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Αθήνα, σήµερα στις 16 Ιουνίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.37’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΕΜΕΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα σας, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο των επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 17 Ιουνίου 2016.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 994/14-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αρκαδίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Παπαηλιού προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε το «πακέτο Χατζηγάκη» και την απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου περί ανάκτησης του ποσού των
327 εκατοµµυρίων. ευρώ ως παρανόµως καταβληθέντος σε Έλληνες αγρότες το 2008 και 2009.
2. Η µε αριθµό 987/13-6-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Αραµπατζή προς
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σχετικά µε το ενδεχόµενο περικοπής του 60% της
σύνταξης των αγροτών, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του νέου
ασφαλιστικού νοµοσχεδίου.
3. Η µε αριθµό 991/13-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Δωδεκανήσου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Δηµητρίου
Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανάγκη ενίσχυσης µε προσωπικό της Α’ Αστυνοµικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου.
4. Η µε αριθµό 1003/14-6-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα
λειτουργικά προβλήµατα στο αντικαρκινικό νοσοκοµείο «ΜΕΤΑΞΑ».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 995/14-6-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Αιτωλοακαρνανίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Μαρίας Τριανταφύλλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος
υδροδότησης του Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας.
2. Η µε αριθµό 988/13-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κατσαφάδου προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη διόρθωση των διοικητικών ορίων της
νησίδας «Άγιος Γεώργιος» και υπαγωγή της στο Δήµο Ύδρας.

3. Η µε αριθµό 986/13-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ κ. Θεόδωρου Παπαθεοδώρου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
τις απολύσεις στελεχών του ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα.
4. Η µε αριθµό 1004/14-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Ιωάννη Δελή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κάλυψης των χιλιάδων
αναγκών σε εκπαιδευτικούς για τη νέα σχολική χρονιά.
5. Η µε αριθµό 1000/14-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τις οικονοµικές συνέπειες από τη δικονοµική απραξία.
6. Η µε αριθµό 996/14-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Αχαΐας κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον
Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανάγνωση του Ευαγγελίου
την ηµέρα του Αγίου Πνεύµατος στην Αγιά Σοφιά.
7. Η µε αριθµό 965/7-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου
236 του ν.4389/2016 για την αναστολή των µισθολογικών προαγωγών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
για τη διετία 2017-2018.
8. Η µε αριθµό 959/7-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα προβλήµατα στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς.
9. Η µε αριθµό 967/7-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου
προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά
µε τη απεργία των λιµενεργατών στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ).
10. Η µε αριθµό 953/6-6-2016 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Ευσταθίου Παναγούλη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το κόστος των «εκπροσώπων
των θεσµών» στο δηµόσιο.
11. Η µε αριθµό 899/23-5-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Μπουκώρου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τον αποκλεισµό του
νοσοκοµείου Βόλου από το πρόγραµµα ΕΣΠΑ.
12. Η µε αριθµό 708/28-3-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Φθιώτιδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Σταϊκούρα
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας.
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13. Η µε αριθµό 891/23-5-2016 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Ευσταθίου Παναγούλη προς τον
Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την «προνοµιακή προβολή συγκεκριµένων Βουλευτών και δηµοσιογράφων από τα ιδιωτικά και
κρατικά κανάλια».
14. Η µε αριθµό 859/13-5-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σταύρου Καλαφάτη
προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε την έλλειψη πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σύµφωνα µε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου για το 2020.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της. Βουλής)
1. Η µε αριθµό 5113/26-4-2016 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, σχετικά µε τον αποκλεισµό της Κρήτης από το νέο
χάρτη οδικών υποδοµών της Ελλάδας.
2. Η µε αριθµό 5166/28-4-2016 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων στο Δήµο Ιεράπετρας από την καταστροφική πυρκαγιά και την κήρυξη της περιοχής ως πυρόπληκτης.
3. Η µε αριθµό 3062/10-2-2016 ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Λακωνίας κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αποζηµίωση των µεριδιούχων
συνεταιριστικών τραπεζών.
4. Η µε αριθµό 3970/15-3-2016 ερώτηση της Βουλευτού Αττικής
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
τα προβλήµατα στη λειτουργία των χειρουργικών αιθουσών του
Γενικού Νοσοκοµείου Ελευσίνας «Θριάσιο».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη θα συζητηθεί η µε αριθµό 982/13-6-2016 πέµπτη επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις συνθήκες φιλοξενίας προσφύγων στο Κουτσόχερο
Λάρισας.
Ορίστε, κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως είπατε κι εσείς, κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση αφορά τις
απαράδεκτες και επικίνδυνες συνθήκες φιλοξενίας προσφύγων
στην περιοχή Κουτσόχερο έξω από τη Λάρισα. Αυτήν την περίοδο αφορά έναν αριθµό περίπου οκτακοσίων προσφύγων. Ανάµεσά τους, βεβαίως, είναι πάρα πολλά παιδιά. Χονδρικά
υπολογισµένο, περίπου το 40% των προσφύγων είναι παιδιά. Διαβιούν όλοι στοιβαγµένοι σε σκηνές, σε τελείως ακατάλληλο
χώρο, σε ένα πρώην χαρακτηρισµένο στρατόπεδο.
Ο συγκεκριµένος χώρος είναι επικίνδυνος. Αυτό θέλουµε να
αναδείξουµε. Όχι µόνο αυτό, αλλά ένα από τα βασικά ζητήµατα
είναι ότι είναι επικίνδυνος, λόγω της γειτνίασής του µε ενεργό
λατοµείο. Τα προβλήµατα διαβίωσης που αντιµετωπίζουν οι πρόσφυγες είναι πολλά, ιδιαίτερα τώρα τη θερινή περίοδο µε τις
υψηλές θερµοκρασίες, που η διαβίωσή τους καθίσταται ανυπόφορη, αλλά και εγκυµονεί τεράστιους κινδύνους για την υγεία
των ανθρώπων.
Επίσης, οξύτατο και επικίνδυνο για τη ζωή τους είναι το πρόβληµα της εµφάνισης στον καταυλισµό ερπετών, όπως φίδια, και
σκορπιών. Επίσης δεν υπάρχει συνεχής, οργανωµένη και σε εικοσιτετράωρη βάση υγειονοµική κάλυψη ούτε και καταγραφή
των χρονίως πασχόντων, ώστε να ληφθούν και τα απαραίτητα
µέτρα.
Οι υποδοµές υγιεινής –τουαλέτες, ντους κ.λπ.- αφ’ ενός δεν
επαρκούν και αφ’ ετέρου ακόµα και οι υπάρχουσες χρειάζονται

επισκευή.
Η σίτιση που παρέχεται µέσω των δύο εταιρειών κέτερινγκ,
σύµφωνα και µε τις καταγγελίες των προσφύγων, δεν είναι καλής
ποιότητας, ενώ δεν υπάρχει και µέριµνα ειδικής σίτισης για εγκύους, παιδιά, διαβητικούς κ.λπ..
Παράλληλα, δεν έχει υπάρξει µέριµνα, σ’ ό,τι αφορά τα παιδιά,
για τη διενέργεια εµβολιασµών τους, αλλά και για τη δηµιουργία
χώρων δηµιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης των παιδιών.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν µερικά από τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι πρόσφυγες στον καταυλισµό, ενώ κυρίαρχο,
βεβαίως, είναι το ζήτηµα της προώθησής τους σε άλλες χώρες
επιλογής, όπως και οι ίδιοι ζητούν, και ο απεγκλωβισµός τους
από την Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
Συνεπώς, τα ζητήµατα που µπαίνουν προς τον Υπουργό, κύριε
Πρόεδρε, είναι τα εξής:
Για όσο διάστηµα φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες στον συγκεκριµένο καταυλισµό -όχι µόνο στον συγκεκριµένο καταυλισµό, αλλά
και γενικότερα- εµείς λέµε να µεταφερθούν σε άλλον, ασφαλή
καταυλισµό, κατάλληλο και µε τις υποδοµές που χρειάζονται και
είναι απαραίτητες. Επίσης, να παρθούν µέτρα και παρεµβάσεις
αντίστοιχα, ώστε να αντιµετωπιστούν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν
και υπάρχουν, να βελτιωθούν οι καταστάσεις και οι συνθήκες,
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, έχετε και τη
δευτερολογία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Επίσης, να δηµιουργηθούν χώροι για τα παιδιά, για δηµιουργική
απασχόληση, αλλά και για την εκπαίδευσή τους, να ρυθµιστεί η
µεταφορά τους στη Λάρισα, να διατεθούν διερµηνείς κ.λπ..
Παράλληλα µε αυτά τα µέτρα αντιµετώπισης των προβληµάτων διαβίωσης των προσφύγων, µπαίνει επιτακτικά το ζήτηµα
των διαδικασιών για την άσκηση των δικαιωµάτων διεθνούς προστασίας, όπως άσυλο, επικουρική προστασία, οικογενειακή επανένωση, και για την ανατροπή των αποφάσεων που εγκλωβίζουν
τους πρόσφυγες αλλά και τους µετανάστες στη χώρα µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κ. Λαµπρούλη για την ερώτησή του.
Θεωρώ -και το έχω ξαναπεί στη Βουλή- ότι το ζήτηµα της διαχείρισης του προσφυγικού προβλήµατος δεν είναι ένα θέµα το
οποίο αρµόζει για αντιπαράθεση µεταξύ των δηµοκρατικών δυνάµεων της Βουλής. Είναι ένα ζήτηµα δύσκολο, το οποίο προσπαθούµε να διαχειριστούµε.
Όµως, όλοι πρέπει να αναγνωρίσουν ότι και σε διεθνές επίπεδο και σε εσωτερικό επίπεδο -και είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω και εχθές στη Γαλλία, συζητώντας µε τον οµόλογό µου
Γάλλο Υφυπουργό- µας δίνουν συγχαρητήρια, γνωρίζοντας τις
θέσεις και τις δυσκολίες που έχει αυτό το θέµα. Άρα, δεν µπορεί
να υπάρξει, θα έλεγε κανείς, κάποιου είδους αντιπολίτευση. Βεβαίως, οι παρατηρήσεις κάθε φορά είναι δεκτές.
Το να ανατραπούν οι αποφάσεις οι οποίες αφορούν τη δυνατότητα διαµόρφωσης ενός νόµιµου τρόπου µετακίνησης προς
τις χώρες που θέλουν οι ίδιοι οι πρόσφυγες, θα έλεγα, να πάνε,
είναι ένα ζήτηµα διεθνούς, εξωτερικής πολιτικής και διπλωµατίας. Αυτές οι αποφάσεις έχουν παρθεί, κατά κύριο λόγο, από το
κράτος των Σκοπίων και από ορισµένες χώρες του Βίσεγκραντ.
Δεν ξέρω ποια άλλη διαδικασία θα ήταν πέραν αυτού. Άρα, σε
αυτό το επίπεδο εργαζόµαστε.
Πιο ειδικά τώρα για το Κουτσόχερο, πρέπει να ξέρετε ότι το
πρώην Στρατόπεδο Ευθυµιόπουλου, το ανενεργό Στρατόπεδο
Ευθυµιόπουλου, δηµιουργήθηκε από τα πρώτα, όταν κλείσανε
τα σύνορα. Και εγώ πολλές φορές έχω πει ότι είχε πάντοτε η εγκατάσταση τον ρόλο της προσωρινότητας. Άρα, ήταν κάτι που,
µαζί µε τον Κατσικά Ιωαννίνων και µαζί µε δύο-τρία άλλα στρατόπεδα που έχουµε αναφέρει ονοµαστικά, στο πρόγραµµά µας
είναι να ανασυγκροτηθούν µε άλλους τρόπους.
Τι θέλω τώρα να πω πάνω σε αυτό. Κατ’ αρχάς λέω ότι το
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άµεσο πρόγραµµά µας είναι οι πρόσφυγες και µετανάστες οι
οποίοι διαβιούν στο Κουτσόχερο, να µεταφερθούν στο στρατόπεδο Ζιώγα, το οποίο υπάρχει στο Κυψελοχώρι, για δύο µήνες.
Επίσης, στο πρόγραµµά µας είναι να ανακατασκευαστεί το
Κουτσόχερο µε βάση το µνηµόνιο συνεργασίας του Ερυθρού
Σταυρού µε την Ερυθρά Ηµισέληνο, κάτι στο οποίο έχει συµβάλει
πάρα πολύ το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, µε κατάλληλες δοµές,
δηλαδή µε οικίσκους και όλες τις διαδικασίες οι οποίες αφορούν
τη φαρµακευτική µέριµνα κ.λπ.
Μην ξεχνάµε ότι στο Κουτσόχερο ήρθαν βασικά πρόσφυγες
οι οποίοι ήταν προηγούµενα στην αποθήκη ΡΟΚΑ στη Λάρισα ή
στο Φρούριο των Τρικάλων. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω
και δηµόσια τους δύο δηµάρχους, µαζί µε τον περιφερειάρχη,
γιατί έχουν συµβάλει αρκετά στη διαχείριση του θέµατος, όσον
αφορά τα συγκεκριµένα ερωτήµατά σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Άρα, οι διαδικασίες, οι συνθήκες στις οποίες διαβιούν αυτήν
τη στιγµή πρόκειται να αλλάξουν, κάτι που είναι βασικό.
Όσον αφορά τη σίτιση, πρέπει να σας πω ότι το πρόγραµµα
σίτισης καθορίζεται διακλαδικά από ειδικούς επιστήµονες των
Ενόπλων Δυνάµεων και προβλέπει ειδική διατροφή για βρέφη,
παιδιά, ασθενείς και ειδικές κατηγορίες. Άρα, όσον αφορά τα ζητήµατα αυτά, µάλλον οι πληροφορίες σας είναι λάθος.
Δεύτερον, πραγµατικά µία από τις δύο εταιρείες που έχουν
αναλάβει τη σίτιση υπέπεσε σε παραβάσεις, τις οποίες και σας
αναφέρω µία-µία: Στις 20 Απριλίου υπήρξε ελαφρά αλλοίωση κάποιων µερίδων. Στις 30 Απριλίου η θερµοκρασία του φαγητού
ήταν χαµηλότερη από τους 60 βαθµούς και στις 5 Μαΐου η µερίδα του φαγητού ήταν µικρότερη από την κανονική. Λόγω αυτών
των περιστατικών, η αρµόδια επιτροπή των Ενόπλων Δυνάµεων,
που τα εντόπισε, έχει ζητήσει από τη ΔΟΥ Λάρισας την επιβολή
προστίµου. Βέβαια, ανακαλέσαµε στην τάξη την ίδια την εταιρεία.
Τέλος -και ό,τι άλλο χρειάζεται θα το πω στη δευτερολογίαόσον αφορά την υγειονοµική υποστήριξη, υπάρχει στρατιωτικό
τµήµα υγειονοµικής υποστήριξης στο κέντρο φιλοξενίας. Συγχρόνως βεβαίως βοηθά και η πέµπτη Υγειονοµική Περιφέρεια
Θεσσαλίας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο Ιατρικός Σύλλογος
Λάρισας και οι Γιατροί του Κόσµου µε κινητό ιατρείο. Όλα αυτά
βέβαια θα λυθούν από τη στιγµή που θα διαµορφωθεί µια προσωρινή µεν, αλλά πιο σταθερή δοµή.
Στο σηµείο αυτό, κύριε Λαµπρούλη, θέλω να σας πω ότι συχνά
δουλεύουµε ανάµεσα στο τι πρέπει να γίνει από τη µια µεριά και
ανάµεσα στις πιέσεις από τοπικούς φορείς και τοπικούς παράγοντες, όπως γίνεται αυτήν τη στιγµή στον Δήµο των Τεµπών.
Όµως, εκεί νοµίζω ότι µπορούµε να βρούµε κοινή λύση.
Αντίθετα, στον Δήµο Ασπροπύργου ή στον Δήµο Βόνιτσας
υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα, τα οποία ξεσηκώνουν οι
ίδιοι οι δήµαρχοι. Για τον λόγο αυτό, τις επόµενες µέρες θα
απευθυνθώ και στο Προεδρείο της ΚΕΔΕ από τη µια µεριά, αλλά
και στον Πρόεδρο της Βουλής σε σχέση µε επιστολές που έχουν
στείλει οι δήµαρχοι, γιατί έχουν µια συγκεκριµένη νοοτροπία.
Όµως, µερικές φορές όλα εξαρτώνται και από τη διάθεση των
ίδιων των προσφύγων. Πρέπει να σας πω ότι αυτήν τη στιγµή
υπάρχουν πρόσφυγες που πρέπει να µετεγκατασταθούν, αλλά
αρνούνται. Υπάρχουν γνωστά προβλήµατα, ορισµένα από τα
οποία γράφουν οι εφηµερίδες και τα οποία βέβαια επιλύουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Λαµπρούλη,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε προσοχή τον κύριο Υπουργό. Το αίτηµα αιχµής, αν
θέλετε, και των τοπικών παραγόντων και του δήµου και του εργατικού κέντρου, αλλά και άλλων φορέων που επισκέπτονται
συχνά τον καταυλισµό για να προσφέρουν αυτό που µπορούν,
την αλληλεγγύη δηλαδή του λαού της περιοχής προς τους πρόσφυγες, είναι η µετεγκατάσταση, η αλλαγή του χώρου δηλαδή,
κύριε Υπουργέ.
Αυτό σηµαίνει ότι και οικίσκους να βάλετε, το µέρος παραµένει
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κρανίου τόπος. Αν έχετε πάει εκεί, ειδικά τέτοιες µέρες, µέρες
δηλαδή θερινής περιόδου, θα διαπιστώσατε ότι οι συνθήκες είναι
απαράδεκτες. Ούτε µία ώρα δεν µπορείς να µείνεις κάτω από
τον ήλιο. Και οικίσκοι µέσω της Ερυθράς Ηµισέληνου κ.λπ., που
µπορούν να µπουν, πάλι δεν πρόκειται να λύσουν αυτό το συγκεκριµένο πρόβληµα.
Δεν θα αναφερθώ στα υπόλοιπα προβλήµατα, γιατί αναφέρονται στην ερώτηση. Σε κάποια αναφερθήκατε και εσείς. Εµείς
αυτό που θέτουµε σαν πρώτο όσον αφορά τη διαχείριση του
συγκεκριµένου χώρου σε σχέση µε τον συγκεκριµένο αριθµό
προσφύγων είναι αυτό. Και βέβαια, ανεξάρτητα από τις όποιες
προθέσεις, αλλά και προσπάθειες που γίνονται, είναι φανερό ότι
δεν µπορεί να ζει και να περνάει καλά όποιος βρίσκεται σε τέτοιες συνθήκες.
Και σίγουρα δεν µπορεί να αποτελεί δικαιολογία απέναντι στα
προβλήµατα που υπάρχουν στον καταυλισµό στο Κουτσόχερο
της Λάρισας, αλλά και σε άλλους καταυλισµούς προσφύγων στη
χώρα µας το γεγονός, όπως αναφέρουν κάποιοι, ότι και στις
χώρες τους –γιατί ακούγονται και υπάρχουν και αυτά, όχι µόνο
σε εµάς επάνω, αλλά και σε άλλες περιοχές και τα γνωρίζετε και
εσείς- οι συνθήκες ζωής ήταν κακές και άρα είναι µαθηµένοι. Και
άρα, µπορούν να αντέξουν και στις συνθήκες των καταυλισµών.
Επίσης, δεν είναι αλήθεια πως µε τη θέλησή τους έφυγαν από
την πατρίδα τους και εποµένως δεν δικαιούνται τώρα να διαµαρτύρονται, όπως υποστηρίζουν κάποιοι και από αρµόδιους φορείς
εκεί, είτε από άγνοια βέβαια της πραγµατικότητας είτε παρασυρόµενοι από έναν ξενοφοβικό και εθνικιστικό ρατσισµό, που καλλιεργείται και στη χώρα µας από γνωστούς και µη εξαιρετέους.
Το προσφυγικό µεταναστευτικό πρόβληµα από τη δηµιουργία
του, δηλαδή την απόφαση χιλιάδων ανθρώπων να φύγουν από
τη χώρα τους, µέχρι τη διαχείρισή του έχει συγκεκριµένες αιτίες
κατά τη γνώµη µας: Αφ’ ενός είναι οι επεµβάσεις και οι πόλεµοι
που εξαπέλυσαν οι Ηνωµένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή
Ένωση, µε τη συµµετοχή της χώρας µας, στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή της Μέσης Ανατολής, Ανατολικής Μεσογείου, Βόρειας Αφρικής, στο πλαίσιο του ανταγωνισµού τους µε άλλες
δυνάµεις, όπως Ρωσία, κλπ..
Και αφ’ ετέρου αυτό που δυσκολεύει σηµαντικά τη διαχείριση
του προβλήµατος είναι το άθλιο παζάρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και συνάµα της ελληνικής Κυβέρνησης µε την άρχουσα τάξη της
Τουρκίας, που όχι µόνο δεν λύνει το πρόβληµα, αλλά αντίθετα
επιδεινώνει τις συνθήκες εγκλωβισµού και καταστολής για ακόµα
περισσότερους πρόσφυγες και µετανάστες.
Και αυτό που αποδεικνύεται καθηµερινά –και εδώ πρέπει να
βγαίνουν και συµπεράσµατα- είναι πως δεν µπορεί να υπάρχει
λύση ή έστω ανακούφιση του προβλήµατος όσο συνεχίζονται οι
ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και οι πόλεµοι στην περιοχή, όπως
και το ότι παραµένουν σε ισχύ οι συγκεκριµένες αποφάσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
Ως Κοµµουνιστικό Κόµµα θεωρούµε κρίσιµο στοιχείο, από τη
σκοπιά του εργατικού λαϊκού κινήµατος, τη διεκδίκηση µέτρων
ανακούφισης και στήριξης των προσφύγων για εξασφάλιση ανοιχτών ανθρώπινων χώρων φιλοξενίας µε όλες τις απαραίτητες
υποδοµές και υπηρεσίες, για όσο διάστηµα βέβαια µείνουν στην
Ελλάδα, και παράλληλα την απαίτηση για άµεση µεταφορά τους
µε ευθύνη του κράτους και του ΟΗΕ στις χώρες προορισµού
τους.
Θεωρούµε, λοιπόν, αναπόσπαστο κοµµάτι τον αγώνα ενάντια
στις αιτίες, δηλαδή στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο, αλλά και στο
σάπιο εκµεταλλευτικό σύστηµα που το γεννά. Και αυτός ο αγώνας αποτελεί, κατά τη γνώµη µας, αναπόσπαστο κοµµάτι της αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες. Και σε αυτή την κατεύθυνση
καλούµε τον λαό να εντείνει τον αγώνα της διεκδίκησης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε Λαµπρούλη, ορισµένες αιτιάσεις που αναφέρετε ως επιχειρηµατολογία, για παράδειγµα, το πώς είναι συνηθισµένοι να ζουν στις χώρες τους…
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δεν είναι δικές µας αυτές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Όχι, δεν λέω αυτό. Εσείς τις αναφέρατε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Καταγράφονται από τις επισκέψεις στους χώρους και από τους
φορείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Φαντάζοµαι ότι δεν αναφέρεστε σε εµάς. Τώρα, αν
υπάρχουν κάποιοι άλλοι…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Αν
ήταν να είχαµε αναφερθεί σε εσάς, θα το είχαµε κάνει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Δεύτερον, νοµίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσετε ότι το
να φύγουν από εδώ και να πάνε αλλού δεν είναι επιχείρηµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Αυτό είπα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Αυτό είπατε και το γράφετε κιόλας. Δεν είναι επιχείρηµα αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Διαστρεβλώνετε αυτά που είπα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Εγώ, όπως βλέπετε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Εµείς ζητάµε και λέµε να επιλεγεί άλλος κατάλληλος χώρος.
Αυτό λέµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Κύριε Λαµπρούλη, δεν υπάρχει κανένας λόγος έντασης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Μα, δεν είναι ένταση αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Εγώ σας λέω το εξής πάρα πολύ απλό πράγµα, το
οποίο αµέσως και εσείς αναφέρατε ξανά: Να βρεθεί άλλος κατάλληλος χώρος. Πώς να σας το πω; Τι εννοώ εγώ µε το
«άλλος»…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Έχετε πάει στο Κουτσόχερο; Το είδατε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Φοβάµαι, κύριε Λαµπρούλη -µε συγχωρείτε, γιατί βάζετε ένταση- ότι µάλλον εσείς δεν έχετε πάει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τι
λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Λαµπρούλη,
δεν υπάρχει λόγος για ένταση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Πώς δεν έχω πάει; Τι λέτε τώρα; Μιλάτε χωρίς να ξέρετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Δεν µπορώ να καταλάβω την ένταση. Προσπαθούµε
να συνεννοηθούµε και µε ρωτάτε αν έχω πάει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ερώτηµα είναι. Έχετε πάει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, έχετε πάει και
οι δύο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ξέρετε ότι οι εφηµερίδες στη Λάρισα, τα sites της Λάρισας, πάρα πολλές φορές έχουν γράψει ότι έχω επισκεφθεί το
Κουτσόχερο, ότι είδαµε τα προβλήµατα από κοντά, ότι λύσαµε
ορισµένα από τα ζητήµατα, ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε
προστασία κλπ. .
Εγώ λέω το εξής πολύ απλό πράγµα: Αυτήν τη στιγµή διαχειριζόµαστε ένα θέµα όλοι µαζί. Κι εγώ αυτό θέλω: Όλοι µαζί. Και
σας πληροφορώ ότι διάβασα την οµιλία του εκπροσώπου της
µειοψηφίας στο δηµοτικό συµβούλιο των Τεµπών, µε την οποία
συµφωνώ απόλυτα, δηλαδή της Λαϊκής Συσπείρωσης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Το Κουτσόχερο ανήκει στον Δήµο Λάρισας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Όχι, λέω για τον Δήµο των Τεµπών. Το Κυψελοχώρι
ανήκει στον Δήµο Τεµπών. Και στο Κυψελοχώρι…
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Εδώ µιλάµε για το Κουτσόχερο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Δεν µε παρακολουθείτε, κύριε Λαµπρούλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ, κύριε
Λαµπρούλη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Για τον συγκεκριµένο χώρο µιλάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Λέει για τη Λαϊκή Συσπείρωση, προφανώς παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ, σε
άλλη περιοχή, που εξέφρασε κάποιες απόψεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Για το συγκεκριµένο να απαντήσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Η Λαϊκή Συσπείρωση έκανε µια τοποθέτηση στο δηµοτικό συµβούλιο των Τεµπών. Εγώ επαναλαµβάνω ότι στο επόµενο διάστηµα το Κουτσόχερο θα εκκενωθεί.
Θα µεταφερθούν οι εξακόσιοι εξήντα άνθρωποι που είναι εκεί
στο Στρατόπεδο Ζιώγα, το οποίο βρίσκεται στο Κυψελοχώρι στον
Δήµο Τεµπών. Με τη συµφωνία µε τον Ερυθρό Σταυρό και την
Ερυθρά Ηµισέληνο, το Κουτσόχερο θα ανακατασκευαστεί και θα
γίνει βιώσιµο. Θα έχει ιατρείο µέσα, θα έχει διαδικασίες εκπαίδευσης. Θα έχει όλες αυτές τις διαδικασίες. Χρειαζόµαστε, για
να το κάνουµε αυτό το πράγµα, ένα χρονικό διάστηµα ενός µε
ενάµιση µήνα. Αυτό λέω. Και µετά θα έρθουµε, στην ίδια χρονική
στιγµή, θα διαµορφώσουµε ένα άλλο κέντρο φιλοξενίας στον
χώρο ΑΤΛΑΝΤΙΚ στα Τρίκαλα. Αυτή είναι η διαδικασία.
Λέω ότι η αλληλεγγύη και ο φόβος –και δεν το λέω για εσάς,
το λέω για αυτές τις φωνές που ακούγονται σε διάφορα µέρηδεν είναι συµβατές έννοιες. Δεν είναι συµβατές έννοιες. Πρέπει
να δουλέψουµε όλοι µαζί, ώστε αυτά να λυθούν.
Στα επιµέρους σας απάντησα στην πρωτολογία µου. Σχετικά
µε το να λέει κάποιος ότι το Κουτσόχερο δεν είναι ο κατάλληλος
χώρος, θα πρέπει να σας θυµίσω το εξής: Στις 16 Μαρτίου το
Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε σε όλους τους δήµους της
χώρας να προτείνουν χώρους. Η ανταπόκριση δεν θα έλεγα ότι
είναι η ιδανική.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Και η απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου της Λάρισας για τον
συγκεκριµένο χώρο του Στρατοπέδου του Ευθυµιόπουλου ήταν
αρνητική, ακριβώς για αυτούς τους λόγους που εκθέτουµε και
στην ερώτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Συνεχίζετε, κύριε Λαµπρούλη. Η ανταπόκριση του
Δήµου Λάρισας, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, ή ενός Δηµοτικού
Συµβουλίου θα έλεγε να µετακινηθεί το χωριό Κουτσόχερο, το
οποίο είναι ακριβώς δίπλα; Τι µου λέτε τώρα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Αυτό καταλαβαίνετε; Τι άλλο να σας πω;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Τι µου λέτε τώρα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Νοµίζω ότι είµαστε νοήµονες και καταλαβαίνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν γίνεται έτσι η
κουβέντα!
Κύριε Υπουργέ, καταλήξτε, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ε, εµείς δεν είµαστε νοήµονες! Τι µου λέτε; Θα φύγει
το Κουτσόχερο από εκεί;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Του συγκεκριµένου χώρου που είναι απαράδεκτος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Εγώ δεν θα µεταφέρω την ερώτηση. Κύριε Λαµπρούλη, δεν ξέρω αν ήρθατε εδώ απλά για να δηµιουργήσατε ένταση. Εγώ δεν το προσπαθώ αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Πώς να το κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Λαµπρούλη,
δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι!
Τελειώστε, κύριε Υπουργέ, για να ηρεµήσουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
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Με προκαλεί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Δεν ξέρω τι εννοείτε εσείς πρόκληση. Εγώ εννοώ πρόκληση το ζήτηµα της διαχείρισης του προσφυγικού και πάνω σε
αυτό δουλεύουµε. Από εκεί και πέρα, αν αρχίζουµε να παίζουµε
–µε συγχωρείτε για την έκφραση- όχι µεταξύ µας, σε όλη την Ελλάδα, την κολοκυθιά, «να µην έρθουν εδώ πέρα, γιατί υπάρχει
µια ιδιαιτερότητα, να πάνε αλλού κ.λπ.», αυτό όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τρόπος λύσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Βάλτε µια τελεία,
κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Εµείς από την άλλη µεριά…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Η
ιδιαιτερότητα έχει να κάνει µε τις συνθήκες που επικρατούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Λαµπρούλη,
είπε ο Υπουργός ότι θα εκκενωθεί για ένα διάστηµα, για να γίνει
το στρατόπεδο καλύτερο. Αν δεν ικανοποιεί η απάντηση, στην
επόµενη ερώτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δηλαδή, αν στην έρηµο αντί για σκηνή βάλεις οικίσκο, έλυσες το
πρόβληµα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ωραία, κύριε Λαµπρούλη, να πάτε στους κατοίκους του
Κουτσόχερου και στους κατοίκους των άλλων χωριών να τους
πείτε ότι µένουν στην έρηµο. Αφήστε το τώρα αυτό το πράγµα.
Αντιπαράθεση για την αντιπαράθεση; Εµείς προσπαθούµε και
αυτό θα προσπαθούµε και όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα,
να διαµορφώνουµε αναγκαίες συναινέσεις. Πολλές φορές πρέπει να σας πω ότι έχουµε υποχωρήσει από πράγµατα ακριβώς
για να µην δηµιουργηθεί ένταση. Σε αυτόν τον δρόµο εµείς θα
συνεχίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελειώσαµε.
Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ, για την παρουσία.
Περνάµε στην τέταρτη µε αριθµό 969/8-6-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Θεόδωρου Παπαθεοδώρου
προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον διορισµό Γενικού Γραµµατέα Υποδοχής.
Κύριε Παπαθεοδώρου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, υποθέτω
σε πιο ήρεµα νερά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Εξαρτάται, κύριε Πρόεδρε,
από τις απαντήσεις. Κάποιες φορές παραβιάζουν τη λογική και
συγκρούονται µε την πραγµατικότητα, ξέρετε. Ήρεµοι είµαστε
όλοι, αλλά θα πρέπει να αντιλαµβανόµαστε τι λέµε κάθε φορά.
Κύριοι Υπουργοί, κατ’ αρχάς θέλω να συµφωνήσουµε σε κάτι.
Θέλω σήµερα και το προτείνω –πιστεύω να µου δώσετε τριάντα
δευτερόλεπτα παραπάνω, κύριε Πρόεδρε- να καταδικάσουµε, να
καταδικάσει η Βουλή την προκλητική και επικίνδυνη ανοχή που
δείχνει η Κυβέρνηση απέναντι στα φαινόµενα όχι της κοινωνικής
ανοµίας, αλλά της βίας, όπως χθες το βράδυ, που πήγαν να
καούν άνθρωποι µέσα σε τρόλεϊ και σε λεωφορεία, έξω από το
Πολυτεχνείο. Το µόνο πράγµα που έγινε ήταν η αστυνοµία να
βλέπει τους γνωστούς-αγνώστους, κάποιους κουκουλοφόρους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Περάστε τώρα στην
ερώτησή σας. Έχει Ολοµέλεια στη συνέχεια.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Θα πάω στην ερώτησή µου,
κύριε Πρόεδρε, µην ανησυχείτε.
Ήταν κάποιοι άνανδροι, κύριε Πρόεδρε, οι οποίοι κατέφυγαν
στο Πολυτεχνείο, και η αστυνοµία τους κοίταζε.
Αφήστε την αστυνοµία να κάνει τη δουλειά της. Μην δίνετε
ασυλία σε αυτά τα πράγµατα. Καταδικάστε πρώτοι αυτά τα φαινόµενα. Έχει να κάνει αυτό µε την κοινωνική συνοχή. Είναι τραγική η αδυναµία και η ανοχή που δείχνει η Κυβέρνηση και πολύ
επικίνδυνη.
Κύριε Υπουργέ, µε τον ν.4375 του 2016 ασχοληθήκαµε δυο
µέρες στη Βουλή και εκεί, αν θυµάµαι καλά –και νοµίζω ότι θυµάµαι- η Δηµοκρατική Συµπαράταξη υπερψήφισε από τα 82 τα
55 άρθρα, καταψήφισε δεκαέξι και δήλωσε «Παρών» σε έντεκα.
Μας είπατε τότε ότι έπρεπε να πάµε γρήγορα, διότι οι έκτακτες συνθήκες της προσφυγικής κρίσης επιτάσσουν τη δηµιουρ-
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γία νέων δοµών και τη δηµιουργία νέων συνθηκών για την αντιµετώπιση µιας κρίσης που ακόµη την αντιµετωπίζετε όπως ο κ.
Βίτσας, που εξηγούσε προηγουµένως αν είναι κατάλληλος ή όχι
ο χώρος.
Τι έγινε τις επόµενες µέρες µετά τη δηµοσίευση του νόµου;
Για έναν µήνα το µόνο πράγµα που κάνατε είναι να διορίσετε
έναν γενικό γραµµατέα χωρίς αρµοδιότητες. Αντικαταστήσατε
την Επιτροπή Υποδοχής από τη Γενική Γραµµατεία Υποδοχής.
Εµείς σας είπαµε ότι δεν χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρξουν άµεσα δοµές στο Υπουργείο και άµεση
αντιµετώπιση αυτής της κρίσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όχι µόνο δεν το κάνατε, αλλά έχουν περάσει εβδοµήντα έξι
µέρες έως σήµερα, κύριε Υπουργέ, και το µόνο πράγµα που
έχουµε είναι ένα κέλυφος άδειο, έχουµε µια υπηρεσία η οποία
δεν έχει συσταθεί ακόµα, έχουµε έναν γενικό γραµµατέα ο
οποίος παίρνει τα λεφτά του ο άνθρωπος -δεν είναι προσωπικό,αλλά δεν κάνει τίποτε άλλο, δεν έχει καµµία αρµοδιότητα. Και
τελικά φτάνουµε κάθε φορά να νοµοθετούµε όπως το κάνατε
προκλητικά και προχθές, που ήρθατε να καταθέσετε µια τροπολογία ογδόντα πέντε σελίδων, στη συνέχεια την αποσύρατε και
χθες την ξαναφέρατε µε τριάντα επτά σελίδες, για να πείτε τι;
Ότι υπάρχουν έκτακτες συνθήκες αντιµετώπισης της προσφυγικής κρίσης και πρέπει να πάµε γρήγορα. Και τελικά δεν γίνεται
τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και δεν γίνεται τίποτα, όπως αποδείχθηκε, κύριε Υπουργέ,
γιατί; Γιατί εβδοµήντα πέντε µέρες να έχει φτιαχτεί µια δοµή στη
γραµµατεία υποδοχής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχετε και δευτερολογία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Τελειώνω αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Βάλτε τελεία και ερωτηµατικό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Αυτό, λοιπόν, το οποίο σας
λέω είναι το εξής: Κύριε Υπουργέ, δεν φτάνει να φανταζόµαστε
ότι θα δώσουµε µορφή στο χάος. Αυτό που χρειαζόµαστε είναι
να αντιµετωπίσουµε το χάος που δηµιουργεί η Κυβέρνηση και
από την αδράνειά της και από την αδυναµία της να αντιµετωπίσει
καταστάσεις.
Στη δευτερολογία µου θα αναπτύξω τα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Μουζάλας έχει
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα προσπαθήσω, κύριε
Παπαθεοδώρου να µην απαντήσω σε χαµηλού τόνου µεν, όσον
αφορά την εκφώνηση, αλλά υψηλού τόνου αντιπολιτευτικές πινελιές. Θα σας πω το εξής: Κατ’ αρχάς, να σας πω ότι ο κ. Βουδούρης και η ίδρυση της γενικής γραµµατείας είναι ένα πολύτιµο
εργαλείο στην αντιµετώπιση του προσφυγικού και σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστηµα, χάρη στη µεγάλη εµπειρία που έχει από
άλλες περιπτώσεις -έχει ασχοληθεί µια ζωή, όπως ξέρετε, µε
αυτά τα ζητήµατα- το εργαλείο αυτό έδωσε αποτελέσµατα.
Έχετε δίκιο, όσον αφορά τα γραφειοκρατικά ζητήµατα. Έχετε
πολλά χρόνια Βουλευτής και ξέρετε τις δυσκολίες της γραφειοκρατίας. Θα ήθελα, όµως, να σας πω ότι είναι αναληθές ότι δεν
έχει αρµοδιότητες, διότι οι αρµοδιότητές του ορίζονται από τον
ίδιο τον νόµο, τον οποίο και εσείς ψηφίσατε και κατά την άποψή
µας, ήταν µία πολύ θετική κίνηση που κάνατε. Θα χάσω χρόνο
να σας τις διαβάσω. Είναι αναλυτικότατες και περιλαµβάνονται
στον νόµο. Ο κ. Βουδούρης συνέβαλε αποφασιστικά στην αντιµετώπιση της κατάστασης.
Είπατε «Τι έγινε µετά τη δηµοσίευση του νόµου;». Έκλεισαν τα
σύνορα, κύριε Παπαθεοδώρου. Εξήντα χιλιάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα. Εξήντα χιλιάδες άνθρωποι σε είκοσι
µέρες εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα. Σας µιλάω πέρα από κυβέρνηση, πέρα από αντιπολίτευση, πέρα από οτιδήποτε. Σε δυόµισι
µήνες µέσα οι εξήντα χιλιάδες άνθρωποι τακτοποιήθηκαν σε
πολύ προσωρινές δοµές, από τις οποίες οι περισσότερες στην
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αρχή τους ήταν κακές, σιγά-σιγά βελτιώθηκαν και έχουµε λίγες
κακές πια. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει παγκόσµια.
Εξήντα χιλιάδες άνθρωποι σε είκοσι µέρες σηµαίνει πεντακόσιες
ογδόντα χιλιάδες άνθρωποι σε είκοσι µέρες στη Γερµανία, πεντακόσιες χιλιάδες άνθρωποι σε είκοσι µέρες στη Γαλλία, τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες άνθρωποι στην Ιταλία.
Τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί πολλές φορές. Φοβάµαι ότι µερικές φορές, για άλλους λόγους δεν θέλετε να ακούσετε πράγµατα, που δεν είναι ψευδή γιατί αναγράφονται στη διεθνή
βιβλιογραφία. Επιστήµονες είστε όλοι. Μπορείτε να ψάξετε και
να τα βρείτε. Δεν τα βγάζω από το µυαλό µου.
Ο κ. Βουδούρης είναι πολύτιµος. Το έργο το οποίο επιτέλεσε
είναι πολύτιµο. Αυτό που κάναµε για να δώσουµε µορφή στο
χάος είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Ήδη έχει ξεκινήσει η προκαταγραφή. Δυόµισι µήνες µετά ξεκίνησε η προκαταγραφή. Στη Γερµανία θέλουν πεντέµισι µήνες, για να έλθουν πρώτη φορά σε
επαφή µε προκαταγραφή. Έχουµε µια βοήθεια και από τη
UNHCR, οι υπηρεσίες προσπαθούν να δουλέψουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τα έχω πει πολλές φορές. Ο σχεδιασµός είναι τον Σεπτέµβριο οι κακές δοµές να διαλυθούν και
να γίνουν δοµές σαν αυτές που σας είπε πριν ο κ. Βίτσας. Νοµίζω
ότι τα ξέρετε όλα αυτά. Θεωρώ την επιµονή στο να τονίζονται τα
ελαττώµατα σαν µια επιµονή στο να θεραπευτούν τα ελαττώµατα. Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, θα αποδεχθώ και τα ελαττώµατα και θα βοηθήσουµε όλοι µαζί να θεραπεύσουµε τις όποιες
αδυναµίες υπάρχουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παπαθεοδώρου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Κύριε Υπουργέ, µάλλον το
φάρµακο δεν είναι το σωστό για τη θεραπεία των ελαττωµάτων.
Και θα σας πω το εξής: Αυτό το οποίο είπατε προηγουµένως το
συζητήσαµε και στο πλαίσιο του συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Αµφισβητώ τα στοιχεία τα οποία δίνετε. Εξήντα χιλιάδες άνθρωποι,
ναι, εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα, µε µια Κυβέρνηση ανέτοιµη,
χωρίς δοµές, µε συνεχείς εξαγγελίες ότι θα φτιάξετε δοµές, και
ποτέ δεν γίνονται. Όσον αφορά τον κ. Βουδούρη, δεν είναι προσωπικό το ζήτηµα. Ο κ. Βουδούρης, όπως λέτε, είναι ένα πολύ
καλό εργαλείο για το Υπουργείο σας. Μπράβο. Δεν το αµφισβητώ αυτό. Σε αυτό θα σας κρίνει, αν θέλετε, ο ελληνικός λαός
αργότερα, αν είναι αποτελεσµατικός ή όχι. Αυτό το οποίο λέω
είναι ότι στη γραµµατεία την οποία έχετε συστήσει δεν δουλεύει
τίποτα, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι το πρόβληµα. Δεν είναι οι υψηλοί αντιπολιτευτικοί τόνοι.
Παρατηρώ δε ότι ως προς την πρώτη παράκληση να καταδικάσετε τέτοιου είδους φαινόµενα και επίσης την ανοχή την οποία
επιδεικνύει η Κυβέρνηση τόσο καιρό δεν απαντήσατε, αλλά αυτό
αν θέλετε είναι γενικότερο πολιτικό σχόλιο. Στο ειδικό πολιτικό
σχόλιο, κύριε Υπουργέ, δεν κάνουµε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Κάνουµε αντιπολίτευση, διότι δεν κάνετε τίποτα. Γιατί
δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή οποιαδήποτε αποτελεσµατικότητα.
Είπατε προηγουµένως ότι τον Σεπτέµβρη τρεις από τις πέντε
δοµές που υπάρχουν σήµερα θα σταµατήσουν να λειτουργούν
και θα αντικατασταθούν από άλλες καταλληλότερες. Ποιες είναι
αυτές οι δοµές; Το ξέρουµε ότι µέχρι σήµερα προβλέπονται δύο
τύποι: Αυτές που έχουν να κάνουν µε την αναβολή αναχώρησης
και οι άλλες δοµές οι οποίες έχουν να κάνουν µε την υποδοχή
αυτών που αιτούνται διεθνούς προστασίας. Πείτε µας: ποιες θα
είναι αυτές οι δοµές; Πού θα βρίσκονται αυτές οι δοµές; Πείτε
µας τι κάνετε για τη χωροθέτηση, όχι για το αν η τοπική αυτοδιοίκηση απάντησε θετικά ή αρνητικά, όπως είπε ο κ. Βίτσας προηγουµένως. Πείτε µας ποιο είναι το πλάνο για τους επόµενους
µήνες. Αυτή η γραµµατεία υποδοχής αυτό το πλάνο θα έπρεπε,
κύριε Υπουργέ, να έχει καταθέσει, να έχει συζητήσει, να µπορεί
να αιτιολογήσει, να µπορεί να προετοιµάσει.
Εποµένως, αυτό το οποίο αντικρούω, κύριε Υπουργέ, είναι ότι
κάνουµε αντιπολίτευση σε υψηλούς τόνους για την αντιπολίτευση. Όχι. Κάνουµε αντιπολίτευση γιατί αυτά τα οποία κάνετε και δεν το λέω προσωπικά, το λέω ως Κυβέρνηση, ως Υπουργείοείναι από ανεπαρκή έως ανύπαρκτα. Διότι µου λέτε ότι δίνουµε
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ακόµη µορφή στο χάος και είναι οι άνθρωποι µε σαράντα βαθµούς κάτω από τις σκηνές, κι οι οποίοι κάποια στιγµή, σε δύο
µήνες, θα πάνε κάπου αλλού, χωρίς να υπάρχει ένας προγραµµατισµός. Πέραν των γραφειοκρατικών προβληµάτων που αναφέρατε, η γραφειοκρατία δεν θα µπορούσε ποτέ να είναι ένα
µόνιµο άλλοθι για την Κυβέρνηση, διότι αυτό ακουµπάει και
στους υπαλλήλους, κύριε Υπουργέ. Ή έχουµε καλούς υπαλλήλους και τους στηρίζουµε γιατί έχουν ξεπεράσει τα γραφειοκρατικά προβλήµατα ή η δοµή, την οποία φτιάξατε εδώ και
εβδοµήντα πέντε µέρες, δεν έχει µέχρι σήµερα δώσει αποτελέσµατα. Γι’ αυτό ελέγχεται η Κυβέρνηση, για τη µη παραγωγή
αποτελεσµάτων.
Ελέγχεται, επίσης, και για κάτι άλλο. Εάν πράγµατι ισχύει αυτό
το οποίο είπατε προηγουµένως, ότι τον Σεπτέµβρη θα έχουν αλλάξει κάποια πράγµατα, δώστε µας ένα πλάνο, δώστε µας το
σχέδιο σας. Διότι µέχρι τώρα δεν βλέπουµε σχέδιο, δεν βλέπουµε αποτελεσµατικότητα και βλέπουµε επίσης, αν θέλετε, µια
µοιρολατρία ότι το χάος παίρνει µορφή. Κατά την άποψή µου,
κύριε Υπουργέ, δεν παίρνει µορφή το χάος και δεν φθάνουν
αυτές οι περιγραφές που κάνετε. Αυτό το οποίο ζητάµε είναι να
κάνετε πολιτική στο πεδίο του προσφυγικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, κύριε Παπαθεοδώρου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήσασταν αρκετά αυστηρός µε τον χρόνο µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Παπαθεοδώρου,
αν ήσασταν µποξέρ θα µε είχατε νικήσει! Τόσα χτυπήµατα απ’
όλες τις πλευρές είναι αδύνατο να τα απαντήσω!
Φαντάζοµαι ότι δεν υπαινίσσεστε ότι δείχνω ανοχή στη βία ή
οτιδήποτε. Θα µπορούσε να είναι µία τεράστια κουβέντα το πότε
υπήρξε και πότε δεν υπήρξε ανοχή στη βία. Ας το αφήσουµε.
Ωστόσο, συµφωνώ µαζί σας σ’ αυτό το πράγµα. Δεν φαντάζοµαι
ότι µου το τεκµαίρετε σαν δήλωση για κάτι για το οποίο είναι όλη
µου η ζωή έτσι.
Ακούστε να δείτε: Έχετε άδικο. Δεν έχετε άδικο στο ότι, ας
πούµε, η γραφειοκρατική αποτύπωση θα έπρεπε ήδη να έχει
γίνει. Υπάρχει καθυστέρηση. Εκεί που έχετε άδικο είναι ότι στηριζόµενος σ’ αυτό, γκρεµίζετε όλα τα άλλα. Εκεί πέρα στέκοµαι
εγώ. Συµφωνώ µαζί σας ότι θα έπρεπε να υπάρχει αποτύπωση
αυτών των πραγµάτων που έχουν γίνει. Εγώ το λέω γραφειοκρατικά. Μπορεί να είναι λάθος λέξη. Καταλαβαίνετε, όµως, αυτό
που θέλω να πω. Εποµένως, ναι, υπάρχει εκεί καθυστέρηση.
Αυτό δεν αναιρεί την ουσία.
Επίσης, δεν γίνεται κάθε φορά να συζητάµε και να λέµε ότι η
Κυβέρνηση είναι ανέτοιµη. Νοµίζω ότι το λέτε συνέχεια αυτό. Η
Κυβέρνηση αντέδρασε καίρια και έκανε αυτό που σας είπα. Ανατρέξτε στη βιβλιογραφία, ρωτήστε συναδέλφους σας από το
εξωτερικό. Δεν έχει ξαναγίνει. Τον Σεπτέµβριο θα γίνει αυτό το
πράγµα που σας είπα. Η εκπαίδευση ετοιµάζεται µε επιτροπή
που έχει φτιάξει το Υπουργείο Μετανάστευσης µε το Υπουργείο
Παιδείας.
Κάποιος συνάδελφός σας πριν –λέω «σας» γιατί εγώ δεν είµαι
Βουλευτής- είπε για τους εµβολιασµούς. Ακόµα και στην Ειδοµένη µέσα σε άθλιες συνθήκες το Υπουργείο Υγείας έκανε επτά
χιλιάδες εµβολιασµούς. Τρέχουµε πολύ γρήγορα. Τις περισσότερες φορές προλαβαίνουµε. Υπάρχουν φορές που δεν προλαβαίνουµε.
Κύριε Παπαθεοδώρου, θέλω να σας πω και το εξής: Η Κυβέρνηση -έχετε δίκιο- ήταν ανέτοιµη να βάλει σε χώρους εξήντα χιλιάδες ανθρώπους. Το έκανε, όµως, και το έκανε σ’ έναν χρόνο
που δεν υπήρχε. Να σας πω κάτι; Το µόνο που βρήκε η Κυβέρνηση ήταν δυόµισι χιλιάδες θέσεις σε προαναχωρησιακά κέντρα
που είναι θέσεις υπό κράτηση και αυτό αξιοποιείται, αλλά δεν
υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε ούτε µία δοµή φιλοξενίας και δεν
υπάρχει άλλο κράτος στην Ευρώπη που να µην είχε ούτε µία
δοµή φιλοξενίας.
Τελειώνοντας, θα πω ότι νοµίζω πως ανταποκριθήκαµε καλά
σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει
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να γίνουν βελτιώσεις, δεν σηµαίνει ότι όλα είναι τέλεια. Το αντίθετο. Βρίθουν αδυναµιών οι οποίες θα διορθωθούν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας ευχαριστούµε.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 983/13-6-2016 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Καρδίτσας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρυσούλας ΚατσαβριάΣιωροπούλου προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη φοίτηση στις βαθµίδες εκπαίδευσης των µαθητών Ροµά.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως και στην
Ελλάδα, ο κοινωνικός αποκλεισµός, οι κοινωνικές διακρίσεις, οι
ρατσιστικές προκαταλήψεις και η περιθωριοποίηση µειονοτικών
πληθυσµών γενικότερα, είναι ένα φαινόµενο που προσλαµβάνει
ανησυχητικές διαστάσεις και αποτελεί στίγµα για τον σύγχρονο
πολιτισµό. Τις συνέπειες αυτού του προβλήµατος βιώνουν διαχρονικά και µε ένταση οι Έλληνες Ροµά.
Η de facto «γκετοποίηση» λειτουργεί ως ένας από τους κύριους λόγους του χαµηλού ποσοστού συµµετοχής των ανθρώπων
αυτών στην ευηµερία, στην κοινωνική ασφάλιση και στο εκπαιδευτικό σύστηµα σε σχέση µε τον µέσο όρο του πληθυσµού. Η
πρακτική αυτή εµποδίζει των ένταξη των παιδιών Ροµά στο σχολείο, ενώ πολλά απ’ αυτά, χωρίς επαρκή και ειδική εξέταση της
κάθε περίπτωσης, οδηγούνται σε ειδικά «γκέτο»-σχολεία. Αυτό
από µόνο του συνιστά κατάφωρη παραβίαση των συνταγµατικών
τους δικαιωµάτων, ενώ ταυτόχρονα εκθέτει τη χώρα µας σε
σχέση µε τις διεθνείς δεσµεύσεις που έχει αναλάβει.
Δυστυχώς, µόνο ένα µέρος των παιδιών ρόµικης προέλευσης
φοιτά στο σχολείο, ενώ πολλά απ’ αυτά που εγγράφονται στο
δηµοτικό δεν συµµετείχαν στην προσχολική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, πολλά παιδιά δεν υποστηρίζονται από τους γονείς τους
προκειµένου να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Επίσης,
υπάρχουν και παιδιά που αντιµετωπίζονται µε προκατάληψη, γεγονός που εµποδίζει την οµαλή τους ένταξη στην εκπαίδευση.
Επιπλέον, οφείλουµε να τονίσουµε το σοβαρό πρόβληµα στη
σχέση µεταξύ εκπαιδευτικών και τσιγγάνων µαθητών, καθώς ελάχιστοι εκπαιδευτικοί έχουν γνώση της ιδιαιτερότητας και του τρόπου προσέγγισης των παιδιών αυτών.
Κύριε Υπουργέ, έχω την πεποίθηση ότι η ενίσχυση της πρόσβασης και της συµµετοχής των παιδιών Ροµά στην εκπαίδευση
θα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο στον σχεδιασµό του Υπουργείου, στο πλαίσιο των νέων αλλαγών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Θέλω να τονίσω ότι η συναίνεση, η συµµετοχή και η συγκατάθεση των ίδιων των Ροµά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
επιτυχή υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδιασµού. Θεωρώ ότι το µείζον πρόβληµα του αναλφαβητισµού παιδιών και γονέων των κοινοτήτων Ροµ, όπως και η σχολική διαρροή των τσιγγανόπουλων
σε όλες τις σχολικές βαθµίδες, πρέπει να αντιµετωπιστούν
άµεσα.
Πιστεύω ότι είναι καιρός, πλέον, να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα των πολιτικών που ασκήθηκαν κατά το παρελθόν ως προς
το ζήτηµα της ελλιπούς εκπαίδευσης και της κοινωνικής περιθωριοποίησης των τσιγγάνων και να εξαχθούν τα αναγκαία συµπεράσµατα, καθώς, απ’ ό,τι αποδεικνύεται στην πράξη, οι
προσπάθειες αυτές ήταν ατελέσφορες.
Σύµφωνα µε όσα σας εξέθεσα µέχρι τώρα, κύριε Υπουργέ, θα
ήθελα την απάντησή σας στο ερώτηµα που σας έχω υποβάλει
και γραπτώς, το οποίο αφορά στον τρόπο µε τον οποίο συγκροτείται η πολιτική του Υπουργείου για την εκπαίδευση των Ροµά
και την κατάρτιση εξειδικευµένων εκπαιδευτικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Πελεγρίνης έχει
τον λόγο.
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Αξιότιµη κυρία Βουλευτά, προκαταβολικά
θα σας πω ότι όλη η προσπάθεια του Υπουργείου είναι να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση των Ροµά.
Ειδικότερα, θα σας έλεγα ότι η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και
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Διεθνών Θεµάτων προωθεί την ενίσχυση πολιτικών συµπερίληψης στην εκπαίδευση, γνωστής ως exclusive education, που
αφορούν όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές κατηγορίες, συµπεριλαµβανοµένων των Ροµά, µε τη συµµετοχή της τόσο σε διεθνείς
οργανισµούς όπως η UNESCO, το Συµβούλιο της Ευρώπης και
ο ΟΗΕ, όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω των επιτροπών του
Συµβουλίου και των προγραµµάτων δράσης, όπως τα προγράµµατα Erasmus Plus.
Για την εγγραφή και φοίτηση των παιδιών των Ροµά η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραµµάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας έχει προβεί σε έκδοση
της µε αριθµό πρωτοκόλλου 180644/Γ1/26-11-2013 εγκυκλίου,
µε θέµα «Σχολική φοίτηση παιδιών Ροµά: οδηγίες, κατευθύνσεις
και υποστηρικτικές δράσεις».
Στο πλαίσιο αυτό, σύµφωνα µε όσα ορίζει το Σύνταγµα, οι
νόµοι και οι διεθνείς συµβάσεις και διακηρύξεις, η ελληνική πολιτεία και οι θεσµοί της πρέπει να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα
εκείνα µέτρα που διασφαλίζουν την ισότιµη πρόσβαση όλων των
παιδιών στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, δε, η πρόσβαση της νέας
γενιάς Ροµά στην εκπαίδευση συνιστά βασικό µηχανισµό άρσης
του κοινωνικού τους αποκλεισµού και απαραίτητη προϋπόθεση
για την ισότιµη συµµετοχή τους στην κοινωνική, οικονοµική και
πολιτική ζωή της χώρας.
Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Παιδείας προωθεί
σε όλες τις σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της
χώρας δράσεις και προγράµµατα που στόχο έχουν να διευκολύνουν τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς σε µια
αποτελεσµατική εκπαιδευτική διαδικασία, ενάντια στον σχολικό
και κοινωνικό αποκλεισµό και τη σχολική διαρροή.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα παιδιά Ροµά στις σχολικές εγγραφές, τη φοίτηση και τον εµβολιασµό υπενθυµίζεται ότι
ισχύουν όσα αναφέρονται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, µε τις παρακάτω επισηµάνσεις.
Πρώτον, οι προϊστάµενοι και διευθυντές των σχολικών µονάδων όχι µόνο ενθαρρύνουν την προσέλευση των µαθητών Ροµά
στο σχολείο, αλλά και αναζητούν τα παιδιά Ροµά που µένουν
στην περιοχή τους και φροντίζουν για την εγγραφή και τη φοίτησή τους, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση.
Θα ήθελα, εδώ, να σας πω ότι πριν από λίγες µέρες επισκέφθηκα στον Ασπρόπυργο το 7ο Δηµοτικό Σχολείο και διαπίστωσα
ότι από τρία τµήµατα που υπήρχαν στο δηµοτικό, τώρα έχουν
εξελιχθεί σε δεκατέσσερα τµήµατα, όπου συνυπάρχουν Ροµά µε
Ελληνόπουλα άλλων πληθυσµιακών οµάδων. Υπάρχει, δηλαδή,
µια συνύπαρξη.
Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και
στο δηµοτικό σχολείο τα παιδιά Ροµά γίνονται δεκτά, ανεξάρτητα
από το αν είναι γραµµένα στα µητρώα ή δηµοτολόγια. Για την
εγγραφή τους φροντίζουν οι προϊστάµενοι και οι διευθυντές των
σχολικών µονάδων, σύµφωνα µε το προβλεπόµενα στα προεδρικά διατάγµατα 200/1998 και 201/1998.
Υπάρχει το Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσηµάτων, το ΚΕΕΛΠΝΟ, υπάρχουν τα κέντρα στήριξης και όλα αυτά έχουν σαν
στόχο να βοηθήσουν την ένταξη των παιδιών Ροµά στα σχολεία,
να ενθαρρυνθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
Το Υπουργείο Παιδείας επιδιώκει την ένταξη των παιδιών Ροµά
στις κανονικές τάξεις, ενώ ο αποκλεισµός ή διαχωρισµός τους
από τους λοιπούς µαθητές και η περιθωριοποίησή τους αντίκειται στο ελληνικό Σύνταγµα, που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής στην εκπαίδευση, και σε πλήθος διεθνών κειµένων, που δεσµεύουν τη χώρα και έχουν υπερνοµοθετική ισχύ.
Σε όλα αυτά που σας είπα θα πρέπει να προστεθούν και τα
προγράµµατα ΕΣΠΑ, τα οποία έχουν στόχο ακριβώς µε τους διαµεσολαβητές να φέρουν τα παιδιά αυτά στις τάξεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Κατσαβριά,
έχετε τον λόγο.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οφείλω να οµολογήσω ότι δεν µε εξέπληξε ο
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αληθινά ευαίσθητος και παιδαγωγικά πρωτότυπος τρόπος µε τον
οποίο προσεγγίσατε την ερώτησή µου. Εύκολα µπορεί κανείς να
διακρίνει στα λόγια σας τη θεωρητική κατάρτιση, την εκπαιδευτική συγκρότηση, τη διοικητική εµπειρία και την πολιτική βούληση που διαθέτετε. Είµαι δε απολύτως βέβαιη ότι οι κοινότητες
των Ροµά θα µπορέσουν σύντοµα να δουν τις συγκεκριµένες πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας να παίρνουν σάρκα και οστά.
Επιτρέψτε µου τώρα να έρθω σε ένα δεύτερο ερώτηµα, που
αφορά στην εξέταση της δυνατότητας εισαγωγής και των Ροµά
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπως συµβαίνει και µε άλλες πληθυσµιακές οµάδες. Στις συζητήσεις µου µε εκπροσώπους των
Ροµά µού ζητήθηκε να σας θέσω αυτό το ερώτηµα, τουλάχιστον
ως προβληµατισµό, καθώς οι συµπολίτες µας αυτοί θεωρούν ότι
µια τέτοια ρύθµιση θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την ένταξη
των παιδιών τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σηµειώνω ότι
πρόσφατα στο πλαίσιο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
της Βουλής δύο ήταν τα κυρίαρχα αιτήµατά τους: η ένταξή τους
στην αγορά εργασίας και η παροχή ευκαιριών µόρφωσης στα
παιδιά τους.
Κύριε Υπουργέ, έχω επίγνωση του γεγονότος ότι µια ορθολογική προσέγγιση στη διαµόρφωση και χάραξη της πολιτικής που
αφορά σε ένα πρόβληµα πρέπει να στηρίζεται σε πραγµατικά δεδοµένα. Ειδικά για τους Ροµά, η πολιτεία δεν διαθέτει επαρκή
στοιχεία ως προς τον πληθυσµό, την ηλικιακή τους σύνθεση, τον
τόπο διαµονής, το βιοτικό επίπεδο, τις επαγγελµατικές δεξιότητες και δυνατότητές τους και άλλα χρήσιµα απογραφικά στοιχεία.
Η αδυναµία κατανόησης της ιστορίας, της παράδοσης, του πολιτισµού και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εν λόγω κοινότητας δυσχεραίνει τις προσπάθειες ισότιµης αντιµετώπισης των
προβληµάτων της και της ουσιαστικής ένταξης του πληθυσµού
της στον κοινωνικό ιστό.
Αξίζει νοµίζω να αναφέρω στο σηµείο αυτό το παράδειγµα της
συνεισφοράς των τσιγγάνων στον χώρο της µουσικής διαχρονικά
και ιδιαίτερα στις εποχές της τεχνολογικής υστέρησης. Την ώρα
που το ενδιαφέρον της Ευρώπης εκδηλώνεται µε τη χρηµατοδότηση πληθώρας προγραµµάτων για τους Ροµά, είναι προφανές
ότι η ελληνική κοινωνία θα αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα, έτσι
ώστε να επιβεβαιώσει και πάλι ότι δίκαια βρίσκεται στην πρώτη
γραµµή του αγώνα για την ανάδειξη του πολιτισµού και της αξίας
του ανθρώπου.
Είναι αυτονόητο ότι η περιγραφή των προβληµάτων της κοινότητας των συµπολιτών µας αυτών δεν µπορεί να εξαντληθεί
στο πλαίσιο της παρούσας επίκαιρης ερώτησης. Απαιτείται σίγουρα ο συντονισµός της δράσης των επιµέρους καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργείων και η ενεργητική πολιτική παρέµβαση της
πολιτείας γενικότερα, ώστε να επιτευχθεί µια ουσιαστική και ολοκληρωµένη προσέγγιση στο ευαίσθητο αυτό κοινωνικό ζήτηµα.
Θέλω να ελπίζω, κύριε Υπουργέ, ότι οι δικές σας προσπάθειες
θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι, εξετάζοντας
τη δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών Ροµά στην ανώτατη εκπαίδευση, θα µπορούσε να ανιχνευθεί ένα πλέγµα κινήτρων, προκειµένου η αίσθηση της αποτυχίας και του κοινωνικού
αποκλεισµού να αποτελέσουν οριστικό παρελθόν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων): Κυρία Βουλευτά, πρέπει να σας δηλώσω
το αµέριστο ενδιαφέρον του Υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση όχι µόνο των Ροµά, αλλά και των παιδιών άλλων χωρών
που βρέθηκαν στη χώρα µας, στα διαπολιτισµικά σχολεία. Έχω
επισκεφθεί πλήθος από αυτά και έχω συζητήσει και έχω δει τα
προβλήµατα.
Η προσπάθειά µας είναι να υπάρχει ισότιµη µεταχείριση, να
προσφέρουµε ισότιµη εκπαίδευση σε όλες τις κατηγορίες των
παιδιών εδώ, στην Ελλάδα. Αυτό όµως το οποίο προτείνετε, να
µπορεί να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση ή, εν πάση περιπτώσει,
υπό ορισµένους όρους πρόσβαση των Ροµά στα πανεπιστήµια,
προσκρούει στη βασική διάταξη του Συντάγµατος για ισότητα
µεταξύ όλων των Ελλήνων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βεβαίως, σε ορισµένες περιπτώσεις η πολιτεία δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά να εισάγονται στα πανεπιστήµια υπό ορισµένους όρους, αλλά κάτω από έκτακτες συνθήκες. Λόγου χάριν
πριν από λίγα χρόνια δόθηκε η δυνατότητα σε παιδιά από την Κεφαλλονιά, λόγω των σεισµών, να υπάρχει ιδιαίτερη µέριµνα για
την εισαγωγή τους στα πανεπιστήµια.
Όµως, αυτό συµβαίνει σε έκτακτες περιπτώσεις ή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παιδιά οµογενών στην αλλοδαπή έχουν
τη δυνατότητα, κάτω από ορισµένους όρους, να είναι στα πανεπιστήµια. Όµως, αυτό είναι για εθνικούς λόγους.
Συνεπώς το κύριο βάρος, για να µπορέσουµε να φέρουµε τους
Ροµά στα σχολεία, να τους δώσουµε τη γνώση που πρέπει, είναι
στα σχολεία τα ίδια. Και το πρόβληµα µε τους Ροµά πρέπει να
σας πω δεν είναι τα ίδια τα παιδιά. Είναι οι οικογένειές τους
αυτές οι οποίες τραβούν τα παιδιά τους από το σχολείο.
Πριν από µερικούς µήνες είχα επισκεφθεί το Διαπολιτισµικό
Σχολείο στον Βοτανικό. Εκεί ο διευθυντής µού ανέφερε ότι, ενώ
εγγράφονται τα παιδιά των Ροµά στο σχολείο, από τον Νοέµβριο
τα αποσύρουν, γιατί υπάρχει ένα επίδοµα, το οποίο, µόλις το πάρουν οι γονείς, τραβάνε και τα παιδιά από εκεί.
Επίσης, η παροχή του γεύµατος που δίνεται είναι πολύ αναγκαία, γιατί αυτό είναι ένα κίνητρο, ένα δέλεαρ, για να έρθουν
τα παιδιά στο σχολείο. Συνεπώς όλο το βάρος µας είναι, στα ίδια
τα σχολεία, να δώσουµε εκείνες τις δυνατότητες στα παιδιά αυτά
να φοιτούν ισότιµα µε τα άλλα Ελληνόπουλα. Διότι η περιθωριοποίηση είναι ό,τι χειρότερο µπορεί να γίνει στη χώρα µας και είναι
κάτι το οποίο αποφεύγουµε µε κάθε τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς.
Περνάµε στη δεύτερη µε αριθµό 975/10-6-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη προς τον Υπουργό
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα χρέη του
ΟΑΣΑ.
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τα πράγµατα µε τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας δεν εξελίσσονται
καθόλου καλά. Και δεν είναι µόνο οι ακατανόητες επιθέσεις των
αντιεξουσιαστών εναντίον λεωφορείων και τρόλεϊ, που στρέφονται ουσιαστικά εναντίον µεροκαµατιάρηδων ανθρώπων –είτε µιλάµε για τους οδηγούς είτε µιλάµε για τους επιβάτες-, είναι και
τα οικονοµικά στοιχεία, τα οποία χειροτερεύουν συνεχώς.
Έχω εδώ τις συγκρίσεις ανάµεσα στο 2014 και στο 2015. Τα
έσοδα του Οµίλου ΟΑΣΑ µειώθηκαν κατά 18% το 2015. Οι ζηµίες
προ φόρων ανήλθαν στα 105,7 εκατοµµύρια ευρώ, έναντι 83 εκατοµµυρίων ευρώ το 2014. Και το λειτουργικό έλλειµµα του ΟΑΣΑ,
δηλαδή τα στοιχεία, αν βγάλουµε έξω τα δάνεια, διαµορφώθηκε
στα 25 εκατοµµύρια ευρώ το 2015, έναντι πλεονάσµατος 2 εκατοµµυρίων ευρώ το 2014.
Αντί τα πράγµατα να βελτιώνονται, γυρνάνε προς τα πίσω και
γυρνάνε ουσιαστικά εκεί που ήµασταν το 2012, µετά από τρία
συνεχή χρόνια βελτίωσης. Νοµίζω ότι η εξήγηση, για µένα τουλάχιστον, είναι προφανής. Οι διοικήσεις το 2015 ήταν οι ίδιες.
Άλλαξε η πολιτική ηγεσία και άλλαξε και η πολιτική.
Ο κ. Σπίρτζης έκανε διάφορα κουβαρνταλίκια, σάµπως τα
έκανε από την τσέπη του. Υπογράφηκαν δωρεάν µετακινήσεις
διαφόρων οµάδων, χωρίς να καλύπτονται τα έσοδα από αντίστοιχα Υπουργεία. Έγιναν δωρεάν µετακινήσεις στο δηµοψήφισµα. Υπήρξε χαλάρωση των ελέγχων. Γίνονται επιθέσεις εναντίον
των ελεγκτών και το Υπουργείο δεν κινείται καθόλου. Έγινε περίπου ιδεολογία το ξεχαρβάλωµα των αστικών συγκοινωνιών. Και
γι’ αυτόν τον λόγο η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται το
2016.
Το πρώτο τρίµηνο –µε βάση στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν στον
Τύπο και δεν διαψεύστηκαν- έχουµε περαιτέρω µείωση των εσόδων κατά 24%. Από σχεδόν 50 εκατοµµύρια από τα εισιτήρια το
πρώτο τρίµηνο του 2015 πήγαµε στα 37–38 εκατοµµύρια το
πρώτο τρίµηνο του 2016. Μείωση 24%, µε νέες πια διοικήσεις,
δικές σας διοικήσεις.
Περιµένω µια απάντηση σε σχέση µ’ αυτά τα στοιχεία. Τα επιβεβαιώνετε, τα διαψεύδετε; Και ποια είναι η δική σας τοποθέ-
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τηση; Όπως επίσης θα ήθελα να µου πείτε ποια είναι η δική σας
τοποθέτηση σε σχέση µε το µέλλον των συγκοινωνιών. Τι θα συµβεί µε την υπαγωγή τους πια στο υπερταµείο; Πώς τοποθετείται
το Υπουργείο;
Θα προχωρήσετε προς ιδιωτικοποίηση πάλι µε βαριά καρδιά,
κύριε Σπίρτζη, ή ο κ. Πιτσιόρλας ή όποιος είναι στο υπερταµείο
θα υπογράφει κι εσείς θα τον καταγγέλλετε; Ποια είναι η στάση
γενικά και η δική σας και της Κυβέρνησης, φυσικά; Διότι όλους
σάς έχει διορίσει ο κ. Τσίπρας και ενδιαφερόµαστε να ξέρουµε
ποιο είναι το σχέδιό σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω και θα τον γλιτώσουµε
από τις δύο άλλες επίκαιρες στη συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχετε και δευτερολογία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Το ξέρω, αλλά είναι πολύ «βαριά» η επίκαιρη ερώτηση
και θέλει πολλά στοιχεία ο κ. Χατζηδάκης.
Αξιότιµε συνάδελφε, κύριε Αντιπρόεδρε της Νέας Δηµοκρατίας, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την επίκαιρη ερώτηση µε
θέµα τις αστικές συγκοινωνίες.
Σας ευχαριστώ, µιας και τα συνδυασµένα επικοινωνιακά τερτίπια των δυνάµεων που στήριζαν την κυβέρνηση Σαµαρά, τα
δελτία Τύπου, οι κοµµατικοί σας στρατοί, οι επισκέψεις τόσο του
κ. Μητσοτάκη όσο και της κ. Γεννηµατά στον χώρο των αστικών
συγκοινωνιών και η γνωστή, πλέον, παρέα που σας στηρίζει στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης δεν µας είχαν δώσει τη δυνατότητα
να απαντήσουµε, για να γνωρίζει και το Κοινοβούλιο και οι πολίτες τι γινόταν και τι γίνεται σήµερα στον χώρο των αστικών συγκοινωνιών. Γι’ αυτό οφείλω ξανά να σας ευχαριστήσω.
Κύριε Χατζηδάκη, αυτά είναι τα στοιχεία των απαντήσεών µου.
Είναι επίσηµα τα έγγραφα. Είναι δικά σας. Τα καταθέτω για τα
Πρακτικά. Είναι αριθµηµένα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κι εγώ έχω αντίστοιχα στοιχεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Είναι ένα τρόλεϊ µε
στοιχεία!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Κύριε Χατζηδάκη, ασφαλώς γνωρίζετε και συνεργάζεστε και σήµερα µε τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δηµοκρατίας,
τον κ. Παπαθανάση, ο οποίος ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύµβουλος της ΣΤΑΣΥ, µε τον Διευθυντή πολιτικού σχεδιασµού
της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Οικονόµου, ο οποίος ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΟΣΥ, και µε τον πρώην σύµβουλό σας, τον κ. Δηµητριάδη.
Αυτοί οι ανεξάρτητοι, ανεπηρέαστοι και επιτυχηµένοι µάνατζερ, όπως µας λέγατε, όταν αντικαταστάθηκαν και τοποθετήθηκαν νέες διοικήσεις και µπήκαν οι κοµµατικές µετά, του ΣΥΡΙΖΑ
-το ίδιο, παρεµπιπτόντως, κύριε Πρόεδρε, µας έλεγε και η
τρόικα- παρέλαβαν τρεις εταιρείες σε απόλυτη τάξη και φοβερή
λειτουργία. Θα την παραθέσω παρακάτω σε έξι ενότητες, για να
αναδειχθεί µια για πάντα το ανορθολογικό και κοµµατικό όργιο
που δοµήσατε, υπηρετήσατε και συνεχίζετε να υπερασπίζεστε
και το πώς συσσωρεύσατε 96 εκατοµµύρια ευρώ δηµοσιονοµικά
και λειτουργικά ελλείµµατα και σήµερα ζητάτε κι εξηγήσεις.
Η πρώτη ενότητα, που είναι και ο πρώτος επικοινωνιακός σας
µύθος. Λέτε ότι παραλάβαµε πλεονασµατικές συγκοινωνίες και
δηµιουργήσαµε ελλείµµατα.
Κύριοι συνάδελφοι, η ΣΤΑΣΥ έκλεισε το 2014 µε λειτουργικό
πλεόνασµα 2,7 εκατοµµύρια ευρώ και το 2015 µε λειτουργικό έλλειµµα 23 εκατοµµύρια ευρώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Αυτό δεν είπα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
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Δικτύων): Ναι, αυτό λέτε κι εσείς. Ακούστε, λοιπόν, τώρα πιο
κάτω.
Σύµφωνα µε τις Διευθύνσεις της «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.», το εν λόγω έλλειµµα αναλύεται ως εξής:
Πρώτον, ανακατανοµή εσόδων ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ από 55% σε
50%. Αυτό είναι 10 εκατοµµύρια.
Δεύτερον, τιµολογιακή πολιτική του Οκτώβρη του 2014, χωρίς
καµµία µελέτη και µε ένα συνεχώς µειούµενο συγκοινωνιακό
έργο, 30% µείωση σε τέσσερα χρόνια, η οποία κοστολογείται
άλλα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Τρίτον, αύξηση του ΦΠΑ από 13% σε 23%, η οποία απορροφήθηκε το 2015, για να µην αυξηθεί το εισιτήριο, για να µην το
πληρώσει ο πολίτης, δηλαδή.
Ούτε οι αποφάσεις των νυν, άµεσων συνεργατών που έχετε
στη Νέα Δηµοκρατία µετακύλισαν τα κόστη των προεκλογικών
πολιτικών της Νέας Δηµοκρατίας το 2015, αλλά δεν γνώριζαν ότι
η θητεία τους θα κρατήσει περισσότερο. Αργήσαµε να τους αλλάξουµε. Αυτό έγινε, κύριε Χατζηδάκη. Προετοιµαστήκατε, έτσι
ώστε να µετακινήσετε ελλείµµατα, κόστη κ.λπ. στο 2015. Αυτά
για τη ΣΤΑΣΥ.
Πάµε στην ΟΣΥ τώρα. Η ΟΣΥ, αντιθέτως, το 2014 έκλεισε µε
έλλειµµα εκµετάλλευσης 21 εκατοµµύρια ευρώ και συσσωρευµένο έλλειµµα υποχρεώσεων 81 εκατοµµύρια ευρώ. Για να µπορέσει ο άλλος συνεργάτης σας να φτάσει σε αυτά τα νούµερα,
του µεταβιβάστηκαν απευθείας 25 εκατοµµύρια ευρώ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο τέλος του 2013, τα οποία δεν
πέρασαν ούτε από το Υπουργείο ούτε από τον ΟΑΣΑ, ώστε να
µην υπάρχει η χρέωση και να εξοικονοµηθούν την επόµενη χρονιά, το 2014. Το σχετικό έγγραφο είναι το Ε1.2.
Πέραν αυτού, θα έπρεπε να προχωρήσει σε προµήθεια κρίσιµων ανταλλακτικών –γιατί µας κατηγορείτε και γι’ αυτό- για τον
στόλο. Επέλεξε τη διόρθωση του λειτουργικού ελλείµµατος του
2014.
Επίσης, η απώλεια εσόδων, λόγω της προεκλογικής τιµολογιακής πολιτικής της κυβέρνησης Σαµαρά τον Οκτώβρη του 2014,
κοστολογείται σε απώλεια εσόδων 8,1 εκατοµµύρια ευρώ. Το
σχετικό έγγραφο είναι το Ε1.3.
Η επικοινωνιακή στρατηγική της εταιρείας συνεχίστηκε και το
2015, που παρουσίασε έλλειµµα εκµετάλλευσης 12,8 εκατοµµύρια ευρώ και κατάφερε να αυξήσει τις συσσωρευµένες υποχρεώσεις προς τρίτους στα 103 εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε το
2014, σχετικό Ε1.4.
Η µείωση του ελλείµµατος το 2015 οφείλεται σε µία σηµαντική
προσπάθεια της προηγούµενης διοίκησης της ΟΣΥ να υποβαθµίσει την αξιοπιστία του δηµόσιων συγκοινωνιών, µέσω της µειωµένης εξυπηρέτησης υποχρεώσεων προµηθευτών και
µειωµένης αγοράς ανταλλακτικών περισσότερο από 22%, σχετικό Ε1.4, την ώρα που το 2015 αυξήθηκαν τα παροπλισµένα λεωφορεία.
Μας είπατε ότι καίγονται λεωφορεία έξω από το Πολυτεχνείο
και το καταδικάζουµε. Θυµάστε ότι, όταν παραλάβαµε, καιγόταν
κάθε εβδοµάδα ένα λεωφορείο στις γειτονιές της Αθήνας, λόγω
έλλειψης ανταλλακτικών, λόγω της µείωσης κατά 22% των ανταλλακτικών, που είχατε κάνει εσείς το 2014;
Συνολικά ο Όµιλος ΟΑΣΑ επιβαρύνθηκε µε 18 εκατοµµύρια
ευρώ τον χρόνο από την προεκλογική τιµολογιακή πολιτική της
Νέας Δηµοκρατίας, κύριε Πρόεδρε, σχετικό Ε1.5., µε ένα έλλειµµα 103 εκατοµµύρια ευρώ αξιοπιστίας προς τους προµηθευτές του οµίλου και µε απαιτήσεις 113 εκατοµµύρια ευρώ από τα
Υπουργεία για τα έτη 2011 έως 2014, σχετικό Ε1.6. Είναι οι επιστολές που έχουν στείλει οι προηγούµενες διοικήσεις επί κυβέρνησης Σαµαρά.
Και στη συνέχεια -σας λέω γι’ αυτή την πρώτη ενότητα- τι κάναµε εµείς; Καταφέραµε να παραδώσουµε προϋπολογισµό οµίλου µε έλλειµµα µειωµένο κατά 20 εκατοµµύρια ευρώ, σχετικό
Ε1.7. Προχωρήσαµε σε περαιτέρω δράσεις εξοικονόµησης
ύψους 8,5 εκατοµµυρίων ευρώ, που αφορούν κόστος προµηθειών µέσω ηλεκτρονικών διαγωνισµών, συµβάσεων παροχής
υπηρεσιών. Έφυγαν ή θα φύγουν οι εταιρείες σεκιούριτι και θα
έρθει να φυλάει η Ελληνική Αστυνοµία –ο καθένας στον ρόλο
του-, που ήταν άλλα 4 εκατοµµύρια και ούτω καθεξής.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Βρίσκεται, επίσης, σε εξέλιξη χειρισµός για την εξυπηρέτηση
του συσσωρευµένου ελλείµµατος του οµίλου σε συνεργασία µε
το Υπουργείο Οικονοµικών, ώστε να βρούµε ένα µοντέλο συµψηφισµού απ’ αυτά που χρωστάνε οι δηµόσιοι φορείς και τα
Υπουργεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Όχι, δεν τελείωσα. Έχω έξι ενότητες. Θα εξοικονοµήσω, κύριε Πρόεδρε, τον χρόνο. Μην ανησυχείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μα, δεν γίνεται, κύριε
Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Εντάξει. Σας παρακαλώ πολύ να διαβάσω τις τρεις
τουλάχιστον και τις άλλες τρεις στη δευτεροµιλία µου.
Δεύτερος µύθος: Παραλάβαµε εταιρείες µε υψηλό δείκτη διαχειριστικής ικανότητας. Το µέγεθος του σκανδάλου, που διερευνά
η Γενική Επιθεωρήτρια Δηµόσιας Διοίκησης και το οποίο έχει σηµαντικές επιπτώσεις στα έσοδα του οµίλου -άλλες εκτιµήσεις λένε
για πάνω από 20 εκατοµµύρια ευρώ και άλλες πάνω από 30 εκατοµµύρια ευρώ-, στο σύστηµα διαχείρισης εισιτηρίων της ΣΤΑΣΥ
και γενικότερα του οµίλου, καταδεικνύει την έλλειψη σχεδίου και
οργάνωσης στη διαχείριση των εταιρειών, σχετικό Ε2.1.
Μεγάλη απορία, κύριε Χατζηδάκη, προξενεί πώς οι προηγούµενες διοικήσεις του οµίλου –εκεί, ξέρετε, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος ήταν ο σηµερινός Γενικός Διευθυντής της
Νέας Δηµοκρατίας, και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος του
ΟΑΣΑ ήταν σύµβουλός σας- επέτρεψαν να µην υπάρχει ουσιαστική φυσική προστασία και φύλαξη στον τοµέα καταµέτρησης
του κεντρικού ταµείου της ΣΤΑΣΥ.
Είχαν απενεργοποιηθεί όλες οι διαδικασίες διακίνησης χρηµάτων και εισιτηρίων της ΣΤΑΣΥ, µε αποτέλεσµα να µην ελέγχεται
η διακίνηση εισιτηρίων, τα υπόλοιπα των εισιτηρίων και η διακίνηση χρηµάτων. Για µια πενταετία δεν είχε οριστεί τοµεάρχης
καταµέτρησης στο κεντρικό ταµείο της ΣΤΑΣΥ. Το παραπάνω
µοντέλο έχει οδηγήσει σε καταγεγραµµένη υπεξαίρεση συνολικού ποσού 110 χιλιάδων ευρώ στη ΣΤΑΣΥ και σε 647.516 ευρώ
στην ΟΣΥ για τα έτη 2010 έως 2015, σχετικό Ε2.2. Και, βέβαια,
δεν υπήρχε κανένα µηχανογραφικό σύστηµα.
Ειδικότερα, οι αποθήκες των εταιρειών όχι απλώς δεν είχαν
συστήµατα, κύριε Πρόεδρε, αλλά αυτές ήταν οι εικόνες που βρήκαµε, κύριοι συνάδελφοι. Θα σας καταθέσω και αυτές τις φωτογραφίες στα Πρακτικά. Κοιτάξτε αυτό το χάλι!
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Όχι ωραία! Αυτά, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν λέω για τις φωτογραφίες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Αυτά είναι εισιτήρια που έπρεπε να επιστραφούν και,
αντί να επιστρέφονται ως αριθµός εισιτηρίων, επιστρέφονταν ως
κιλά χαρτιού, κύριε Χατζηδάκη.
Τι έκαναν οι διοικήσεις σας, αυτοί οι φοβεροί µάνατζερ, και
µας ζητάτε σήµερα και τα ρέστα;
Το σχετικό Ε2.3 αφορά την απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΣΑ για τα κιλά χαρτιού. Να καταστρέφονται τα επιστρεφόµενα εισιτήρια ως κιλά χαρτιού.
Άλλο: Δυσµενής, για τον Όµιλο ΟΑΣΑ, ρύθµιση των προηγούµενων διοικήσεων µεταξύ της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και του ΟΑΣΑ. Εδώ
εκχώρησαν τα έσοδα του ΟΑΣΑ στην «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», για να την κάνουν πιο ελκυστική οι φοβεροί µάνατζερ. Και, άντε, ο µάνατζερ
της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», αλλά ο µάνατζερ του ΟΑΣΑ, για ποιον λόγο;
Γιατί έχανε µε τέτοιον τρόπο ο ΟΑΣΑ 20,3 εκατοµµύρια ευρώ τον
χρόνο, σχετικό Ε2.7.
Στη ΣΤΑΣΥ είχαµε ύπαρξη και λειτουργία δύο λογιστηρίων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι να κάνω, όµως,
τώρα, κύριε Υπουργέ, εγώ; Πώς να διαχειριστώ την κατάσταση;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Τέλειωσα µε τη δεύτερη ενότητα και έχω άλλες τέσσερις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αφήστε τες για τη
δευτερολογία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Εγώ θα ζητούσα, κύριε Πρόεδρε, να έχει και τριτολογία ο κ. Χατζηδάκης µετά, για να µας απαντήσει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Χατζηδάκης. Φτάνουν τα τρία λεπτά, είναι αρκετά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τα πράγµατα είναι τόσο ξεκάθαρα, κύριε Πρόεδρε, που εγώ δεν χρειάζοµαι χρόνο.
Κύριε Σπίρτζη, τα έχετε κάνει θάλασσα και τώρα λέτε άρρητα
ρήµατα. Κατ’ αρχάς, ήρθατε µε κάποιο κουτί µε στοιχεία, αλλά,
ξέρετε, και εγώ έχω στοιχεία και οι αριθµοί είναι ξεροκέφαλοι,
κύριε Σπίρτζη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Αυτό λέω και εγώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κάθε χρόνο τα πράγµατα
από το 2012 και µετά -το 2012, το 2013, το 2014- βελτιωνόντουσαν. Το 2015 χειροτέρευσαν και το 2016 χειροτέρευσαν, µέχρι
τώρα, ακόµα περισσότερο, παρά τις προβλέψεις του προϋπολογισµού σας. Αυτό, και µια εγκυκλοπαίδεια να καταθέσετε στη
Βουλή, δεν αλλάζει και πάρτε το απόφαση. Πρέπει γι’ αυτό να
απολογηθείτε και εσείς και η Κυβέρνηση στο σύνολό της. Αυτό
είναι το πρώτο.
Δεύτερον, αναφερθήκατε σε υποτιθέµενα σκάνδαλα στη
ΣΤΑΣΥ. Πρόκειται για µια έρευνα που γίνεται τακτικά, γινόταν και
τα προηγούµενα χρόνια. Συµµετείχε και η Υπηρεσία Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος κάθε χρόνο, το 2013, 2014, 2015. Βρέθηκαν κάποια στοιχεία σε επίπεδο υπαλλήλων, που ήταν πέντε
βαθµίδες κάτω από τον διευθύνοντα σύµβουλο, σχετικά µε τα εισιτήρια και καλώς κάνατε και το εντοπίσατε και είπατε ότι είναι
100.000 ευρώ. Όµως, 100.000 ευρώ µε τα δεκάδες εκατοµµύρια
που αναφέρω δεν έχουν καµµία σχέση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Είναι δύο διαφορετικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Εποµένως σας λέω ότι, και
εγκυκλοπαίδειες να φέρετε εδώ, όποια στοιχεία και όποιους φακέλους, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη.
Θέλω απάντηση, µέσα στις διάφορες ενότητες στις οποίες θα
αναφερθείτε, για το τι γίνεται µε το πρώτο τρίµηνο. Χειροτερεύει
το πρώτο τρίµηνο ή όχι;
Όµως, θέλω να κλείσω και µε δύο ακόµα ερωτήµατα: Κύριε
Σπίρτζη, χάσατε την ώρα σας, δέκα λεπτά τώρα, να καταφέρεστε
εναντίον των διοικήσεων που ήταν στον ΟΑΣΑ, στον ΟΣΕ και στη
ΣΤΑΣΥ. Μα, εσείς, κύριε Υπουργέ, τους κρατήσατε επί έναν ολόκληρο χρόνο! Έχετε καθίσει δεκαπέντε-δεκαέξι µήνες στο
Υπουργείο και τους δώδεκα µήνες ήσασταν µαζί µε αυτούς τους
ανθρώπους. Άρα, αν όλοι αυτοί έκαναν κακοδιαχείριση, εσείς
ήσασταν ο Υπουργός της κακοδιαχείρισης. Εάν όλοι αυτοί έκαναν σκάνδαλα, εσείς ήσασταν ο Υπουργός που ανεχόταν τα
σκάνδαλα. Δεν το καταλαβαίνετε ότι τώρα στρέφεστε εναντίον
του εαυτού σας; Δηλαδή, αυτό το πράγµα ξεπερνά τη φαντασία.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, για κάντε τον κόπο να µας πείτε τι θα
κάνετε µε τις αστικές συγκοινωνίες που πάνε στο υπερταµείο; Θα
µας πείτε, φαντάζοµαι, ότι θα τις αξιοποιήσετε και ότι δεν θα τις
αποκρατικοποιήσετε. Μπράβο! Θα τις αξιοποιήσετε µε τη βοήθεια
της τρόικας, γιατί δεν θα µπορούσατε να το κάνετε µόνος σας.
Θέλετε και τη βοήθεια της τρόικας, να είναι στο υπερταµείο και
να τις αξιοποιήσετε. Όµως, αν ισχύει αυτό, κύριε Σπίρτζη, γιατί
δεν αξιοποιείτε µε αυτόν τον τρόπο και τη ΔΕΗ, την οποία υπερηφανεύεται η Κυβέρνησή σας ότι την άφησε έξω από το υπερταµείο, γιατί δεν θέλει να αποκρατικοποιηθεί και να προχωρήσει
προς αυτή την κατεύθυνση που θα εργαστεί το υπερταµείο; Τι
ισχύει από τα δύο; Πείτε µας. Διότι πραγµατικά αυτά που ζούµε
δεν ξέρουµε αν τα ζούµε ή τα ονειρευόµαστε, µε αυτά που ακούµε
κάθε µέρα και µε αυτά που ακούσαµε από εσάς προηγουµένως.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, όχι πάνω από τρία λεπτά τώρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα συνεχίσω τους µύθους της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά στην αρχή θα πω µερικά πράγµατα.
Ο κ. Χατζηδάκης και στην πρωτοµιλία του –και αυτό πρέπει να
αναδειχθεί, γιατί αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δηµοκρατίαςµας επέπληξε, γιατί το χαλαρώσαµε λίγο το σύστηµα, γιατί
έχουµε δωρεάν µετακινήσεις σε διάφορες οµάδες, όπως στους
ανέργους. Δεν πρέπει να µετακινούνται οι άνεργοι δωρεάν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Δεν είπα αυτό. Είπα να καλύπτεται το κόστος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Για να αναδειχθεί ο λαϊκισµός της Νέας Δηµοκρατίας
σ’ αυτή την Αίθουσα, ξεσήκωναν όλους τους ένστολους για το
αν θα είχαν δωρεάν εισιτήρια. Τώρα, εάν διαβάσετε το κείµενο
της επίκαιρης ερώτησής του, µας λέει: «Τι τους βάλατε µέσα;
Έχετε πάρει λεφτά απ’ αυτούς;».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Δεν λέω αυτό. Λέω ότι πρέπει να καλύπτονται τα έξοδα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Δεν λέτε αυτό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Λέω ότι πρέπει να καλύπτονται τα έξοδα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Θα πω και µερικά πράγµατα ακόµα, κύριε Χατζηδάκη,
για να τελειώνουµε. Το πρόβληµά σας είναι οι δηµόσιες αστικές
συγκοινωνίες. Πείτε το. Είναι ο κοινωνικός ρόλος των αστικών
συγκοινωνιών. Αυτά τα λεφτά δεν πήγαν σε ρεµούλες, δεν πήγαν
σε κακοδιαχείριση µέσα στις εταιρείες των αστικών συγκοινωνιών. Στον κόσµο πήγαν, στον ελληνικό λαό και µάλιστα στους
πιο αδύναµους.
Βεβαίως, όσο και να βάζετε κοµµατικούς στρατούς ή άλλους
να κάνουν κινητοποιήσεις κ.λπ. –είναι δικαίωµά τους των ανθρώπων-, εµείς επιστράτευση, για να µην ξεχνιόµαστε, όπως κάνατε
εσείς στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ, δεν πρόκειται να κάνουµε
ούτε πρόκειται να πάρουµε επικοινωνιολόγους, σαν την ΠNO,
ούτε να καταστρέφουµε τα εισιτήρια σαν κιλά χαρτιού µε απόφαση των ανθρώπων που τοποθετήθηκαν εκεί ούτε θα δείτε στις
αποθήκες φωτογραφίες που σας έδειξα ούτε θα έχουµε κεφαλοκυνηγούς αντί για ελεγκτές.
Συνεχίζω µε τους µύθους και πηγαίνω στην τέταρτη ενότητα.
Την τρίτη, εάν έχω χρόνο, θα τη διαβάσω µετά.
Διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού. Ακούστε τι έκανε η νεοφιλελεύθερη Νέα Δηµοκρατία. Δεν λέµε για τις προεκλογικές
προσλήψεις που έλεγαν, που δεν υπάρχει τίποτα ούτε στα συρτάρια ούτε πουθενά, µόνο στη φαντασία της Νέας Δηµοκρατίας,
δεν λέµε για το πόσοι έχουν αλλάξει ειδικότητα και πόσα είναι
τα πλαστά πτυχία και χάθηκαν, αλλά εδώ υπάρχει, κύριε Χατζηδάκη, το εξής: Εδώ υπάρχουν πλασµατικές υπερωρίες. Δίνατε
πλασµατικές υπερωρίες. Είναι 4,3 εκατοµµύρια ευρώ οι υπερωρίες, εκ των οποίων οι πραγµατικές ήταν 300.000 ευρώ. Εσείς
που µας καταγγέλλετε, εσείς οι µεταρρυθµιστές δίνατε πλασµατικές υπερωρίες!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Εσείς δεν είχατε αυτές τις
διοικήσεις έναν χρόνο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Πλασµατικές υπερωρίες 4 εκατοµµυρίων ευρώ τον
χρόνο! Συγχαρητήρια!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Πάµε στην τρίτη ενότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και να τελειώνουµε,
γιατί δεν έχουµε άλλο χρόνο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Τελειώνω.
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Καλοδιατηρηµένα λεωφορεία. Παρελήφθησαν δυο χιλιάδες
τριακόσια ογδόντα επτά θερµικά και ηλεκτροκίνητα λεωφορεία.
Η µέση ηλικία είναι 12,8 έτη και τρόλεϊ µε µέση ηλικία 14,2 έτη.
Οι βλάβες το 2016 έχουν περιοριστεί σε πεντακόσια πενήντα τέσσερα οχήµατα, σε σχέση µε επτακόσια που ήταν το 2015, µε µείωση ανταλλακτικών κατά 22%.
Εσείς, κύριε Χατζηδάκη, ήσασταν υπεύθυνος για το ΕΣΠΑ
στην κυβέρνηση Σαµαρά. Μια πρόβλεψη για την ανανέωση του
στόλου των λεωφορείων δεν είχατε στον προγραµµατισµό σας.
Μία, για τα µάτια του κόσµου! Και µας εγκαλείτε µε αυτόν τον
στόλο που αφήσατε, γιατί, λέει, χαλάνε τα λεωφορεία;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, βάλτε τελεία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Εσείς τι πρόβλεψη έχετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Δεν έχω χρόνο να σας απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν υπάρχει άλλος
χρόνος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Και θα γίνουν προσλήψεις, κύριε Πρόεδρε, γιατί αυτά
που έδιναν σε πλασµατικές υπερωρίες, σε ρεπό και σε όλα τα
υπόλοιπα δικαιολογούν να κάνουµε αρκετές προσλήψεις, για να
καλύψουµε τις ανάγκες που έχουµε, χωρίς αύξηση του εργασιακού κόστους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Οι Βουλευτές κύριοι Σάββας Αναστασιάδης και Γεώργιος Στύλιος ζητούν άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό, στην
Ιταλία, για προσωπικούς λόγους. Ο κ. Σάββας Αναστασιάδης από
17-6-2016 έως 20-6-2016 και ο κ. Γεώργιος Στύλιος από 22-62016 έως 26-6-2016. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Θα συζητηθεί η ένατη µε αριθµό 951/6-6-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Ηγουµενίδη προς
τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την
επίλυση των ζητηµάτων λειτουργίας του αερολιµένα Ηρακλείου
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».
Κύριε Ηγουµενίδη, έχετε τον λόγο για δυο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πριν από δυο µέρες συµπληρώθηκαν εβδοµήντα τέσσερα χρόνια από το ιστορικό σαµποτάζ στο αεροδρόµιο
του Ηρακλείου. Και αναφέροµαι στη νύχτα της 13ης Ιουνίου 1942
και την επίθεση που οµάδα του Συµµαχικού Στρατηγείου της
Μέσης Ανατολής έκανε εναντίον των δυνάµεων του Άξονα.
Είναι ένα από τα σηµαντικότερα σαµποτάζ. Προσωπικά συντάσσοµαι µε αυτούς που το θεωρούν το σηµαντικότερο σαµποτάζ
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου σε αεροδρόµιο,
στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.
Και αναφέροµαι σε αυτό, επειδή θέλω να πω ότι, όπως τότε,
έτσι και σήµερα το αεροδρόµιο του Ηρακλείου παίζει τον ρόλο
του. Είµαι βέβαιος, κύριε Υπουργέ, ότι συµφωνείτε και εσείς ότι
η ιστορία του αλλά και η παρούσα συγκυρία δεν µας επιτρέπουν
να το αφήσουµε στην τύχη του.
Την ώρα που είναι σε εξέλιξη η κατάθεση προσφορών στον
διαγωνισµό για την κατασκευή και λειτουργία του νέου αεροδροµίου στο Καστέλι, την ώρα που απογειώνεται η τουριστική κίνηση
στο Ηράκλειο της Κρήτης, φαντάζοµαι ότι ξέρετε και εσείς πολύ
καλά ότι το σηµερινό αεροδρόµιο, ο αερολιµένας Ηρακλείου
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ», το πρώτο, το µεγαλύτερο µετά το
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» σε επιβατική κίνηση αεροδρόµιο
της χώρας δεν µπορεί να µείνει στον αυτόµατο πιλότο, αλλά
απαιτείται η επίσπευση υλοποίησης ορισµένων κοµβικών παρεµβάσεων για την εύρυθµη λειτουργία του.
Κοµβικής σηµασίας για τη λειτουργία του αερολιµένα είναι η
επίσπευση της ολοκλήρωσης της αποκατάστασης των τοπικών
φθορών και των εργασιών συντήρησης του οδοστρώµατος.
Είναι, επίσης, η παραχώρηση εκτάσεων από το Γενικό Επιτελείο
Αεροπορίας, µε σκοπό την ανάπτυξη και νέων εγκαταστάσεων
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και του περιβάλλοντος χώρου του αεροδροµίου, όπως και η ολοκλήρωση του διαγωνισµού για την επισκευή και συντήρηση του
υφιστάµενου εξοπλισµού.
Σοβαρό είναι, επιπλέον, το ζήτηµα της υποστελέχωσης του
Τµήµατος Τεχνικής Συντήρησης του αεροδροµίου σε κρίσιµες
ειδικότητες, µεταξύ των οποίων ηλεκτρολόγων, µηχανικών, οδηγών και ψυκτικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αερολιµένας µέχρι πρόσφατα µετά
τη συνταξιοδότηση του µοναδικού υδραυλικού δεν διέθετε
υδραυλικό.
Επιτρέψτε µου επίσης να αναφέρω -γνωρίζοντας βέβαια ότι το
συγκεκριµένο θέµα είναι αρµοδιότητας άλλου Υπουργείου- την
ανάγκη διάθεσης οχήµατος για όλες τις εργασίες εξυπηρέτησης
του αερολιµένα και ειδικότερα για τη µέτρηση της ολισθηρότητας.
Επειδή οι σοβαρές ολιγωρίες των προηγούµενων κυβερνήσεων στέρησαν από το Ηράκλειο και την Κρήτη ένα αεροδρόµιο
που θα εξυπηρετεί τις πραγµατικές ανάγκες των πολιτών και των
τουριστών, αναδεικνύοντας τον Νοµό Ηρακλείου και συµβάλλοντας στην ανάπτυξη και την οικονοµία, όχι µόνο του Ηρακλείου,
αλλά γενικότερα της χώρας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ελάτε, βάλτε µία τελεία. Σας «έφαγε» πολύ χρόνο το σαµποτάζ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: …επειδή οι ροές των τουριστών,
ευτυχώς για τον τουρισµό µας, ιδιαίτερα φέτος αυξάνονται,
επειδή η ολοκλήρωση του νέου αεροδροµίου στο Καστέλι είναι
σε πρώιµο στάδιο και η λειτουργία του σηµερινού αεροδροµίου
πρέπει να είναι απρόσκοπτη, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιοι είναι
οι σχεδιασµοί και το ακριβές χρονοδιάγραµµα υλοποίησης για
τις αναγκαίες παρεµβάσεις που προγραµµατίζονται στο αεροδρόµιο του Ηρακλείου και αν έχει εξεταστεί η πρόταση χρήσης
ιδίων εσόδων του αεροδροµίου, όπως η εκχώρηση του 2% επί
του τζίρου, για τη χρηµατοδότηση αυτών των παρεµβάσεων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο, στο πλαίσιο του χρόνου πάντα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ναι, ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Αγαπητέ συνάδελφε, φίλε Νίκο, την ίδια περίπου ερώτηση
απάντησε η Υφυπουργός πριν από µια εβδοµάδα στον κ. Αυγενάκη. Έχω το έγγραφο της Υπηρεσίας να σας το δώσω, που αναφέρει και τον προγραµµατισµό, τους διαγωνισµούς που ήδη
έχουν γίνει για την αποκατάσταση τοπικών φθορών, για την ανατολική επέκταση του αεροσταθµού, για τη βόρεια επέκταση και
την αναδιαρρύθµιση των αιθουσών, για την επικοινωνία, τις ενέργειες και τη συνεργασία µε το Υπουργείο Άµυνας και όλα τα υπόλοιπα.
Οπότε, για να µην «τρώµε» τον χρόνο και για να σας απαντήσω
σε ένα άλλο, που είναι πολύ κρίσιµο θέµα, όµως, να αναδειχθεί,
σας φέρνω τα Πρακτικά που απάντησε η κ. Χρυσοβελώνη, που
είναι ακριβώς τα ίδια και σας φέρνω και την απάντηση που είχα
δώσει έναν χρόνο πριν στον κ. Αυγενάκη, που ήταν η προηγούµενη διοίκηση της Υπηρεσίας της Πολιτικής Αεροπορίας, για να
δείτε τι είχε γίνει πριν από έναν χρόνο –τίποτα- και τι έχει γίνει
σήµερα γι’ αυτή την ιστορία.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα, βάλατε στην ερώτηση ένα ερώτηµα, αν µπορεί από τα
έσοδα του αεροδροµίου να παίρνει το 2% ο τοπικός αεροσταθµός. Έχουµε ένα γενικότερο πρόβληµα µε τον τρόπο που λειτουργούν ειδικά αυτή τη χρονιά -γιατί είναι η τελευταία, αλλάζει
µετά το σύστηµα- οι Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου σε φορείς, όπως είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που έχουν
δηλαδή σε όλη την Ελλάδα δοµές, όπως τα περιφερειακά αεροδρόµια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επειδή επιτρέπονται µόνο οι κεντρικοί διαγωνισµοί, τοπικοί
διαγωνισµοί γίνονται µόνο για έκτακτες ανάγκες. Άρα, αν θέλουµε να κάνουµε µία συντήρηση και έναν διαγωνισµό τοπικά
στο Ηράκλειο και ακόµη χειρότερα στο Καστελλόριζο ή σε άλλα
περιφερειακά αεροδρόµια, είτε για καύσιµα είτε για συντήρηση
είτε για οτιδήποτε, δεν µπορούµε. Είναι τραγικό αυτό και θα σας
παρακαλούσα πολύ -έχουµε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών, για να το αντιµετωπίσουµε- να µας πιέσετε και εσείς
λίγο περισσότερο, για να λυθεί αυτό το θέµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Ηγουµενίδη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την απάντησή του. Νοµίζω ότι πρέπει
να το δούµε αυτό το θέµα, δηλαδή να απελευθερώσουµε χρήµατα, που να διαχειρίζεται τοπικά όχι µόνο το αεροδρόµιο του
Ηρακλείου, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αλλά συνολικά τα τοπικά αεροδρόµια, για να µπορούν να λύνονται ζητήµατα. Όντως
για ένα σπασµένο τζάµι ή για µια σκισµένη τέντα θα πρέπει να
περιµένουµε έναν κεντρικό διαγωνισµό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Και έγκριση από την ΥΠΑ…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Νοµίζω ότι πρέπει να σταµατήσουµε αυτή τη γραφειοκρατία.
Το δεύτερο που θα ήθελα είναι, αν µπορείτε, να αναφερθείτε
ενηµερωτικά στο θέµα του Καστελίου για το πώς προχωράει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω ότι ολοκληρώθηκαν από το τεχνικό συµβούλιο και κάποιες λίγες αλλαγές µένουν, για να βγουν τα νέα τεύχη δηµοπράτησης του Καστελίου, τα οριστικά. Οι αλλαγές που έχουν
γίνει -και τις ξέρετε- είναι πάρα πολύ µεγάλες, σε σχέση µε το
πώς αντιλαµβανόµαστε εµείς τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, τη συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών και τον σεβασµό στο περιβάλλον και στην ενεργειακή διαβάθµιση του
αεροδροµίου –δηλαδή, να µην είναι ενεργοβόρο-, στο να εξυπηρετούνται οι πολίτες της Κρήτης, στο να έχουµε όχι παραχωρηµένα αεροδρόµια, αλλά αεροδρόµια που συµµετέχει το ελληνικό
δηµόσιο και η τοπική κοινωνία, που έχει αντισταθµιστικά οφέλη
για την τοπική κοινωνία. Ξέρετε ότι έχουν ανέβει, σχεδόν έχουν
διπλασιαστεί τα αντισταθµιστικά, είναι στο 2,5% και πολλές
άλλες αλλαγές προς…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αν µου επιτρέπετε, ουσιαστικά αναφέροµαι περισσότερο σε ένα θέµα, που
υπάρχει στον τοπικό Τύπο, αν θα υπάρχει παράταση σε σχέση
µε τη δηµοπράτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Υπάρχει ένα αίτηµα όλων των συµµετεχόντων να
υπάρχει παράταση, γιατί δεν προλαβαίνουν τις γραφειοκρατικές
διαδικασίες µε τις τράπεζες. Θα επικοινωνήσουµε µε τις ελληνικές τράπεζες και, αν αληθεύει αυτό, θα γίνει σεβαστό, γιατί δεν
θέλουµε να αποκλείσουµε κανέναν συµµετέχοντα από αυτή τη
διαδικασία και να διασφαλίσουµε καλύτερους όρους για το ελληνικό δηµόσιο. Αυτός είναι και ο λόγος, κύριε Ηγουµενίδη, για
τον οποίο δεν µπορούµε -και δεν έχουµε και την οικονοµική δυνατότητα- να προγραµµατίσουµε και να υλοποιήσουµε άλλα
έργα, που θα θέλαµε να κάνουµε στο παλιό αεροδρόµιο, στο
«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ». Δηλαδή, το ότι θα έχουµε µέσα σε µια
πενταετία ένα διεθνές πολύ µεγάλο αεροδρόµιο, αυτό µας κάνει,
και λόγω της οικονοµικής αδυναµίας που έχουµε, λίγο πιο σφικτούς στα έργα υποδοµών, που πρέπει να γίνουν στο παλιό αεροδρόµιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Περνάµε στη δέκατη
έβδοµη µε αριθµό 964/7-6-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής Συµ-
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παράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Δηµητρίου Κωνσταντόπουλου
προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε τη µείωση του κόστους διέλευσης από τη γέφυρα «ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ». Είναι ένα θέµα, που απασχολεί τους κατοίκους και
σχετίζεται µε τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και το κόστος διέλευσης.
Κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, πριν
από έναν χρόνο είχα επανέλθει και είχα φέρει στη Βουλή για
πρώτη φορά το θέµα της µείωσης του κόστους διέλευσης της
κοινοπραξίας της γέφυρας «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ». Πέρασε,
λοιπόν, ένας ολόκληρος χρόνος από τότε που συζητήσαµε το
θέµα των τελών διέλευσης για τη γέφυρα «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ». Μάλιστα, εσείς ο ίδιος µε είχατε διαβεβαιώσει ότι θα επεξεργαζόσασταν ένα εξειδικευµένο σχέδιο παραχώρησης,
προκειµένου να κληθούν οι παραχωρησιούχοι και να συζητήσετε
τη µείωση των διοδίων γενικώς. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη γέφυρα «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ», το ελληνικό δηµόσιο θα πήγαινε
σε διαπραγµάτευση για τη µείωση του κόστους διέλευσης.
Όµως, κύριε Υπουργέ, αντί για µείωση, τώρα, µε την αύξηση
του ΦΠΑ, έχουµε και αύξηση του κόστους διέλευσης της γέφυρας. Επανέρχοµαι, λοιπόν, και επαναφέρω και ζητώ µετ’ επιτάσεως την άµεση µείωση της τιµής του κόστους διέλευσης της
γέφυρας, γιατί το σηµερινό κόστος διέλευσης αποτελεί πραγµατικό βρόχο για τους διερχόµενους κατοίκους του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας αλλά και των άλλων νοµών της δυτικής Ελλάδος.
Το ελληνικό δηµόσιο έχει το δικαίωµα επαναδιαπραγµάτευσης
των όρων σύµβασης παραχώρησης της γέφυρας, καθώς έχουν
παρέλθει τα δέκα έτη λειτουργίας της. Η γέφυρα «ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ» είναι το σηµαντικότερο έργο υποδοµής της χώρας
και πυλώνας ανάπτυξης για τη δυτική Ελλάδα.
Αντί, όµως, να αποτελεί γεφύρωµα για τις τοπικές κοινωνίες,
έχει µετατραπεί σε φράγµα, τόσο για τους δήµους της Αιτωλοακαρνανίας, όσο και της Πρέβεζας, της Άρτας, της Θεσπρωτίας,
των Ιωαννίνων, της Λευκάδας και της Κέρκυρας.
Είναι αδύνατον σήµερα να πληρώνει οποιοσδήποτε εργαζόµενος, για να περάσει τη γέφυρα 13,30 ευρώ, ή 26,60 ευρώ, για να
γυρίσει πάλι πίσω στο σπίτι του, είτε πάει σε πανεπιστήµιο είτε
πάει στο νοσοκοµείο είτε πάει αλλού, για οποιαδήποτε άλλη
ανάγκη, χρησιµοποιώντας, φυσικά, τη γέφυρα. Άρα είναι αδύνατον µέσα στην κρίση να υποχρεώνεται ένας εργαζόµενος να καταβάλλει ένα ηµεροµίσθιο, για να περάσει τη γέφυρα.
Εδώ να τονίσω ότι πάνω από διακόσιοι πενήντα πολίτες περίπου πηγαινοέρχονται καθηµερινώς ως εργαζόµενοι µεταξύ των
νοµών Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας. Είναι υπέρογκο, λοιπόν, το
κόστος διέλευσης της γέφυρας. Και αν για τους εργαζόµενους
αποτελεί φράγµα, φανταστείτε πόσο δυσκολεύονται οι άνεργοι
ή οι άλλοι πολίτες, που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες.
Κύριε Υπουργέ, όλοι γνωρίζουµε ότι το µέσο οικογενειακό εισόδηµα έχει µειωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια κατά 40%. Άρα
το κράτος οφείλει να κάνει κάτι για τους πολίτες. Και αυτό που
πρέπει να κάνει είναι να προβλέψει µειώσεις, όπου µπορεί, αντίστοιχες του 40% που δέχτηκαν ως µείωση στον οικογενειακό
τους προϋπολογισµό ή στο οικογενειακό τους εισόδηµα.
Επιβάλλεται, κύριε Υπουργέ, να πάτε σε νέα διαπραγµάτευση
µε την κοινοπραξία και να ζητήσετε άµεσα τη µείωση του κόστους διέλευσης. Δεν ζούµε στην εποχή του 2004, του 2009, µε
ρυθµό ανάπτυξης 4%, 10% ανεργία και το ΑΕΠ να αγγίζει τα 210
δισεκατοµµύρια ευρώ. Έχουν αλλάξει, λοιπόν, οι συνθήκες ζωής
των πολιτών. Ο κόσµος ζει ένα δράµα φτώχειας και ανεργίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Είναι σαφές, κύριε
συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εν προκειµένω, λοιπόν,
σας ερωτώ: Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί σε ενέργειες για
τη µείωση του κόστους διέλευσης από τη γέφυρα «ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ» και, αν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους;
Δεύτερον, υπάρχει σχέδιο επαναδιαπραγµάτευσης των όρων
της σύµβασης παραχώρησης µε τη «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.», ώστε οι όροι
της να ανταποκρίνονται καλύτερα στα σηµερινά δεδοµένα της
ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας και ποιο είναι αυτό;
Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Κύριε συνάδελφε, µε έχετε αφήσει έκπληκτο. Πραγµατικά σας µιλάω. Νοµίζω ότι έχετε έρθει στον ΣΥΡΙΖΑ. Ειλικρινά
µιλάω. Θα σας διαβάσω τυπικά την απάντηση της Υπηρεσίας και
µετά θα κάνουµε µια άλλου είδους συζήτηση.
Η Υπηρεσία, λοιπόν, λέει ότι, σύµφωνα µε τη σύµβαση παραχώρησης, τα δύο µέρη -τότε που υπογράφηκε η σύµβαση και
µετά- συµφωνούν και αποδέχονται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της
περιόδου λειτουργίας ο ανάδοχος έχει το αποκλειστικό δικαίωµα
επιβολής και είσπραξης διοδίων, τελών από τα διερχόµενα από
τη γέφυρα οχήµατα και τροχοφόρα εν γένει. Το ως άνω αποκλειστικό δικαίωµα του αναδόχου θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια
της περιόδου λειτουργίας –ανεξάρτητα από τον οποιοδήποτε νοµικό χαρακτηρισµό της φύσεως της γέφυρας, των υπηρεσιών
που προσφέρονται και ανεξάρτητα από τα δικαιώµατα κυριότητας που συνδέονται µε τη γέφυρα– και κατισχύει οποιοδήποτε
άλλου γενικού ή ειδικού νόµου.
Και από κάτω, για να µη σας κουράζω, έχει τις κατηγορίες των
οχηµάτων, τις µέγιστες ισχύουσες τιµές και µάλιστα είναι πολύ
καλή η γέφυρα, γιατί έχει µέγιστες τιµές χαµηλότερες από αυτές
που προβλέπει η σύµβαση και έχει και ειδικά εκπτωτικά προγράµµατα για όσους µετακινούνται συχνά. Τα καταθέτω αυτά για
τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι οι συµβάσεις που κληρονοµήσαµε από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ -κάποιες από αυτές
είχαν αναθεωρηθεί και πολύ πρόσφατα- όχι µόνο δεν δίνουν το
δικαίωµα επαναδιαπραγµάτευσης ή καθορισµού της µείωσης,
αλλά δεν προβλέπουν στοιχειώδη πράγµατα, όπως να µπορούν
ειδικές κατηγορίες πολιτών µε πολύ µεγάλες ανάγκες να διέρχονται δωρεάν ή να διέρχονται µε πολύ µικρότερη τιµή διοδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δηλαδή, κύριε
Υπουργέ, το αποκλειστικό δικαίωµα καθορισµού της τιµής του
διοδίου το έχει ο ανάδοχος;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κανένας άλλος δεν
µπορεί να παρέµβει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Κανείς. Ούτε το Υπουργείο παρεµβαίνει ούτε κανείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και αν πει ο ανάδοχος αύριο: «Θέλω 50 ευρώ να πάτε και να έρθετε»;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Εγώ σας καλωσορίζω, αν θέλετε να έλθετε στον ΣΥΡΙΖΑ, µε µεγάλη χαρά. Όµως, επειδή ανήκετε στη Δηµοκρατική
Συµπαράταξη –σας εκτιµώ και σε προσωπικό επίπεδο και πολιτικά- πραγµατικά περιµένω µε ανυποµονησία να µου φέρετε τις
προτάσεις του πολιτικού σας φορέα, της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, σε σχέση µε τη σύµβαση που εµπλέκεται αυτό το
κόµµα και έχουµε σήµερα ως δέσµευση της χώρας για το τι θα
κάνουµε.
Στη δευτεροµιλία µου θα πω για το δικό µας σχέδιο, αλλά
πραγµατικά, κύριε Κωνσταντόπουλε, επειδή σας είδα αγανακτισµένο κάπως να το λέτε και να το λέτε σ’ εµάς, παρακαλώ να
έχουµε τις επίσηµες προτάσεις του κόµµατός σας σε σχέση µε
τα διόδια και τη γέφυρα «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, να σας
θυµίσω ότι όταν υπογραφόντουσαν αυτές οι συµβάσεις, ήµασταν
στο ίδιο κόµµα, κάτω από την ίδια στέγη. Άρα ήµασταν και οι δύο
στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το πρώτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αυτό τι σηµαίνει, δηλαδή;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Μίλησε για τις συµβάσεις. Άρα, ό,τι γνώριζε ο υποφαινόµενος, γνώριζε και ο Υπουργός.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Άρα δηλαδή υπάρχει
συνευθύνη για ό,τι υπογράφτηκε τότε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όµως, τουλάχιστον να
µη µεµφόµαστε πράγµατα, τα οποία δεν χρειάζεται.
Κύριε Υπουργέ, και φίλοι είµαστε και σας εκτιµώ και σας
αγαπώ ιδιαίτερα. Αυτό, όµως, δεν έχει να κάνει µε τα άλλα.
Δεύτερον, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι συνέχεια της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης Παπαδήµου και της κυβέρνησης Σαµαρά. Άρα σήµερα έχει την ευθύνη της
διακυβέρνησης του κράτους.
Εποµένως το αν είναι φθηνά ή ακριβά τα διόδια το γνωρίζουν
όσοι ουσιαστικά διαπερνούν τη γέφυρα «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ».
Μέσα σε αυτή τη δίνη και την κρίση θεωρώ, όµως, ότι είναι
υπερβολικά µεγάλο το τίµηµα. Στη γέφυρα σήµερα έχουν µειωθεί οι διελεύσεις κατά πολύ. Άρα, αν µειωθεί το κόστος διέλευσης, αυξάνονται οι διελεύσεις και η κοινοπραξία δεν χάνει τίποτα.
Κύριε Υπουργέ, το ζήτηµα είναι ότι ένα τόσο µεγάλο έργο,
όπως είναι η γέφυρα, απαξιώνεται µε το υψηλό κόστος διέλευσης. Δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες, για τις οποίες δηµιουργήθηκε.
Η δυτική Ελλάδα ζούσε σε πλήρη αποκλεισµό πριν από το ηράκλειο αυτό έργο. Ο Χαρίλαος Τρικούπης οραµατίστηκε, λοιπόν,
τη ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου. Οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ υλοποίησαν το
έργο και έλαχε σε εσάς να το πάτε, αν επιθυµείτε, ένα βήµα παρακάτω.
Η γέφυρα βρίσκεται στο σταυροδρόµι δύο σηµαντικών αξόνων, του αυτοκινητοδρόµου Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης και
της διαγωνίου Καλαµπάκας-Πάτρας-Ηγουµενίτσας. Μάλιστα, µε
την ολοκλήρωση της Ιόνιας και Αµβρακίας Οδού, ενώνεται η
Ολυµπία Οδός µε την Εγνατία.
Εποµένως, αλλάζει ο αναπτυξιακός χάρτης, κύριε Πρόεδρε,
σε όλη τη δυτική Ελλάδα. Τα οφέλη που µπορεί να δώσει στην
τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη είναι πάρα πολλά. Ωστόσο,
αυτά υποχωρούν σήµερα µπροστά στο δυσβάσταχτο κόστος διέλευσης της γέφυρας.
Να θυµίσω εδώ ότι η Εγνατία Οδός κοστίζει 15,6 ευρώ, αν πας
από τη µια πλευρά άκρη στην άλλη, η Ελευσίνα-Κόρινθος 8,90,
η Κόρινθος-Τρίπολη 9,40, Αττική Οδός 2,80, υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου-Πρέβεζας 3 ευρώ. Δυστυχώς, όµως, στη γέφυρα
Ρίου-Αντιρρίου έχουµε το πιο υψηλό κόστος. Κοστίζει 13,30
ευρώ και αν γυρίσεις πάλι πίσω, 26,60 ευρώ.
Εποµένως, όπως είπα και πριν, επιβάλλεται η µείωση του κόστους διέλευσης.
Όσο για το πώς θα βρεθεί η λύση, εσείς είστε Υπουργός, κύριε
Υπουργέ, εσείς κυβερνάτε, άρα είναι δικό σας θέµα.
Κύριε Υπουργέ, η µείωση του κόστους διέλευσης είναι πάγιο
αίτηµα της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ΤΕΕ, των εργατικών κέντρων, των επαγγελµατοβιοτεχνών της δυτικής Ελλάδας. Είναι
πάγιο αίτηµα, λοιπόν, όλων των πολιτών της δυτικής Ελλάδας.
Να σας ενηµερώσω ότι θα καταθέσουµε όλοι οι Βουλευτές,
που διερχόµαστε και περνάµε τη γέφυρα, κοινή δήλωση και
κοινό ψήφισµα, ζητώντας τη µείωση του κόστους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε συνάδελφε,
ναι, έτσι θα συµβεί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω µισό λεπτό, κύριε
Πρόεδρε, να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Όµως, θέλω να ρωτήσω επί του συγκεκριµένου.
Δηλαδή, αυτά που είπατε, κύριε Υπουργέ, ισχύουν εφ’ όρου
ζωής όχι ηµών των θνητών, αλλά της γέφυρας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Μέχρι να ολοκληρωθεί η σύµβαση παραχώρησης, η
οποία είναι σαράντα τόσα χρόνια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, εδώ θα
ήθελα την προσοχή σας. Η σύµβαση αναφέρει ότι µετά τη δεκαετή διάρκεια έχει τη δυνατότητα το δηµόσιο να επαναδιαπραγµατευτεί. Αυτό θέλω να δούµε και εκεί πρέπει να σταθούµε.
Επίσης, θέλω να τονίσω ότι οι θεσµικοί φορείς της Ναυπακτίας
ζητούν µειωµένη διέλευση µε 6 ευρώ, κάρτα εντοπιότητας µε ειδική µέριµνα για τους εργαζόµενους µε µειωµένη διέλευση, ειδική µέριµνα για τους φοιτητές του ΤΕΣΥΔ και του ΑΕΙ και ΤΕΙ
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της Πάτρας, εξάωρο µε κάρτα αλέ ρετούρ των 10 ευρώ, ανταποδοτικό τέλος επί των διοδίων για τους φορείς που πραγµατοποιούν εκδηλώσεις τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
στη διάρκεια του έτους.
Κύριε Υπουργέ, θα το επισηµάνω ξανά. Ενώ για τη γέφυρα
είναι εξασφαλισµένη –θα έλεγα- η πελατεία, δεν υπάρχουν
οφέλη για την τοπική κοινωνία. Εάν δεν προβείτε σε άµεσες ενέργειες στις τιµές των διοδίων θα γίνει συνείδηση σε όλους ότι η
γέφυρα θίγει καταφανώς το δηµόσιο συµφέρον.
Θέλω να δεσµευτείτε, κύριε Υπουργέ, επειδή γνωρίζω ότι µπορείτε να το παλέψετε, ότι από κοινού µαζί µε τους Βουλευτές
που είµαστε από τη δυτική Ελλάδα θα επαναδιαπραγµατευθούµε
τη µείωση του κόστους διέλευσης της γέφυρας.
Άλλωστε εδώ δεν είναι ο Κωνσταντόπουλος, αλλά όλοι οι Βουλευτές.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε συνάδελφε, το
θέµα έγινε σαφές.
Το θέµα είναι, κύριε Υπουργέ, εάν µπορεί να γίνει επαναδιαπραγµάτευση ή εάν ισχύει το «τα πρώτα σαράντα χρόνια είναι
δύσκολα και µετά θα δούµε».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, η επαναδιαπραγµάτευση προφανώς
θα γίνει. Με τον κ. Κωνσταντόπουλο, όντως, ήµασταν για πάρα
πολλά χρόνια στο ίδιο κόµµα –καλά που είναι και ο κ. Μπόλαρης
και ο Σωκράτης εδώ- απλά κάποιοι διαφωνούσαν όταν ήµασταν
στο ίδιο κόµµα και αυτό το κόµµα είχε άλλα χαρακτηριστικά τότε.
Απλά, αργήσαµε να πάρουµε διαζύγιο -και εκεί έχουµε ευθύνηµε τη δεξιά σοσιαλδηµοκρατία που ήταν ηγετική οµάδα του κόµµατος και έχει µείνει στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη. Γι’ αυτό το
πράγµα οφείλουµε να απολογηθούµε.
Επίσης, επειδή το είπατε και εσείς ότι οι προηγούµενες κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σήµερα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ, δεν σηµαίνει ότι το γεγονός ότι άλλαξε η
Κυβέρνηση συνεπάγεται ότι δεν έχουµε ως χώρα δεσµεύσεις.
Επειδή, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχει η συνέχεια του
κράτους.
Άρα για όποια σύµβαση και όποιες δεσµεύσεις κληρονοµήσαµε το να πούµε µονοµερώς ότι τις αλλάζουµε, αυτό σηµαίνει
εκατοντάδες εκατοµµύρια ρήτρες κάθε χρόνο και το ξέρετε καλύτερα από εµένα. Είναι δεµένη η χώρα µε τις συµβάσεις και της
πρώτης γενιάς παραχωρήσεων και των πέντε αυτοκινητοδρόµων
µετά τον κ. Σουφλιά. Άρα όποιες αλλαγές γίνουν προϋποθέτουν
συµφωνία και των δύο µερών.
Αυτό που προσπαθούµε να κάνουµε και γι’ αυτό πρόσφατα καταθέσαµε τµήµα του σχεδίου νόµου που έχει να κάνει µε τα ηλεκτρονικά διόδια, µε τον συνολικό φορέα διοδίων, µε τα διόδια
στις εισόδους της χώρας, ώστε να µην έχουµε απώλειες από
επαγγελµατικά αυτοκίνητα ιδιαίτερα ξένα και βαριά, είναι να µπορέσουµε να βρούµε έσοδα για να µειωθούν µε αυτόν τον τρόπο
τα διόδια όλων των αυτοκινητοδρόµων της χώρας, που έχουν καθοριστεί από τις συµβάσεις που κληρονοµήσαµε σε πολύ υψηλά
ποσά και να µπορούµε να ασκήσουµε και κοινωνική πολιτική.
Το δεύτερο που προτείνουµε και αυτός είναι ο ρόλος του
φορέα που ιδρύσαµε, είναι επιστηµονικά και τεκµηριωµένα να
αποδείξουµε στους παραχωρησιούχους και στις τράπεζες ότι
µπορούµε να αλλάξουµε τις συµβάσεις, βρίσκοντας ένα σύστηµα, το οποίο θα έχει µεταβλητό µέγεθος και τον χρόνο.
Άρα, σε περιόδους κρίσης σαν και αυτή που περνάµε, να µειώνονται τα διόδια και να αυξάνεται ο χρόνος και σε περιόδους
που έχουµε µεγαλύτερη άνεση ή µεγαλύτερο κυκλοφοριακό
φόρτο, αντίστοιχα να µειώνεται ο χρόνος παραχώρησης.
Όµως, αυτές είναι δύσκολες ασκήσεις και διαπραγµατεύσεις.
Θεωρώ ότι οι διαπραγµατεύσεις που έχουµε κάνει στη σύµβαση
του «ΜΟΡΕΑ» δείχνουν την κατεύθυνση που θέλουµε να πάµε.
Οι συµφωνίες που έχουµε κάνει τόσο µε τον Ε65 όσο και µε την
Ιόνιο και µε την Ολυµπία που θα ακολουθήσει για τα ηλεκτρονικά
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διόδια, τις ειδικές κοινωνικές κατηγορίες που πρέπει να περνάνε
δωρεάν και το να µην πληρώνουν στο όριο ενός δήµου οι πολίτες
ή δηµότες τα διόδια που υπάρχουν εκεί είναι κινήσεις και συµφωνίες σε θετική κατεύθυνση, που έγιναν µε σκληρές διαπραγµατεύσεις. Αυτές τις σκληρές διαπραγµατεύσεις θα τις
συνεχίσουµε για να καλυτερεύσουµε τους όρους που κληρονοµήσαµε και στη γέφυρα και στις άλλες παραχωρήσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα τον λόγο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μισό λεπτό, δεν
έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
Δεν µπορεί να ισχύει ό,τι ίσχυε πριν από δέκα χρόνια, πριν από
την κρίση, κατά τη διάρκεια της πιο βαθιάς κρίσης που βιώνει η
χώρα.
Εισερχόµαστε τώρα στην τρίτη µε αριθµό 970/8-6-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προϊόντα προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης, φέτα και ελιές
Καλαµών».
Κύριε Κασιδιάρη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Επειδή παρατηρήθηκε µόλις το οξύµωρο
σχήµα το ΠΑΣΟΚ να ρωτάει, το ΠΑΣΟΚ να απαντάει από τις θέσεις του Υπουργικού Συµβουλίου και επειδή ο Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης που θα απαντήσει και σε εµένα προέρχεται
από το ΠΑΣΟΚ, θα τον παρακαλέσω να µη µεταχειριστεί το ίδιο
επιχείρηµα, «βρήκα µια κακή συµφωνία από την προηγούµενη
κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ», διότι θα γελάµε.
Να δούµε πώς µπορεί να λυθεί το πρόβληµα, το οποίο θα θίξουµε αυτή τη στιγµή, διότι πρόκειται για ένα ζήτηµα το οποίο
δεν είναι απλά οικονοµικό, είναι εθνικό -θα έλεγα- διότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι εµπλέκονται
στην παραγωγή της φέτας, της ελιάς Καλαµών, των προϊόντων
προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης είτε µιλάµε για κτηνοτρόφους είτε µιλάµε για τον τοµέα της τυποποίησης.
Έρχοµαι, λοιπόν, να αναφέρω -για να κατανοήσουν οι πολίτες
οι οποίοι µας παρακολουθούν- ποιο είναι το έγκληµα που έχει
διαπράξει η τωρινή Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Όπως γνωρίζω πολύ καλά, από τις 25-10-2005 -από τον Οκτώβριο του 2007 στην πράξη- το ελληνικό προϊόν «φέτα» προστατεύεται. Δηλαδή, δεν µπορεί κανένα άλλο κράτος, κανένας άλλος
παραγωγός, πλην των Ελλήνων παραγωγών, να πουλήσουν στις
διεθνείς αγορές το προϊόν «φέτα».
Έρχεται τώρα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και διαπράττει ένα
έγκληµα -δεν είναι άτακτη υποχώρηση απλώς, είναι ένα έγκληµα
σε βάρος των εθνικών συµφερόντων- και υπογράφει µια συµφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε κάποια απίθανα κράτη της Αφρικής, των οποίων οι παραγωγοί έχουν δικαίωµα να χρησιµοποιούν
την εµπορική ονοµασία «φέτα». Και µιλάµε για τα κράτη -δεν
αστειεύοµαι τώρα, µιλάω πολύ σοβαρά- Μποτσουάνα, Λεσότο,
Μοζαµβίκη, Ναµίµπια, Νότια Αφρική και Σουαζιλάνδη. Θα υπάρχει στην Ευρώπη, δηλαδή, προϊόν -θα πωλείται στα ράφια των
σουπερµάρκετ- στο οποίο θα αναγράφεται η ονοµασία «φέτα παραγωγής Σουαζιλάνδης» ή Μποτσουάνας.
Ξεκινώ, λοιπόν, να αναφέρω τις ερωτήσεις και θα είµαι και
πολύ πιο συγκεκριµένος στη δευτερολογία µου.
Ερωτώ, λοιπόν, αν έχει εικόνα το Υπουργείο των αρνητικών
συνεπειών που θα προκαλέσει στην ελληνική οικονοµία, σε εκατοντάδες χιλιάδες -επαναλαµβάνω- συµπολίτες µας αυτή η ενέργειά του, αυτή η απαράδεκτη και καταστροφική απόφαση. Και,
βέβαια, το ερώτηµα που θέτουν οι πάντες -όχι µόνο οι παραγωγοί, αλλά κάθε νοήµων πολίτης- είναι γιατί δεν χρησιµοποίησε η
Ελλάδα στην περίπτωση αυτή το δικαίωµα της αρνησικυρίας,
γιατί δηλαδή δεν θέσαµε βέτο, όπως έπρεπε να κάνετε για να
προασπίσετε τα εθνικά µας συµφέροντα και τα οικονοµικά συµφέροντα χιλιάδων Ελλήνων πολίτων.
Και κλείνω µε το ερώτηµα -ρητορικό, βεβαίως, είναι- τι ακρι-
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βώς σκοπεύετε να πράξετε στο µέλλον για να προστατεύσετε
όλα τα ελληνικά προϊόντα προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης, αφού βέβαια αυτές οι συγκεκριµένες δεσµεύσεις -θα
µας µιλήσετε τώρα για κάποιες δεσµεύσεις που ανέλαβαν οι συγκεκριµένοι Ευρωπαίοι παράγοντες, οι οποίοι ασκούν µια ανθελληνική πολιτική- σας λέω προκαταβολικά ότι δεν έχουν καµµία
απολύτως ουσία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Μπόλαρης έχει
τον λόγο.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Συνηθίζουµε να καταστροφολογούµε στην Αίθουσα. Νοµίζουµε ότι µε το να καταστροφολογούµε βοηθούµε την παραγωγή και την ανάπτυξη. Δεν την
βοηθούµε, όµως, αγαπητέ κύριε συνάδελφε.
Αναφέρεστε σε απαντήσεις προτού να τις ακούσετε, γιατί ξέρετε πως αυτές οι απαντήσεις ακυρώνουν τα επιχειρήµατα και
την ερώτησή σας.
Κατ’ αρχάς, είναι µια συµφωνία αυτή, στην οποία αναφέρεστε
στην ερώτησή σας, που αφορά πράγµατι κάποια κράτη πάµπτωχα,
τα οποία δεν έχουν ισχυρή οικονοµία και τα οποία η Ευρωπαϊκή
Ένωση µε αυτή τη συµφωνία επιχειρεί να τα υποστηρίξει στα αναπτυξιακά, εκτός από την ισχυρή Νότια Αφρική. Αυτά τα πέντε
κράτη -εκτός της Νότιας Αφρικής- εννοείται ότι δεν έχουν παραγωγή.
Επίσης, ξέρετε -γιατί το είπατε στην οµιλία σας- ότι η συµφωνία αυτή στην οποία αναφέρεστε, για την οποία κατηγορείτε ελαφρά τη καρδία για έγκληµα την Κυβέρνηση, έχει µονογραφηθεί
στις 15 Ιουλίου 2014. Η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση µονόγραψε αυτή τη συµφωνία στις 15 Ιουλίου 2014. Και είναι η συνέχεια του κράτους, στην οποία αναφερόµαστε συνεχώς.
Το κρίσιµο -για να καταγραφεί στην Αίθουσα- ποιο είναι στην
ιστορία; Το πρώτο εξάµηνο του 2014 η χώρα είχε την Προεδρία
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε δυνατότητες χειρισµού, διότι η
διαπραγµάτευση γινόταν το πρώτο εξάµηνο του 2014. Γι’ αυτό
και δεκαπέντε µέρες µετά υπογράφηκε, µονογράφηκε η συµφωνία από την Ελλάδα.
Από τον Μάρτιο του 2015, µόλις ανέλαβε η Κυβέρνηση του
Αλέξη Τσίπρα, τέθηκε το ζήτηµα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ζητήθηκε να ξανανοίξει το ζήτηµα. Έκτοτε, αυτό το ζήτηµα είχε µία σειρά διαπραγµατεύσεων, οι οποίες έγιναν σε επίπεδο Υπουργού. Έγιναν τρεις συναντήσεις του Υπουργού, του
Βαγγέλη Αποστόλου, µε τον Ευρωπαίο Επίτροπο, αλλά και παρεµβάσεις από τον αρµόδιο για τις διεθνείς σχέσεις Γενικό Γραµµατέα κ. Κασίµη.
Οι Ευρωπαίοι είπαν: «Υπογράψατε. Έκλεισε η συµφωνία.
Εκείνο που µπορούµε να κάνουµε…» -και αυτό το οποίο έγινε στο
τέλος- «…είναι να µπουν προϋποθέσεις για να αλλάξει το καθεστώς της σύµβασης µετά την υπογραφή της από τη χώρα µετά
το πέρας της πρώτης δοκιµαστικής πενταετίας.». Και εκεί είναι
ακριβώς οι προϋποθέσεις στις οποίες αναφερθήκατε και τις
οποίες θα έχω την ευχέρεια στη δευτερολογία µου να τις αναφέρω.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Κασιδιάρης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κατ’ αρχάς δεν έλαβα απάντηση για
ποιον λόγο η Ελλάδα δεν άσκησε το δικαίωµα του βέτο. Είµαστε
ένα ανεξάρτητο κράτος. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι δεν είµαστε
προτεκτοράτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να κάνει κουµάντο εδώ µέσα η Κοµισιόν.
Είχατε, λοιπόν, αυτή τη δυνατότητα. Πράγµατι, αυτή ήταν µια
άθλια συµφωνία, για την οποία έφερε ευθύνη και η προηγούµενη
κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, κόµµα από το οποίο προέρχεται ο νυν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Είχε το δικαίωµα
η τωρινή ελληνική Κυβέρνηση να ασκήσει το δικαίωµα της αρνησικυρίας, να βάλει βέτο, όπως είχε το δικαίωµα να βάλει βέτο και
στο εµπάργκο προς τα ελληνικά προϊόντα που θα πηγαίνουν στη
Ρωσία, γιατί είναι µείζον, είναι ευρύτερο το ζήτηµα.
Ανοίγω τη συζήτηση. Θα µπορούσε η ελληνική αγροτική οικονοµία να αναστηθεί στην κυριολεξία, αν βάζαµε βέτο στο εµ-
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πάργκο που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Ρωσία.
Αυτή είναι µία απόφαση όχι αντιρωσική, αλλά ανθελληνική. Είναι
µία απόφαση ενάντια στα ελληνικά συµφέροντα.
Μέχρι τελευταία στιγµή έχει το δικαίωµα κάθε κράτος να ασκήσει βέτο. Κάθε εµπορική συµφωνία για να κυρωθεί, πρέπει να
έχει οµοφωνία στους κόλπους όλων των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπρεπε, λοιπόν, να θέσετε βέτο και σε αυτή
τη συµφωνία, στην οποία βέβαια µπορεί να είναι µέσα η Σουαζιλάνδη ή δεν ξέρω ποια άλλα κράτη-µπανανίες, αλλά είναι και η
Νότια Αφρική, µια πολύ µεγάλη οικονοµία, µε τροµερές δυνατότητες παραγωγής.
Η ελληνική πρεσβεία, όπως ξέρουµε, έκανε έρευνα. Στην
αγορά της Νότιας Αφρικής υπάρχουν σαράντα επτά διαφορετικά
προϊόντα που χρησιµοποιούν την επωνυµία «φέτα». Δεν είναι
Μπανανία η Νότια Αφρική. Είναι µία µεγάλη, ιδιαίτερα αναπτυγµένη οικονοµία.
Και, βέβαια, δεν είναι µόνο το θέµα της φέτας ή µόνο η ελιά
Καλαµών. Όπως ξέρουµε πάρα πολύ καλά, το µέλλον δεν είναι
καθόλου ευοίωνο για τα ελληνικά προϊόντα, διότι η Κοµισιόν ήδη
έχει δώσει τη δυνατότητα στην Τσεχία να χρησιµοποιούν οι παραγωγοί της τον όρο «ελληνικό γιαούρτι». Βεβαίως, έχω ρωτήσει
ποιες είναι οι απώλειες για την οικονοµία µας. Οι απώλειες είναι
τεράστιες. Θα τα πω και θα τονίσω τι προβλήµατα θα προκύψουν
στην πορεία για τους Έλληνες παραγωγούς.
Για το γιαούρτι ο ετήσιος τζίρος του παρανόµως επισηµαινόµενου σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελληνικού γιαουρτιού,
είναι περίπου 6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σε παγκόσµιο επίπεδο το
νούµερο ανέρχεται σε 15 δισεκατοµµύρια. Σε ό,τι δε αφορά τη
φέτα, η χώρα εξάγει 250 εκατοµµύρια ευρώ -τόσο είναι το κόστος του προϊόντος που εξάγεται- και στην ουσία το προϊόν αυτό
καλύπτει το 86% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών τυροκοµικών προϊόντων.
Και εκεί έρχεσθε εσείς, στα θεµέλια, δηλαδή, µιας µεγάλης ελληνικής βιοµηχανίας και βάζετε βόµβα µε αυτή την απόφαση, η
οποία είναι προποµπός της περιβόητης συµφωνίας TTIP. Ο συναγωνιστής Παναγιώταρος στη συνέχεια θα αναφερθεί και σε
αυτό το ζήτηµα, το οποίο είναι µείζον για τα οικονοµικά συµφέροντα της Ελλάδος.
Σήµερα µιλάτε για ανάπτυξη. Εµφανίζεται ο Πρωθυπουργός
και µιλάει συνεχώς για ανάπτυξη. Και εσείς τι κάνετε; Με την υπογραφή σας τορπιλίζετε κάθε δυνατότητα παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ελλάδος.
Θα επαναλάβω, βεβαίως, την υποχρέωση της χώρας σε κάθε
είδους τέτοια απόφαση να θέτει βέτο. Ερωτώ αν και πότε θα
έλθει προς κύρωση στη Βουλή η εν λόγω συµφωνία. Πρέπει να
τη φέρετε εδώ, να ψηφίσουν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ, ότι µπορεί κάθε κρατίδιο της Νότιας Αφρικής, κάθε παραγωγός της Αφρικής και στη συνέχεια του υπόλοιπου κόσµου,
να χρησιµοποιεί την επωνυµία ελληνικών προϊόντων προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης.
Βεβαίως και είναι καταστροφική αυτή η απόφαση για την ελληνική οικονοµία. Δεν καταστροφολογούµε. Αναφερόµαστε σε
µια οικονοµία η οποία έχει ισοπεδωθεί ολοκληρωτικά.
Θα έπρεπε ως κράτος και ως Κυβέρνηση να χρησιµοποιείτε τα
δικαιώµατα που έχουµε. Θα έπρεπε ως Ελλάδα να ασκούµε βέτο
σε κάθε απόφαση η οποία πλήττει τα συµφέροντα εκατοντάδων
χιλιάδων Ελλήνων πολιτών. Είναι τριακόσιες χιλιάδες Έλληνες πολίτες σε εκατό χιλιάδες κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Μιλάµε
για οικογενειακές επιχειρήσεις στην ουσία και όχι για µεγαλοκαπιταλιστές, τους οποίους αντί να χτυπήσετε, υποθάλπετε σήµερα.
Μιλάµε για τριακόσιες χιλιάδες Έλληνες πολίτες, οι οποίοι εµπλέκονται στην παραγωγή της φέτας και λοιπών γαλακτοκοµικών
προϊόντων, που πλήττονται από αυτή την απόφασή σας.
Δεν καταστροφολογούµε. Παρουσιάζουµε την πραγµατική εικόνα καταστροφής την οποία έχετε επιβάλλει στην ελληνική οικονοµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο, για να απαντήσετε.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Σηµασία, κύριε Πρόεδρε και κύριοι
συνάδελφοι, έχει πάντοτε το κλίµα στην οικονοµία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θέλω να διαβεβαιώσω και την Εθνική Αντιπροσωπεία και τον
παραγωγικό κόσµο, ότι το εξαιρετικής ποιότητας αυτό προϊόν, η
φέτα, στις διεθνείς αγορές καταγράφει συνεχώς αυξανόµενες
επιτυχίες, παρά τα προβλήµατα και παρά την καταστροφολογία,
µε την οποία κάποιοι στην Αίθουσα θέλουν να αντιµετωπίσουν το
ζήτηµα.
Είναι σαφές ότι έτσι όπως έχει διατυπωθεί η συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα κράτη της Νότιας Αφρικής -όχι µόνο τη
Νότιο Αφρική αλλά και τους δορυφόρους- δεν είναι επαρκής. Γι’
αυτό και έγιναν οι επανειληµµένες συναντήσεις, τα επανειληµµένα διαβήµατα, οι παραστάσεις και οι συναντήσεις του Υπουργού κ. Αποστόλου µε τον κ. Χόγκαν. Ήταν τελειωµένο ζήτηµα.
Τι πετύχαµε σε αυτή τη διαδικασία σε σχέση µε αυτά τα κράτη
και συνολικότερα; Κατ’ αρχάς, θέλω να σας διευκρινίσω ότι στο
ζήτηµα αυτό η Κοµισιόν έχει εξουσιοδότηση να κάνει τις συµφωνίες, έχει εξουσιοδότηση από τα κράτη-µέλη να τα διαχειρίζεται.
Στην τελική συζήτηση που έγινε -και φαίνεται αυτό το δελτίο
Τύπου που έχει εκδώσει το Υπουργείο- υπάρχει µια αυτοκριτική
από πλευράς Κοµισιόν, η οποία λέει ότι δεσµεύεται πως θα εξασφαλίσει την αυστηρή εφαρµογή προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων που προβλέπονται στο πρωτόκολλο 3 και στις υπό
εξέλιξη και µελλοντικές διαπραγµατεύσεις θα διατηρεί στενή
επαφή µε κάθε ενδιαφερόµενο κράτος- µέλος. Είναι αυτοκριτική
της Κοµισιόν για τον τρόπο µε τον οποίο χειρίστηκε κρίσιµα ζητήµατα στις διαπραγµατεύσεις.
Εκτός από τα στοιχεία τα οποία έχουν συµφωνηθεί για την
αναθεώρηση µετά την πενταετία, που ρητά από τώρα προβλέπεται πως δεν έχουν δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν τον όρο «φέτα»,
αλλά τους όρους «feta type» ή «feta style» ή «South Africa Meta»,
πράγµα το οποίο σαφέστατα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι
πρόκειται για άλλο προϊόν και όχι για την ελληνική φέτα, έχει
συµφωνηθεί -και γι’ αυτό θα έρθει εδώ τις επόµενες ηµέρες αποστολή από την Κοµισιόν- η ενίσχυση των Ελλήνων παραγωγών
στις διεθνείς αγορές.
Θα υπάρξει, λοιπόν, µετά από συνεννόηση, διαπραγµατεύσεις
και συµφωνίες στην Αθήνα, ενίσχυση των κονδυλίων που προβλέπονται για τις προωθητικές ενέργειες, δηλαδή χρήµατα τα
οποία δίνουµε στις ελληνικές επιχειρήσεις, στους ελληνικούς συνεταιρισµούς και στα τυροκοµεία, για να βγουν στις διεθνείς αγορές.
Έτσι, µε τις προωθητικές αυτές ενέργειες θα αναδείξουν και
την ποιότητα και τη µοναδικότητα και τη σύνθεση του εξαιρετικού αυτού προϊόντος, ώστε να κερδίζουµε στις αγορές αυτό για
το οποίο πιθανόν από µια κακά διατυπωµένη σύµβαση, όπως
αυτή που υπογράφτηκε 15 Ιουλίου του 2014, έχουµε απώλειες.
Είναι, λοιπόν, σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τις δύο αυτές
αναφορές, παραδέχεται ότι υπάρχει ελλιπής προστασία. Και η
Κυβέρνηση εξασφάλισε µε τρεις όρους την αναπλήρωση και κάτι
περισσότερο από αυτό. Να είστε, όµως, βέβαιοι ότι όπου στις
διεθνείς αγορές υπάρχει η φέτα από την Ελλάδα, εκτοπίζονται
όλα τα άλλα προϊόντα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Θα συζητηθεί η τρίτη
µε αριθµό 979/10-6-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου
του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ.
Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε την εµπορική συµφωνία ΗΠΑ-ΕΕ (ΤΤΙΡ) και
την προστασία της ελληνικής φέτας.
Κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτησή µου είναι άµεσα συνδεδεµένη µε
την ερώτηση του κ. Κασιδιάρη, µε ερώτηση που κάναµε την προηγούµενη εβδοµάδα και µε ερωτήσεις που θα σας κάνουµε τις
επόµενες ηµέρες.
Πολύς λόγος γίνεται -και σήµερα, µάλιστα, θα γίνει και ονοµαστική ψηφοφορία- για ένα αναπτυξιακό νοµοσχέδιο. Όταν µιλούµε για ανάπτυξη, µιλούµε για πρωτογενή παραγωγή. Και όταν
µιλούµε για πρωτογενή παραγωγή, µιλούµε κυρίως για αγροτικά
και κτηνοτροφικά προϊόντα, ο βασιλιάς των οποίων στην πατρίδα
µας είναι η φέτα και άλλα τυροκοµικά προϊόντα. Και δεν είναι
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µόνο ότι ανάµεσα σε περίπου εξακόσια πενήντα εκατοµµύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύεται η φέτα ως προϊόν
ΠΟΠ. Είναι περίπου και άλλα εξίµισι δισεκατοµµύρια πολίτες, κάτοικοι ολόκληρου του κόσµου, που εν δυνάµει θα µπορούσαν να
είναι πελάτες της ελληνικής φέτας, κάτι για το οποίο δεν έχει
κάνει τίποτα ούτε η προηγούµενη κυβέρνηση ούτε η προπροηγούµενη, αλλά ούτε κι εσείς.
Αυτό το τραγικό γαϊτανάκι ξεκίνησε το 2013 µε τη συµφωνία
Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά, η οποία ήταν η πρώτη σηµαντική
ήττα της Ελλάδας στην περίπτωση της φέτας. Δηλαδή, οι Καναδοί θα µπορούν να χρησιµοποιούν το «feta type», «feta style» ή
κάτι άλλο, όπως θα γίνει, αν δεν αλλάξει κάτι, µε την περίπτωση
των κρατών της Νοτίου Αφρικής. Βέβαια, η λέξη «feta» θα είναι
µε πολύ µεγάλα γράµµατα και η λέξη «style» θα είναι µε πολύ
µικρά. Γνωρίζετε πώς είναι αυτό. Ενδεχοµένως να είναι και σε
κάποιο σηµείο της συσκευασίας που δεν θα φαίνεται καθόλου.
Αυτό ήταν το πρώτο πλήγµα.
Το δεύτερο πολύ µεγάλο πλήγµα είναι αυτή η επικείµενη συµφωνία µε έξι χώρες της Νοτίου Αφρικής, εκ των οποίων οι πέντε
είναι πολύ φτωχές, όπως είπατε, δηλαδή η Σουαζιλάνδη, η Μποτσουάνα και δεν ξέρω ποιες άλλες είναι. Όµως, εκεί θα ανοίξουν
τα υποκαταστήµατά τους µεγάλες πολυεθνικές που θα παράγουν φέτα από γάλα οποιασδήποτε µορφής. Εκατοντάδες εκατοµµύρια ζώα θα παράγουν φέτα. Θα κατακλύσουν την υφήλιο
µε πάµφθηνη «Feta Type» ή «Feta Style» -ή όπως αλλιώς θέλετε,
πείτε το- και θα είναι εις βάρος των ελληνικών προϊόντων.
Η ταφόπλακα, µάλιστα, έρχεται µε τις µυστικές συνοµιλίες µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αµερικής, τη λεγόµενη «ΤΤΙΡ», τη
Διατλαντική Συµφωνία Εµπορίου και Επενδύσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όταν λέµε «µυστικές συνοµιλίες» –επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, όπως και σε µία προηγούµενη ερώτηση, να ξεχειλώσουµε
λίγο τον χρόνο- εννοούµε ότι είναι στην κυριολεξία µυστικές.
Προκειµένου να πάει ένας Ευρωβουλευτής να δει τα πρακτικά
των συζητήσεων που γίνονται µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Αµερικής, πρέπει να κλείσει ραντεβού στο Ευρωκοινοβούλιο. Και
αφού πάει σε ένα συγκεκριµένο φυλασσόµενο δωµάτιο και τον
ψάξουν εξονυχιστικά µην τυχόν έχει µαζί του φωτογραφικές, κάµερες, στυλό, µολύβι, χαρτί ή οτιδήποτε άλλο, µπορεί να πάει
µέσα, να κάτσει και να δει στοίβες τόµων, βιβλίων και εγγράφων
που δεν λένε και τίποτα επί της ουσίας, γιατί είναι µε κωδικούς
και µε άρθρα. Από αυτά, φυσικά, δεν µπορεί να βγάλει τίποτα.
Και όταν βγήκαν στο φως της δηµοσιότητας ελάχιστα πρακτικά
απ’ αυτές τις µυστικές συνοµιλίες που γίνονται µεταξύ Ευρώπης
και Ηνωµένων Πολιτειών, έφριξε ο κόσµος. Και τώρα έχει αρχίσει
και βαράει το καµπανάκι ότι κάτι βρώµικο πάει να γίνει.
Πήγε να γίνει µία ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο, στα µουλωχτά. Και επειδή αντιλήφθηκαν όλοι οι Ευρωβουλευτές σχεδόν
ότι αυτή η συµφωνία είναι εις βάρος της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών λαών και των πατρίδων, ο κ. Σουλτς την απέσυρε διότι
δεν µπορούσε να την περάσει και ψάχνουν να βρουν τη φόρµουλα που θα περάσει.
Ρωτώ, κύριε Υπουργέ, αν είστε πλήρως ενήµερος εσείς στο
Υπουργείο, καθώς και τα συναρµόδια Υπουργεία, σχετικά µε τις
συνοµιλίες που γίνονται µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Υπάρχει περίπτωση -όπως είπε και ο κ. Κασιδιάρης προηγουµένως και το
λέµε συνεχώς- να ασκήσετε επιτέλους µία φορά βέτο σε κάποια
ζητήµατα που αφορούν κυριαρχικά µας δικαιώµατα, όπως είναι
η φέτα, οι ελιές Καλαµών ή άλλα είδη και άλλα προϊόντα;
Αυτό το λέµε, εκφράζοντας την εξής απορία όλων: «Μα, καλά,
η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει το καλό των κρατών-µελών;». Όχι,
διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κουµάντο κάνει η Γερµανία και µίαδύο άλλες χώρες, τις οποίες το µόνο που τις ενδιαφέρει είναι να
προωθήσουν σε αυτές τις συµφωνίες τα δικά τους προϊόντα, τα
οποία είναι µηχανήµατα, αυτοκίνητα, ηλεκτρονικός-ηλεκτρολογικός εξοπλισµός και, φυσικά, πάµφθηνα γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα οποία, όµως, δεν είναι προστατευόµενης ονοµασίας
προέλευσης. Άρα τους συµφέρει και αυτούς να γίνει αυτή η επικείµενη συµφωνία είτε µε τις χώρες της Νοτίου Αφρικής είτε µε
τις Ηνωµένες Πολιτείες.
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Συνεπώς ρωτούµε -και είµαστε συγκεκριµένοι- αν είστε άκρως
ενήµεροι για το τι συµβαίνει µε αυτές τις µυστικές συνοµιλίες,
αν έχετε δει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα πρακτικά και αν έχετε
σκοπό, επιτέλους, να ασκήσετε βέτο σε αυτές τις διαλυτικές για
τα έθνη και τις πατρίδες συµφωνίες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός, για να απαντήσει.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Έχουµε µία επαναδιατύπωση της
ερώτησης από τον κύριο συνάδελφο, η οποία κατ’ αρχάς δεν
ξέρω αν αναφέρεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο
οποίο απευθύνεται.
Ενώ η ερώτηση απευθύνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στο «ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός» αναγράφονται επί λέξει τα εξής: «Ο Υπουργός κ. Σταθάκης παρευρέθηκε
στις 13 Μαΐου στο πρώτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο...» -κ.λπ.- «…και
πρέπει να µας δικαιολογήσουν πώς έχασε το προνόµιο η χώρα
µας για την ΠΟΠ της φέτας…» και τα λοιπά.
Δεν νοµίζω ότι είναι µε σαφήνεια διατυπωµένη η ερώτηση. Είναι
σίγουρο ότι απευθύνεται σε αναρµόδιο Υπουργείο. Αν αναφέρεστε και ρωτάτε τον κ. Σταθάκη και θέλετε να σας εξηγήσει ο κ.
Σταθάκης, κύριε συνάδελφε, µάλλον πρέπει να την αποσύρετε και
να την επανακαταθέσετε σε άλλο Υπουργείο.
Εκείνο που θέλω να σας πω, σε σχέση µε την TTIP, αν ρωτάτε
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και εµένα που σας απαντάω, για την εξέλιξη των συνοµιλιών, σας λέω όχι.
Εκείνο το οποίο µου κάνει πολύ µεγάλη έκπληξη και έχει σχέση
µε τη διαδικασία εδώ είναι το εξής: Λέτε στην ερώτησή σας:
«Ανακοινώθηκε επίσηµα από τα ΜΜΕ ότι η χώρα µας έχασε την
ΠΟΠ της φέτας και πλέον κάθε χώρα που παράγει άσπρο τυρί
θα µπορεί να το ονοµάζει «φέτα».». Δεν γίνονται ποτέ επίσηµες
ανακοινώσεις από τα ΜΜΕ. Δεν νοµίζω ότι ευστοχεί η ερώτησή
σας. Πραγµατικά στη θέση σας, θα την κατέθετα ξανά, για να
την έχουµε στοχευµένη και να πούµε ότι άλλο είναι το ζήτηµα
των ΠΟΠ, όπως είναι η φέτα, άλλο είναι το ζήτηµα της TTIP, άλλο
είναι το τι λένε τα ΜΜΕ και άλλο είναι το τι γίνεται στις συναντήσεις και στις συζητήσεις, που δεν έχει ανακοινωθεί ακόµα τίποτα
επίσηµα.
Από τη στιγµή που εσείς εδώ εκθέσατε ότι…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Για την ταµπακιέρα, κύριε Υπουργέ!
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ναι. Να ξέρετε ότι εδώ δεν ήρθαµε
για να κάνουµε γενική πολιτική συζήτηση.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Συγκεκριµένη.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Άλλη διαδικασία προβλέπεται από
τον Κανονισµό για γενικευµένες πολιτικές συζητήσεις. Ήρθαµε
εδώ, σε µια διαδικασία η οποία έχει τρίλεπτη απάντηση, να απαντήσουµε για ζητήµατα αρµοδιότητος.
Αυτό, λοιπόν, εδώ που καταθέσατε, δεν χρήζει απαντήσεως.
Δεν υπάρχει αντικείµενο ερώτησης. Όταν µε ρωτάτε τι έκανε ο
κ. Σταθάκης στις συζητήσεις για την TTIP, είµαι αναρµόδιος να
απαντήσω. Και στοχεύσατε λάθος στην ερώτηση, η οποία είναι
απολύτως αόριστη. Τι θέλετε να σας πω; Ποια είναι η ταµπακιέρα; Η γενική πολιτική συζήτηση;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ειδική είναι, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι
γενική.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Να ρωτήσετε, λοιπόν, τον κ. Σταθάκη, αν είναι ειδική.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Δεν έχετε να πείτε τίποτα, κύριε
Μπόλαρη, ούτε εσείς ούτε ο κ. Σταθάκης.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω,
είναι απολύτως σαφές ότι η Κυβέρνηση για το θέµα της φέτας,
της οποίας το ΠΟΠ -για να ξεκαθαρίσουµε- είναι ευρωπαϊκή νοµοθεσία…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Σας το είπα.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εγώ, όµως, εδώ δεν ήρθα για να
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κάνω διάλογο. Ήρθα να απαντήσω σε µια ερώτηση. Εάν θέλετε
να απαντήσω, αφήστε µε να απαντήσω.
Υπάρχει, λοιπόν, σαφέστατα η ευρωπαϊκή νοµοθεσία και µε
βάση αυτή λειτουργούµε και σαν Υπουργείο και σαν χώρα και
σαν Ευρώπη. Και πάνω στη βάση αυτής της νοµοθεσίας παλεύουµε για να τη στηρίξουµε.
Υπάρχουν παραβιάσεις. Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες οι
οποίες, ενώ σέβονται το ΠΟΠ µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παράγουν προϊόντα που τα ονοµάζουν «φέτα» και τα εξάγουν. Και
υπάρχει η διαδικασία από το Υπουργείο για την άµυνα στις καταστάσεις αυτές.
Επίσης, υπάρχει προετοιµασία µε το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους, από τα συναρµόδια Υπουργεία για να απαντήσουµε
στη λάθος στρατηγική της Τσεχίας, η οποία ετοιµάζεται να παραβιάσει τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέµα του
γιαουρτιού.
Να ξέρετε ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται για να υπερασπιστούµε τους Έλληνες παραγωγούς, να υπερασπιστούµε την τοπική οικονοµία, την εθνική οικονοµία, συνολικά τον παραγωγικό
τοµέα, άρα, την ανάπτυξη, γίνεται άοκνα και άγρυπνα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Παναγιώταρος έχει τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά ποιο είναι το θέµα και τι
ήρθαµε να συζητήσουµε εδώ. Είναι απολύτως συγκεκριµένο. Δεν
είναι γενικότερη πολιτική. Έχει να κάνει µε τη φέτα, όπως είπε ο
κ. Κασιδιάρης, όπως σας είπα και εγώ.
Και δυστυχώς, ή ευτυχώς -δεν ξέρω- αυτές οι συζητήσεις και
οι συνοµιλίες περιλαµβάνουν ευρεία γκάµα προϊόντων και θεµάτων στα οποία εµπλέκονται τόσο το Υπουργείο το δικό σας, όσο
και το Υπουργείο στο οποίο προΐσταται ο κ. Σταθάκης, γιατί άλλοτε πηγαίνει ο κ. Αποστόλου, άλλοτε πηγαίνει ο κ. Σταθάκης.
Όλα αυτά είναι αλληλένδετα.
Είπατε ότι η προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης είναι ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Σας το είπα και εγώ στην αρχή. Όµως, σας
είπα και κάτι άλλο, το οποίο µάλλον δεν αντιληφθήκατε. Σας είπα
το γεγονός ότι όταν κατέφυγαν οι Έλληνες παραγωγοί φέτας
στα δικαστήρια της Τουρκίας και σε άλλες χώρες που χρησιµοποιούσαν τυρί µε την ονοµασία «φέτα», δικαιώθηκαν. Και όταν
έγινε η συµφωνία µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τον Καναδά,
όπου άρχισε να απεµπολείται πλέον επισήµως –δυστυχώς- η ονοµασία «φέτα» από τις ελληνικές κυβερνήσεις, εκλιπαρούσαν οι
παραγωγοί φέτας να µην υπογράψουν οι ελληνικές κυβερνήσεις
και να τους αφήσουν να τρέξουν το θέµα δικαστικά. Το ίδιο σας
λέµε τώρα και στην περίπτωση της συµφωνίας µε τις έξι χώρες
τις Νοτίου Αφρικής.
Σας λέµε ξανά ότι επειδή η φέτα είναι ίσως το πλέον γνωστό –
µάλλον το νούµερο ένα- τυροκοµικό προϊόν σε ολόκληρη την
υφήλιο, έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης όχι µόνο για τους
εκατοντάδες χιλιάδες που απασχολούνται µε έµµεσο ή άµεσο
τρόπο µε την παραγωγή φέτας στην πατρίδα µας, αλλά θα µπορούσαν να είναι πολύ περισσότεροι, έτσι ώστε κάποιοι από το
ενάµισι εκατοµµύριο συµπολιτών µας που είναι άνεργοι θα µπορούσαν µε τις κατάλληλες ενέργειες να εµπλακούν και αυτοί
στην παραγωγή φέτας.
Επίσης, πολύ σωστά είπατε ότι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξάγουν στο εξωτερικό και γι’ αυτό τους συµφέρει και κάνουν αυτές τις συµφωνίες µε τις χώρες της Νοτίου Αφρικής και
µε τον Καναδά, όπως και έκαναν και δυστυχώς και αυτή που ετοιµάζεται να γίνει µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Αυτό γίνεται γιατί
τους συµφέρει, αφού θα εξάγουν το προϊόν τους σε όλα τα µήκη
και πλάτη της υφηλίου ως «φέτα», «feta style» ή οτιδήποτε άλλο.
Και έρχοµαι και σε κάτι, που δεν είναι βέβαια της παρούσης,
αλλά απλώς θα το αναφέρουµε, γιατί θα επανέλθουµε σε αυτό.
Παράλληλα, λοιπόν, µε τις συζητήσεις που γίνονται γι’ αυτήν τη
συµφωνία TTIP µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, γίνονται και συζητήσεις για µια επικείµενη συµφωνία πολύ πιο βρώµικη και ύπουλη,
τη συµφωνία CETA.
Σύµφωνα µε αυτή, και στην περίπτωση µε τον Καναδά, αλλά
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και µε τις Ηνωµένες Πολιτείες -αν τελικά υπογραφεί η συµφωνία
TTIP-, θα υπάρχουν ιδιωτικά διοικητικά δικαστήρια στα οποία θα
καταφεύγουν -για να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες και οι παραγωγοί τι συµβαίνει- οι πολυεθνικές οι οποίες θα έχουν παρασκευάσει στη χώρα τους ένα λευκό τυροκοµικό προϊόν, το οποίο
θα ονοµάζουν «φέτα» ή «feta type» ή κάτι άλλο. Μάλλον ξερά
«φέτα» θα το λένε µετά από λίγο καιρό, χωρίς τίποτα άλλο. Και
αυτό το προϊόν µπορεί να είναι παρασκευασµένο από γενετικά
τροποποιηµένα γαλακτοφόρα κουνέλια και να το παρουσιάζουν
ως φέτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό το προϊόν, λοιπόν, θα το φέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και επειδή τα ιδιωτικά διοικητικά δικαστήρια θα µπορούν να παρακάµπτουν την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, θα καταφεύγουν σε αυτά
και θα κερδίζουν το δικαίωµα οι αµερικάνικες ή οι άλλες πολυεθνικές να πωλούν στην πατρίδα µας φέτα άσχετη, όπως σας
είπα, ή ελιές καλαµών οι οποίες µπορεί να είναι φτιαγµένες από
µηλιές οι οποίες θα είναι µπολιασµένες στην Αµερική από τη
«MONSANTO» και εµείς δεν θα µπορούµε να κάνουµε τίποτα. Για
τον λόγο αυτό, κρούουµε τον κώδωνα του κινδύνου και θα συνεχίσουµε να τον κρούουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε στο θέµα για το οποίο
έχετε ερωτηθεί.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κοιτάξτε. Εδώ δεν πρόκειται για
θέµα µεταφοράς ευθυνών, αλλά υπάρχει µια διαδικασία η οποία
είναι σε εξέλιξη και αυτό που έχει σηµασία είναι από πού θέλει
κάποιος να πιάσει το σκοινί.
Εδώ υπάρχουν δηλώσεις όπως «δεν επιστρέφω, αν δεν σώσει
ο Πρωθυπουργός τη φέτα» –έχει και όνοµα-, «αν δώσετε στον
Καναδά τη φέτα, θα πέσει η Κυβέρνηση» κ.λπ.. Η ιστορία είναι
παλιά. Και το ξέρετε ότι η ιστορία είναι παλιά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Να µην επαναλάβετε ξανά τη Βόρειο
Αφρική!
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω
είναι το εξής: Από το Υπουργείο –και αυτό έχει σηµασία- έχουµε
δικαστική προετοιµασία για να αντιδράσουµε και για το θέµα του
γιαουρτιού µε τη συγκεκριµένη χώρα-εταίρο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλά και µε άλλες χώρες οι οποίες, ενώ σέβονται τη νοµοθεσία –το ΠΟΠ- εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν τη σέβονται
στις εξαγωγές τους. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο το Υπουργείο µας και το Υπουργείο Εξωτερικών ενηµερώνει εµπορικούς
ακολούθους διεθνώς. Για το θέµα, λοιπόν, της προστασίας γίνονται αυτά τα οποία πρέπει.
Όσον αφορά τη συµφωνία TTIP τώρα, δεν υπάρχει αντικείµενο
απάντησης σε αυτή την ερώτηση. Όταν θα υπάρχουν ζητήµατα
και θα έχουµε συγκεκριµένα στοιχεία, πολύ ευχαρίστως η Κυβέρνηση διά των αρµοδίων Υπουργών, αυτών που συµµετέχουν
στη διαπραγµάτευση, να έρθει όχι απλά να απαντήσει στις ερωτήσεις, αλλά και για να ανακοινώσει στους Έλληνες πολίτες ποια
είναι η συµφωνία, σε ποια κατεύθυνση είναι, τι συµφέρει, πώς
προωθούνται τα ελληνικά συµφέροντα και ποια είναι η πορεία
των διαπραγµατεύσεων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θα συζητηθεί η έκτη µε αριθµό 926/30-5-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Άρτας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιου Στύλιου προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της ελάχιστης δυνατής συνδεδεµένης ενίσχυσης στους παραγωγούς
εσπεριδοειδών.
Ορίστε, κύριε Στύλιο, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, απευθύνοµαι σε εσάς για ένα θέµα που είναι
πάρα πολύ σηµαντικό και πολύ σοβαρό για τους παραγωγούς
εσπεριδοειδών που αφορούν την περιοχή µου καθώς και άλλες
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περιοχές της χώρας µας.
Σύµφωνα µε τη σχετική υπουργική απόφαση του Μαρτίου του
2015 ο συνολικός ετησίως προϋπολογισµός για τη συνδεδεµένη
ενίσχυση για τα πορτοκάλια προς χυµοποίηση ανέρχεται στα 9
εκατοµµύρια ευρώ κατ’ έτος και η έκταση σε είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εκτάρια ή διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες
στρέµµατα. Ωστόσο ενώ τα ενεργοποιηµένα στρέµµατα είναι περίπου –σύµφωνα µε τις τελευταίες δηλώσεις- εκατόν δεκαπέντε
χιλιάδες, το Υπουργείο σας επιλέγει να δώσει τη συνδεδεµένη
ενίσχυση, να πληρώσει τους συγκεκριµένους παραγωγούς µε
βάση την ενδεικτική τιµή που υπολογίζεται περίπου σε 31,6 ευρώ
το στρέµµα. Ως αποτέλεσµα σχεδόν τα 2/3 του συνολικού ετήσιου προϋπολογισµού του ποσού θα µείνει αδιάθετο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Ενώ, κύριε Υπουργέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα
υπολογισµού της συνδεδεµένης ενίσχυσης µε βάση το πηλίκο,
τη διαίρεση του ποσού προς τα στρέµµατα που είναι δηλωµένα,
προς το παρόν το Υπουργείο έχει επιλέξει να πληρώσει µε την
ενδεικτική τιµή.
Σας αναφέρω δε ότι για τον Νοµό Άρτας, οι συνέπειες θα είναι
καταστροφικές αφού ένα µεγάλο κοµµάτι της τοπικής κοινωνίας
στηρίζεται στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών.
Γνωρίζετε εξάλλου ότι µε τους τελευταίους νόµους που ψηφίστηκαν πόσο έχει επιβαρυνθεί το κόστος παραγωγής για τους
Έλληνες αγρότες µε την αύξηση της φορολογίας, την αύξηση
στο πετρέλαιο, τη φορολόγηση των επιδοτήσεων και τόσα άλλα
µέτρα που έχουν ψηφιστεί από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Ερωτάσθε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, προτίθεστε να εφαρµόσετε
τη δυνατότητα υπολογισµού της συνδεδεµένης ενίσχυσης µε
βάση τον λόγο του προϋπολογισµού προς τα επιλέξιµα εκτάρια;
Ποια θα είναι η συνδεδεµένη ενίσχυση ανά στρέµµα για τα
πορτοκάλια προς χυµοποίηση και πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, το ξέρετε πάρα
πολύ καλά ότι λειτουργούµε µέσα σε ένα θεσµικό πλαίσιο το
οποίο είναι ευρωπαϊκό και ελληνικό.
Αναφέρατε στην ερώτησή σας την υπουργική απόφαση του
2015 µε την οποία καθορίστηκαν οι λεπτοµέρειες της συνδεδεµένης ενίσχυσης στον τοµέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται
προς χυµοποίηση. Στο άρθρο 2 αυτής της απόφασης που βγαίνει
µε βάση τον ευρωπαϊκό κανονισµό προσδιορίζεται ότι για το
2015 ο προϋπολογισµός είναι 9 εκατοµµύρια, όπως προείπατε.
Ταυτόχρονα, έχουµε την έκταση αναφοράς σε επίπεδο χώρας
που προσδιορίζεται, όπως λέει ο κανονισµός 1307/2013, ο
οποίος καθορίζεται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εκτάρια.
Η ίδια απόφαση µε βάση τον ευρωπαϊκό κανονισµό προσδιορίζει
ότι δικαιούχοι για τη συνδεδεµένη ενίσχυση για χυµοποίηση πορτοκαλιού είναι οι αγρότες που πληρούν δύο όρους επιλεξιµότητας:
Πρώτον, παραδίδουν για χυµοποίηση µέσα στο έτος από 1η
Ιανουαρίου έως 31 κάθε έτους τουλάχιστον επτά τόνους πορτοκάλια ανά εκτάριο και η αναλογία αυτή υπολογίζεται µε βάση το
σύνολο των παραδόσεων και του συνόλου των εκτάσεων των
πορτοκαλεώνων. Και αυτό προκύπτει από τη δήλωση των παραγωγών, δεν το κάνει αυτό η Κυβέρνηση, αυτό προκύπτει από τις
δηλώσεις ενιαίας αίτησης ενίσχυσης που κατατίθενται στον
ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι σηµαντικό αυτό. Και αυτό σας λύνει το πρόβληµα µε το οποίο προβληµατίζεστε.
Οι παραδόσεις στις µεταποιητικές επιχειρήσεις πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά µέσω οριζόµενων φορέων. Στη συνέχεια ορίζεται ότι η στήριξη καταβάλλεται µε τη µορφή συνδεδεµένης σε
ετήσια βάση και το ακριβές ύψος ενίσχυσης προσδιορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού.
Για να µην κόψω την ενότητα της απάντησης, κύριε Πρόεδρε,
γι’ αυτόν τον σκοπό ο ΟΠΕΚΕ γνωστοποιεί, όπως προβλέπεται
από τον ευρωπαϊκό κανονισµό, τον συνολικό αριθµό των επιλέ-
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ξιµων εκταρίων των πορτοκαλιών προς ενίσχυση κατ’ έτος. Τι σηµαίνει «γνωστοποιεί»; «Γνωστοποιεί» σηµαίνει ότι το ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ανακοινώνουµε στον καταναλωτή, το
γνωρίζουν οι παραγωγοί. Το ποσό, λοιπόν, της συνδεδεµένης ενίσχυσης, µε βάση τον ευρωπαϊκό κανονισµό και τις υπουργικές
αποφάσεις, προσδιορίζεται ότι είναι 316 ευρώ ανά εκτάριο, όπως
προσδιορίστηκε µε την πρόσφατη υπουργική απόφαση. Η πληρωµή θα γίνει τις επόµενες µέρες, εντός του Ιουνίου, στο επόµενο δεκαπενθήµερο.
Εποµένως, µε δεδοµένα αυτά, διαδικασία αλλαγής του τρόπου
πληρωµής µε βάση τον ευρωπαϊκό κανονισµό δεν υπάρχει. Θα
ήταν πάρα πολύ καλό να µπορούσαµε να επανέλθουµε. Έχουµε
ανακοινώσει τα πάντα, τηρώντας τον ευρωπαϊκό κανονισµό. Είναι
όλα ανοικτά, είναι όλα στα φως, είναι όλα διάφανα, είναι γνωστά
στους παραγωγούς, είναι γνωστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι
γνωστά σε αυτούς οι οποίοι ελέγχουν και τις διαδικασίες των
χρηµατοδοτήσεων. Οποιαδήποτε άλλη λογική συνιστά παραβίαση του ευρωπαϊκού κανονισµού. Και η παραβίαση αυτή µπορεί να είναι φιλεύσπλαχνος, αλλά συνεπάγεται κυρώσεις, τις
οποίες στο τέλος τις πληρώνουν το κράτος και οι παραγωγοί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Στύλιο, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ενηµερώσω για το εξής: Σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό κανονισµό 639/2014, στο άρθρο 53 παράγραφος 2 περιγράφεται πώς παρέχεται η συνδεδεµένη
ενίσχυση. Εκεί, λοιπόν, αναφέρει ότι η τιµή αυτή προκύπτει από
τον λόγο του ετήσιου ποσού που διατίθεται για τη συγκεκριµένη
ενίσχυση προς είτε τα στρέµµατα αναφοράς –άρα µιλάµε για την
ενδεικτική τιµή που αναφέρατε και εσείς και ανέφερα και εγώ
στην πρωτοµιλία µου- είτε τα επιλέξιµα καλλιεργηθέντα του συγκεκριµένου έτους. Άρα εδώ µιλάµε για την πραγµατική τιµή. Ο
κανονισµός λοιπόν -τον επαναλαµβάνω- 639/2014, άρθρο 53 παράγραφος 2, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαζευκτικός και µας
δίνει και τη δεύτερη δυνατότητα.
Συνεπώς, να πω, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει ένα µεγάλο θέµα.
Γιατί έχουν δηλωθεί µόνο εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες εκτάρια;
Μήπως δεν ενηµερώθηκαν οι Έλληνες παραγωγοί; Μήπως δεν
έγινε σωστά; Και από πού έχει προκύψει αυτή η ενηµέρωση;
Αυτή η ενηµέρωση, κύριε Υπουργέ, προέκυψε από την Απόφαση 446/24-3-2015, που λήφθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων µόλις δύο µήνες µετά την ανάληψη των
καθηκόντων του. Μήπως αυτή την υπουργική απόφαση, λοιπόν,
θα έπρεπε ο δικός σας Υπουργός, ο Υπουργός της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να προβλέψει και να µεριµνήσει, βάζοντας και το
διαζευκτικό, αφού του δίνει τη δυνατότητα ο ευρωπαϊκός κανονισµός; Δεύτερον, µήπως θα έπρεπε η Κυβέρνησή σας, έστω και
τώρα, την τελευταία στιγµή, να προχωρήσει σε κάποια ενέργεια,
ούτως ώστε και οι παραγωγοί που µεµονωµένα έδωσαν τις ποσότητές τους, τις καλλιέργειές τους στη βιοµηχανία να µπορέσουν να δηλώσουν την παραγωγή τους και έτσι να αυξηθούν τα
επιλέξιµα εκτάρια;
Τέλος, κύριε Υπουργέ, εάν δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις
τις οποίες ανέφερα πιο πριν, εάν δεν προχωρήσετε σε κάποιες
από αυτές τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες, γνωρίζετε ότι από
τα εννιά εκατοµµύρια ένα ποσό της τάξης των πέντε εκατοµµυρίων ευρώ θα µείνει αδιάθετο. Και δεν θα µείνει αδιάθετο για να
δοθεί κάπου αλλού, θα επιστραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι σήµερα εποχή και περίοδος που µπορούµε να αφήνουµε
χρήµατα να στέλνονται πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Επίσης, ενηµερώθηκα από διάφορες αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι έχετε περάσει από
ένα ποσοστό 20% σε ορισµένα προϊόντα έως και 100% την ενδεικτική τιµή που δίνετε σε εκείνα τα προϊόντα. Αναφέροµαι στο
ρύζι, στο σιτάρι, στη βιοµηχανική ντοµάτα. Γιατί αυτό στις συγκεκριµένες παραγωγές; Μήπως αναφέρονται σε συγκεκριµένες
περιοχές και έχει ιδιαίτερο λόγο η Κυβέρνηση να στηρίξει αυτούς
και να γυρίσει την πλάτη στους παραγωγούς πορτοκαλιών, να
γυρίσει την πλάτη στην Άρτα, στην Αργολίδα, στη Λακωνία και
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σε τόσες άλλες περιοχές της χώρας µας;
Κύριε Υπουργέ, θέλουµε να βοηθήσουµε τους παραγωγούς,
θέλουµε να στηρίξουµε τους Έλληνες πολίτες, στο πλαίσιο των
κανονισµών. Γι’ αυτό σας ζητούµε να εξαντλήσετε κάθε όριο. Σας
λέω -και το γνωρίζουν και οι Αρτινοί συµπολίτες µου- ότι µάχοµαι
και θα συνεχίσω να µάχοµαι για τα δίκαια και για τα συµφέροντα
της περιοχής µου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε πάλι τον λόγο.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ. Δύο κουβέντες θα
πω µόνο.
Κύριε συνάδελφε, ξέρετε πολύ καλά το ζήτηµα της αδυναµίας
που υπάρχει για συγκεκριµένες περιοχές. Η έλλειψη σοβαρών
οµάδων παραγωγών είναι αυτή η οποία δηµιουργεί µεγάλο µειονέκτηµα σε συγκεκριµένες περιοχές. Στις περιοχές όπου λειτούργησαν οι οµάδες παραγωγών, συγκεντρώνοντας τις
ποσότητες τόσο για τις εξαγωγές στην Ευρώπη και σε όλον τον
κόσµο, αλλά και για χυµοποίηση έγινε αξιοποίηση όλων των κονδυλίων. Και οι τιµές τις οποίες πήραν για τις εξαγωγές είναι πολύ
καλύτερες.
Υπάρχει θέµα σε κάποιες περιοχές, όπου µε την κατάρρευση
πρώην ενώσεων, χωρίς να υπάρξουν καινούργιες οµάδες παραγωγών, οι αγρότες, οι πορτοκαλοπαραγωγοί εν προκειµένω, είναι
µόνοι τους και είναι αβοήθητοι. Το αποτέλεσµα είναι -και το ξέρετε πολύ καλά- ότι πηγαίνουν φορτηγά και φορτώνουν µέσα
από τα χωράφια και τα παίρνουν πάµφθηνα τα πορτοκάλια. Αυτό
οδηγεί σε κατάρρευση της τιµής του προϊόντος.
Στις περιοχές που έχουµε οργανωµένες οµάδες και γίνονται
εξαγωγές και οργανωµένες χυµοποιήσεις ή οργανωµένες αποσύρσεις τα πράγµατα είναι τελείως διαφορετικά. Υπάρχει, πραγµατικά, µια πρόκληση για την περιοχή. Υπάρχει, πραγµατικά,
πρόκληση. Εγώ, να ξέρετε, προσωπικά, τηλεφώνησα στους πα-
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ραγωγούς της Άρτας και σε εκπροσώπους τους. Ήρθαν στο
Υπουργείο και τους είπα: «Εδώ έχετε θέµα. Θα χάσουµε λεφτά
από αυτή τη δουλειά». Και τις συναντήσεις τις έχω ανακοινώσει
δηµόσια. Υπάρχει ζήτηµα, διότι µεµονωµένα είναι εκτεθειµένοι
στο εµπόριο και στο παρεµπόριο. Αυτό δεν γίνεται µόνο στην
Άρτα, γίνεται και σε άλλες περιοχές, που δεν έχουµε σοβαρές
οργανώσεις. Είναι πρόκληση.
Στο καινούργιο ΠΑΑ υπάρχει µέριµνα να χρηµατοδοτηθούν όχι
απλά οι νέοι παραγωγοί, αλλά οι οµάδες παραγωγών και να στηριχθούν οικονοµικά, για να κάνουν τα συσκευαστήρια, τα ψυγεία,
για να µπορέσουµε να έχουµε µια σοβαρή εξαγωγική δύναµη.
Η παραγωγή που έχουµε για τα πορτοκάλια είναι πολύ µεγαλύτερη από την καταναλωτική ζήτηση της χώρας. Άρα, για να
µπορούµε να σταθούµε και να στηρίξουµε τους παραγωγούς,
χρειάζεται να κάνουµε τις υποδοµές για τις εξαγωγές. Εκεί που
υπάρχουν, πραγµατικά γίνονται θαύµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκαπέντε µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις
συνοδοί καθηγητές από Ουκρανικά Σαββατιάτικα Σχολεία στην
Ελλάδα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα διακόψουµε τη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων, για να εισέλθουµε στη νοµοθετική εργασία και να προχωρήσουµε επί του
νοµοσχεδίου.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
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σµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική
ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και
άλλες διατάξεις».
Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία και καθίστε.
Έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας
επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 από Βουλευτές της
Χρυσής Αυγής, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα αναγνώσω και
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Μιχαλολιάκος Νικόλαος. Απών.
Ο κ. Αϊβατίδης Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Βλάχου Σωτηρία. Παρούσα.
Ο κ. Γερµενής Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Γρέγος Αντώνιος. Παρών.
Η κ. Ζαρούλια Ελένη. Παρούσα.
Ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης. Παρών.
Ο κ. Καρακώστας Ευάγγελος. Παρών.
Ο κ. Κασιδιάρης Ηλίας. Παρών.
Ο κ. Κούζηλος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Κουκούτσης Δηµήτριος. Παρών.
Ο κ. Λαγός Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Μίχος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Μπαρµπαρούσης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Παναγιώταρος Ηλίας. Παρών.
Ο κ. Παππάς Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Σαχινίδης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Χατζησάββας Χρήστος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
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συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των
άρθρων 3, 7 και 67 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι την αρχή και τα άρθρα 3, 7 και 67 του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή και τα άρθρα 3, 7 και 67 του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου η κ. Παναγιώτα Δριτσέλη από
τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν
στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Υπάρχει συνάδελφος,
ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι οι κ.κ. Αµανατίδης Ιωάννης, Σκρέκας Κωνσταντίνος, Φορτσάκης Θεόδωρος, Κεφαλίδου Χαρά,
Βενιζέλος Ευάγγελος, Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος, Γεννηµατά
Φώφη και Θεοχάρης Θεοχάρης δεν παρευρίσκονται στη σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία και µε επιστολή τους µας γνωστο-
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ποιούν την ψήφο τους.
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Εν τω µεταξύ, µέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση, προχωράµε στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων και της τροπολογίας.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 3 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 7 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 9 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
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άρθρο 13 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 20 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 21 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς
άρθρο 26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς
άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς
άρθρο 28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς
άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς
άρθρο 30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς
άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 38 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
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ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 42 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 43 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 45 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 48 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 49 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 51 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 52 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 53 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 54 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 55 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 56 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 57 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 58 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 59 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 60 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 61 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 62 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 63 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 64 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 65 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 66 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 67 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 68 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 69 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 70 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
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ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 71 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 72 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 73 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 73 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 74 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 74 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 75 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 75 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 76, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
Η δική µας πρόταση ήταν για την παράταση των σχεδίων
µέχρι 31-12-2017.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 76 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 77, όπως τροπο-
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ποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 77 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 78, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 78 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 79 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 79 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 80 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 80 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 81 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 81 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 82 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 82 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 83, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
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ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 83 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 84 ως έχει;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 84 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 85, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Παρών.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το
άρθρο 85 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 496 και ειδικό 25, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτή, δεκτή.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 496 και ειδικό 25 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 265 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 152
Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 101
Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 12 Βουλευτές.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή
και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά
πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 3, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 234 Βουλευτές
Κατά του άρθρου 3, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 31 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 7, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 152 Βουλευτές.
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Κατά του άρθρου 7, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 113 Βουλευτές
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία
Υπέρ του άρθρου 67,δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 67, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 101 Βουλευτές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 12 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 67 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία,
σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
(Το πρωτόκολλο της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
κατατίθεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΕ’ - 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΕ’ - 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΕ’ - 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΕ’ - 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΕ’ - 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΕ’ - 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΕ’ - 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

11301

11302

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΕ’ - 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΕ’ - 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εισερχόµαστε
στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί
των άρθρων κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ερωτάται το
Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή
και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία,
σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
και έχει ως εξής:
«Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες
διατάξεις
ΤΜΗΜΑ Α’
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης µε σεβασµό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοηµένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της
απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του
µέσου µεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθµιση, η
διαµόρφωση µιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τοµείς υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης, η µετακίνηση στην αλυσίδα
παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων,
η εξοικονόµηση των φυσικών πόρων στην προοπτική µιας κυκλικής οικονοµίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση
καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταµερισµό Εργασίας.
Η επίτευξη των στόχων αυτών επιδιώκεται µε τις ενισχύσεις του
παρόντος, µέσω των καθεστώτων που προβλέπονται στο Ειδικό

11305

Μέρος του και συγκεκριµένα µε:
α. την εξωστρέφεια και την καινοτοµικότητα,
β. τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας,
γ. την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας µε έµφαση στην απασχόληση εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού,
προκειµένου να αναστραφεί το ρεύµα φυγής νέων επιστηµόνων,
δ. την προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων,
ε. την υψηλή προστιθέµενη αξία,
στ. τη βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,
ζ. την έξυπνη εξειδίκευση,
η. την ανάπτυξη δικτύων, συνεργειών, συνεταιριστικών πρωτοβουλιών και εν γένει τη στήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονοµίας,
θ. την ενθάρρυνση συγχωνεύσεων,
ι. τοµές και παρεµβάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα για την ενίσχυση της υγιούς και στοχευµένης επιχειρηµατικότητας µε ειδική
έµφαση στη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα,
ια. την επανεκβιοµηχάνιση της χώρας,
ιβ. την υποστήριξη περιοχών µε µειωµένη αναπτυξιακή δυναµική
και τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος, εκτός από τους ορισµούς που
περιλαµβάνονται σε αυτόν, ισχύουν και οι ορισµοί του άρθρου 2
του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού (Γ.Α.Κ. - Κανονισµός
651/2014 της Επιτροπής).
Άρθρο 3
Εφαρµοστέο Δίκαιο
1. Οι ενισχύσεις των καθεστώτων ενισχύσεων του παρόντος χορηγούνται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Γ.Α.Κ.. Οι διατάξεις του ως άνω Κανονισµού εφαρµόζονται για όλα τα θέµατα, τα
οποία δεν ρυθµίζονται ρητά στον παρόντα νόµο.
2. Στις ενισχύσεις των καθεστώτων, του παρόντος για τις οποίες
αξιοποιούνται και πόροι των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων, έχουν εφαρµογή οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου που διέπουν τις
ενισχύσεις αυτές.
3. Στον παρόντα νόµο µπορούν να υπάγονται και επενδυτικά
σχέδια για ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει καθεστώτων υπαγόµενων σε άλλους κανόνες του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά από προηγούµενη διαδικασία κοινοποίησης και
έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με αποφάσεις του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ή και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ορίζονται ειδικότερα θέµατα και
τυχόν διαφοροποιήσεις, που προκύπτουν από την εφαρµογή των
οικείων κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Άρθρο 4
Γενικοί κανόνες χορήγησης των ενισχύσεων
Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος εφαρµόζονται οι παρακάτω γενικοί κανόνες:
1. Ενιαίο Επενδυτικό Σχέδιο (άρθρο 14 παρ. 13 εδ. α’ Γ.Α.Κ.)
Για την εφαρµογή των καθεστώτων ενισχύσεων του παρόντος
θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο επενδυτικό σχέδιο και κάθε αρχική
επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο οµίλου) περιλαµβανοµένων και των συνδεδεµένων ή συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, η οποία αρχίζει εντός τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία
έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόµενη επένδυση στην ίδια
περιφέρεια (Nuts 3) του Κανονισµού (ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 154).
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2. Κανόνες Σώρευσης
α. Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται βάσει των καθεστώτων
του παρόντος δεν επιτρέπεται να υπαχθούν σε άλλο καθεστώς
κρατικών ενισχύσεων ή καθεστώς «ήσσονος σηµασίας» (de minimis). Κατ’ εξαίρεση στην απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων
του παρόντος µπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα σώρευσης
των ενισχύσεων του καθεστώτος αυτού µε τις ενισχύσεις συγκεκριµένων άλλων καθεστώτων, µε την προϋπόθεση ότι η σώρευση
αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της έντασης ή των ποσών ενίσχυσης που ορίζονται στο Γ.Α.Κ. ή στην οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 8 παρ. 3, 4 και 5 Γ.Α.Κ.).
β. Για να εξακριβωθεί η τήρηση των ορίων στις µέγιστες εντάσεις ενίσχυσης και στα µέγιστα ποσά ενίσχυσης που προβλέπονται στο Γ.Α.Κ. για τα καθεστώτα του παρόντος, λαµβάνεται υπόψη
το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται κατά περίπτωση στο ενισχυόµενο επενδυτικό σχέδιο και στην επιχείρηση
και ελέγχεται η περίπτωση τεχνητής κατάτµησής του (άρθρα 4
παρ. 2 και 8 παρ. 1 Γ.Α.Κ.).
γ. Σε περιπτώσεις συνδυασµού των ενισχύσεων του παρόντος
µε ενωσιακή χρηµατοδότηση, η οποία υπόκειται σε κεντρική διαχείριση από τα θεσµικά όργανα, τους οργανισµούς, τις κοινές επιχειρήσεις ή άλλους φορείς της Ένωσης και δεν τελεί υπό τον
άµεσο ή έµµεσο έλεγχο του Κράτους, ισχύουν τα οριζόµενα στο
άρθρο 8 παρ. 2 Γ.Α.Κ..
3. Αρχή «Deggendorf»
Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος δεν µπορούν να
υπαχθούν σχέδια φορέων για τους οποίους εκκρεµεί διαδικασία
ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούµενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε την οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνοµες και ασυµβίβαστες προς την εσωτερική αγορά
(άρθρο 1 παρ. 4 Γ.Α.Κ.). Κάθε επενδυτής, κατά την υποβολή της
αίτησης υπαγωγής στον παρόντα νόµο, οφείλει να δηλώνει ότι δεν
έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας
έχει κινηθεί η διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου.
4. Χαρακτήρας Κινήτρου
Οι ενισχύσεις των καθεστώτων του παρόντος λειτουργούν ως
κίνητρο, µε την έννοια του άρθρου 6 Γ.Α.Κ., για την περαιτέρω
ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων και δεν παρέχονται για δραστηριότητες, τις οποίες θα ανέπτυσσε ούτως ή άλλως ο δικαιούχος, ακόµη και αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση. Οι
ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, µόνο εφόσον ο δικαιούχος
έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης
πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Η
αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον
τα ακόλουθα στοιχεία: α) την επωνυµία και το µέγεθος της επιχείρησης· β) την περιγραφή του έργου, συµπεριλαµβανοµένων των
εκτιµώµενων ηµεροµηνιών έναρξης και λήξης· γ) τον τόπο εκτέλεσης του έργου· δ) τον κατάλογο των δαπανών του έργου· ε) τα
είδη και το ποσό ενίσχυσης και στ) το χρηµατοδοτικό σχήµα του
επενδυτικού σχεδίου.
Έναρξη των εργασιών είναι το πρώτο χρονικά σηµείο µεταξύ
είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν
την επένδυση είτε της πρώτης νοµικά δεσµευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισµού ή άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά µη αναστρέψιµη την επένδυση. Η αγορά
γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών
και η εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας, δεν θεωρούνται έναρξη
των εργασιών. Για τις εξαγορές, ως έναρξη των εργασιών νοείται
η στιγµή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται
άµεσα µε την αποκτηθείσα εγκατάσταση (άρθρο 2 στοιχείο 23
Γ.Α.Κ.). Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής έχει ως αποτέλεσµα την απόρριψη
της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.
5. Κανόνας µη διάκρισης και της προσβασιµότητας ατόµων µε
αναπηρία.
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης
του παρόντος οφείλουν να διασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε να µη δηµιουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών
οµάδων, ιδίως ως προς την προσβασιµότητα σε υποδοµές, υπηρεσίες και αγαθά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 5
Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής
1. Συµµετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου
Η συµµετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου
µπορεί να γίνει είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων είτε µε εξωτερική χρηµατοδότηση, µε την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καµία
κρατική ενίσχυση, δηµόσια στήριξη ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14
Γ.Α.Κ.).
2. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
Το ελάχιστο επιλέξιµο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή
επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος
ορίζεται µε βάση το µέγεθος του φορέα, ήτοι:
α. για µεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,
β. για µεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς και για επιχειρηµατικές συστάδες (cluster), του άρθρου 52 στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,
γ. για µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,
δ. για πολύ µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ,
ε. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
του ν. 4019/2011 (Α’ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (ΑΣ), τις Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές
Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α’ 78) στο ποσό
των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
3. Περιεχόµενο επενδυτικού σχεδίου
Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης
(άρθρο 2 στοιχείο 49 Γ.Α.Κ.) και συγκεκριµένα να πληρούν µία
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. δηµιουργία νέας µονάδας,
β. επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενης µονάδας,
γ. διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας σε προϊόντα
ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, µε τον όρο
ότι οι επιλέξιµες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200%
τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιµοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονοµικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου,
δ. θεµελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης µονάδας, µε τον όρο ότι οι επιλέξιµες δαπάνες
υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών, προηγούµενων οικονοµικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που
συνδέονται µε τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί,
ε. απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν
σε επιχειρηµατική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται µε τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των µετοχών µιας επιχείρησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΦΟΡΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Άρθρο 6
Δικαιούχοι υπαγόµενων επενδυτικών σχεδίων
1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος
είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες ή έχουν υποκατάστηµα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγµή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν µία από τις
ακόλουθες µορφές:
α. ατοµική επιχείρηση,
β. εµπορική εταιρεία,
γ. συνεταιρισµός,
δ.Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν.
4019/2011 (Α’216), Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) του ν.
4384/2016 (Α’ 78),
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ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, µε την υποχρέωση
να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δηµοσιότητας πριν την
έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή κοινοπραξίας
µε την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,
ζ. δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους,
εφόσον:
αα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δηµόσιου σκοπού,
ββ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς
η προσφορά υπηρεσιών,
γγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους µε δηµόσιους πόρους
για το διάστηµα τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων του
άρθρου 21.
2. Οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιµο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000)
ευρώ και υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος,
υποχρεούνται να λάβουν τη νοµική µορφή εµπορικής εταιρείας
ή συνεταιρισµού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
3. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις των καθεστώτων του παρόντος:
α) οι προβληµατικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ. (άρθρο 1 παρ. 4 περίπτωση γ’
Γ.Α.Κ.),
β) επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή
παρεµφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής
τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή που, κατά τη χρονική στιγµή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραµµατίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας
εντός µέγιστου χρονικού διαστήµατος δύο (2) ετών µετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου για την οποία έχουν υποβάλει
αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριµένη περιοχή (άρθρο 13 περίπτωση δ’ Γ.Α.Κ.),
γ) επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία και για λογαριασµό του Δηµοσίου, βάσει σχετικής σύµβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης
ή παροχής υπηρεσιών.
Άρθρο 7
Υπαγόµενα και εξαιρούµενα επενδυτικά σχέδια
1. Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τοµέων της οικονοµίας, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων.
2. Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος
νόµου επενδυτικά σχέδια:
Α. Σύµφωνα µε την περίπτωση α’ του άρθρου 13 του Γ.Α.Κ.
κατά κατηγορία:
αα. στον τοµέα του χάλυβα, όπως ορίζεται στο στοιχείο 43 του
άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία,
ββ. στον τοµέα των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο στοιχείο 44 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία,
γγ. στον τοµέα του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζεται στο
στοιχείο 13 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., σχετικά µε κρατικές ενισχύσεις
προς τη βιοµηχανία άνθρακα,
δδ. στον τοµέα της ναυπηγίας. Μπορεί µε κοινή υπουργική
απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών να προκηρυχθεί κατ’ εξαίρεση καθεστώς στον τοµέα της ναυπηγίας κατόπιν προηγούµενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
εε. στον τοµέα παραγωγής, διανοµής και υποδοµών ενέργειας, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4,
στστ. στον τοµέα µεταφορών (και η συναφής υποδοµή), όπως
ορίζεται στο στοιχείο 45 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία.
Β. Με βάση την «Εθνική Ονοµατολογία Οικονοµικών Δραστηριοτήτων - Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας 2008» [υ.α.
1100330/1954/ΔΜ/2008 (Β’ 2149) και Εγκ./Πολ. 1133/2008], και
µε την επιφύλαξη των άρθρων 52 έως 58:
-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης).
-36- Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπη-
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ρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά µε χρήση
ΑΠΕ.
-41- Κατασκευές κτηρίων.
-42- Έργα πολιτικού µηχανικού.
-43- Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
-45- Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή µηχανοκίνητων
οχηµάτων και µοτοσικλετών.
-46- Χονδρικό εµπόριο.
-47- Λιανικό εµπόριο.
-52- Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4.
-53- Ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές δραστηριότητες.
-55- Καταλύµατα, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4.
-56- Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
-60- Δραστηριότητες προγραµµατισµού και ραδιοτηλεοπτικών
εκποµπών.
-64- Δραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
-65- Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταµεία.
-66- Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.
-68- Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
-69- Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες.
-70- Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων - δραστηριότητες
παροχής συµβουλών διαχείρισης.
-71- Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες µηχανικών - τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις.
-72- Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη.
-73- Διαφήµιση και έρευνα αγοράς.
-75- Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
-77- Δραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης.
-78- Δραστηριότητες απασχόλησης.
-79- Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωµένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες.
-80- Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.
-81- Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους.
-82- Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραµµατειακή
υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης
προς τις επιχειρήσεις.
-84- Δηµόσια διοίκηση και άµυνα - υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση.
-85- Εκπαίδευση.
-86- Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουµένων των
επενδυτικών σχεδίων τουρισµού υγείας και ιατρικού τουρισµού.
-87- Δραστηριότητες βοήθειας µε παροχή καταλύµατος, εξαιρουµένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισµού υγείας και ιατρικού τουρισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και κατά περίπτωση συναρµόδιων
Υπουργών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των υπαγόµενων επενδυτικών σχεδίων των ΚΑΔ -86- και -87-, καθώς και
κάθε άλλο συναφές θέµα εφαρµογής τους.
-88- Δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος.
-90- Δηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.
-91- Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, µουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 3.
-92- Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα.
-93- Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, µε την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης
ζζ’της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4.
-94- Δραστηριότητες οργανώσεων.
-95- Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατοµικής
ή οικιακής χρήσης.
96- Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών,
µε την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης ζζ’της περίπτωσης γ’ της
παραγράφου 4.
-97- Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού
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προσωπικού.
-98- Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την
παραγωγή µη διακριτών αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση.
-99- Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισµών και φορέων.
3. Στον µη υπαγόµενο στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος ΚΑΔ -91- κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι δραστηριότητες:
α. 91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών),
β. 91.02 (Δραστηριότητες µουσείων).
4. Στους µη υπαγόµενους στον παρόντα νόµο τοµείς της παραγράφου 2, ενισχύονται κατ’ εξαίρεση τα παρακάτω επενδυτικά
σχέδια:
α. Στον τοµέα παραγωγής, διανοµής και υποδοµών ενέργειας,
κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια:
αα. µικρών Υδροηλεκτρικών Σταθµών εγκατεστηµένης ισχύος
µέχρι 15MW, σύµφωνα µε το άρθρο 41 Γ.Α.Κ. και το ν. 3468/2006
(Α’ 129), όπως ισχύει,
ββ. µονάδων συµπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης
από ΑΠΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 40 Γ.Α.Κ.,
γγ. υβριδικών σταθµών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά
(ΜΔΝ) µε εγγυηµένη ισχύ µέχρι 5 MW, σύµφωνα µε το άρθρο 41
Γ.Α.Κ.,
δδ. παραγωγής θερµότητας και ψύξης από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 41 Γ.Α.Κ.,
εε. ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και
τηλεψύξης, σύµφωνα µε το ν. 4342/2015 (Α’ 143) και το άρθρο
46 Γ.Α.Κ.,
στστ. παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίµων τα οποία δεν είναι
βασιζόµενα σε εδώδιµα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση
εφοδιασµού ή ανάµειξης, σύµφωνα µε το άρθρο 41 Γ.Α.Κ.,
καθώς και µετατροπής υφιστάµενων µονάδων παραγωγής βιοκαυσίµων βασιζόµενων σε εδώδιµα φυτά σε µονάδες παραγωγής
αειφόρων βιοκαυσίµων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιµα
φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασµού ή ανάµειξης,
σύµφωνα µε το άρθρο 41 Γ.Α.Κ..
β. Στον τοµέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη µεταφορά δραστηριοτήτων κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:
αα. 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιµανιών (µαρίνων)],
ββ. 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδροµίων) και,
γγ. 52.29.19.03 [Υπηρεσίες µεταφοράς µε διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού προς τρίτους (logistics)].
γ. Στον τοµέα του τουρισµού, κατ’ εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια:
αα. ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
ββ. εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών
µονάδων που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την
έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της προηγούµενης επένδυσης εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής της µονάδας,
γγ. επέκτασης και εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής
ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους,
µε την προϋπόθεση ότι στο διάστηµα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι µέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής αναβαθµίζονται σε
κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
δδ. ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης
µορφής Τουριστικών Οργανωµένων Κατασκηνώσεων (camping),
τα οποία ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον
τριών (3) αστέρων,
εε. ίδρυσης και εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων εντός χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή
διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,
στστ. σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, όπως ορίζονται
στο ν. 4276/2014 (Α’ 155), εκτός του µέρους αυτών που αφορά
σε προς µεταβίβαση ή µακροχρόνια µίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις και µε την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 65 έως
69,
ζζ. εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδοµής {συνε-
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δριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιµένες, χιονοδροµικά
κέντρα, θεµατικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαµατικού τουρισµού
[µονάδες ιαµατικής θεραπείας, κέντρα ιαµατικού τουρισµού θερµαλισµού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης
(spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισµού, ορειβατικά
καταφύγια, αυτοκινητοδρόµια}, όπως αυτές ορίζονται στο
ν. 4276/2014 (Α’ 155),
ηη. εγκαταστάσεων αγροτουρισµού ή οινοτουρισµού, όταν
υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από επιχειρηµατικές συστάδες
(cluster),
θθ. ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι
είναι όσοι αναφέρονται στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6.
δ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και των συναρµόδιων Υπουργών, η οποία δεν µπορεί να τροποποιηθεί πριν την παρέλευση διετίας από την έκδοσή
της, δύνανται να καθορίζονται περιοχές της επικράτειας οι
οποίες θα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής µιας ή περισσότερων υποπεριπτώσεων της περίπτωσης γ' της παρούσας παραγράφου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του συναρµόδιου Υπουργού µπορεί να καθορίζονται
το περιεχόµενο, οι ειδικοί όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές
και περιορισµοί για τα επενδυτικά σχέδια των παραγράφων 2, 3
και 4.
6.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται ειδικοί όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές και περιορισµοί για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος
επενδυτικών σχεδίων στον τοµέα της µεταποίησης και της εµπορίας γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στα σηµεία 8
και 10 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ.. Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση
ρυθµίζει αποκλειστικά τις περιπτώσεις, στις οποίες η ενίσχυση
του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται µε βάση τις επιλέξιµες δαπάνες του σχεδίου ή το µισθολογικό κόστος των νέων θέσεων
εργασίας που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της υλοποίησης
του επενδυτικού σχεδίου και όχι: α) µε βάση την τιµή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες
επιχειρήσεις ή β) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς
παραγωγούς (άρθρο 1 παρ. 3 περ. γ’ Γ.Α.Κ.).
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µπορούν
να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος είδη επενδυτικών σχεδίων στους τοµείς:
αα. της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται
στον Κανονισµό 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ΕΕ L 354) και µε την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στο Γ.Α.Κ. και στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1388/2014 (ΕΕ
L 369) της Επιτροπής της 16ης Δεκεµβρίου 2014,
ββ. της γεωργίας, όπως ορίζεται στο στοιχείο 9 του άρθρου
2 Γ.Α.Κ..
Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νοµική µορφή των ενισχυόµενων επιχειρήσεων, οι περιορισµοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε σχετικό θέµα για
την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια των τοµέων
αυτών.
Άρθρο 8
Επιλέξιµες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
1. Ως επιλέξιµες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την
εφαρµογή των καθεστώτων ενισχύσεων νοούνται οι κάτωθι, µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις των επόµενων παραγράφων:
α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού,
β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,
γ. το µισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόµενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δηµιουργία
κάθε θέσης. Το ως άνω µισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιµη
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δαπάνη µόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις
α’ ή/και β’.
2. Ως επιλέξιµο κόστος ορίζεται το κόστος των δαπανών, οι
οποίες επιτρέπεται να ενισχυθούν βάσει του ενωσιακού και εθνικού δικαίου. Ως ενισχυόµενο κόστος ορίζεται το µέρος των επιλέξιµων δαπανών, το οποίο τελικά ενισχύεται βάσει των ορίων και
περιορισµών του παρόντος.
3. Οι επιλέξιµες δαπάνες σε ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού
είναι οι ακόλουθες:
α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιµότητας
στα άτοµα µε αναπηρία, καθώς και η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν µπορούν να
υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαµορφώνεται στο
60% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της περιπτώσεις γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 και στο 70% για τις
αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4. Ο ως άνω συντελεστής διαµορφώνεται στο 80% για επενδυτικά σχέδια που
υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία είναι χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα.
β. Η αγορά του συνόλου των υφιστάµενων παγίων στοιχείων
ενεργητικού (κτήρια, µηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός), ή και
µέρους των στοιχείων ενεργητικού µιας παραγωγικής µονάδας,
προκειµένου για ενισχυόµενη ΜΜΕ, που συνδέονται άµεσα µε µια
παραγωγική µονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
αα. η µονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
ββ. η αγορά πραγµατοποιείται από το φορέα της επένδυσης
που δεν σχετίζεται µε τον πωλητή,
γγ. η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους συνήθεις
όρους της αγοράς,
δδ. τα µηχανήµατα και ο λοιπός εξοπλισµός δεν µπορούν να
είναι παλαιότερα των εφτά (7) ετών από την ηµεροµηνία πρώτης
κτήσης τους. Σε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία ενεργητικού
έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί µέσω αναπτυξιακών νόµων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων, εξαιρούνται από τις
επιλέξιµες δαπάνες του υποβαλλοµένου επενδυτικού σχεδίου.
γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των µεταφορικών µέσων που κινούνται
εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας.
δ. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων
σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση, και µε τον όρο ότι στη σύµβαση χρηµατοδοτικής
µίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισµός θα περιέλθει στην κυριότητα του µισθωτή κατά τη λήξη της σύµβασης.
ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισµού ειδικών εγκαταστάσεων (που
δεν αφορούν σε κτήρια) και µηχανολογικών εγκαταστάσεων.
4. Οι επιλέξιµες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι οι
ακόλουθες:
α. µεταφορά τεχνολογίας µέσω της αγοράς δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και µη κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων,
β. συστήµατα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προµήθειας και εγκατάστασης λογισµικού και συστηµάτων
οργάνωσης της επιχείρησης.
Οι ως άνω περιγραφόµενες δαπάνες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
αα. να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηµατική εγκατάσταση που λαµβάνει την ενίσχυση και να παραµένουν συνδεδεµένες µε το έργο, για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση για
τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή τρία (3) έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ,
ββ. να περιλαµβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού
της επιχείρησης, στην οποία χορηγείται η ενίσχυση,
γγ. να αγοράζονται, σύµφωνα µε τους όρους της αγοράς από
τρίτους που δεν έχουν σχέση µε τον αγοραστή.
Για τις µεγάλες επιχειρήσεις, οι επιλέξιµες δαπάνες για άυλα
στοιχεία ενεργητικού δεν µπορούν να υπερβούν το 50% του συ-
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νόλου των επιλέξιµων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για
τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαµορφώνεται στο 75%.
5. Στην περίπτωση που οι επιλέξιµες δαπάνες υπολογίζονται
µε βάση το εκτιµώµενο µισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων αποτυπωµένης σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) στην επιχειρηµατική εγκατάσταση και αντιστοίχως
στην επιχείρηση, σε σύγκριση µε τις ΕΜΕ του προηγούµενου δωδεκαµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,
β. η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγµατοποιείται
εντός τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης,
γ. κάθε θέση εργασίας που δηµιουργείται µέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριµένη περιοχή για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών για µεγάλες και µεσαίες επιχειρήσεις και
τριών (3) ετών για µικρές επιχειρήσεις, από την ηµεροµηνία πρώτης πλήρωσής της.
6. Δεν ενισχύονται οι εξής δαπάνες:
α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,
β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,
γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν
µέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισµού,
δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτηριακών εγκαταστάσεων δεν µπορεί να ενισχυθεί το τµήµα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου
επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί,
ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας µηχανηµάτων
και λοιπών παγίων στοιχείων,
στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης,
εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δηµόσιο ή φορέα του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή έχει µισθωθεί για το σκοπό αυτόν
τουλάχιστον για δεκαπέντε (15) χρόνια από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής και έχει νοµίµως µεταγραφεί.
7. Δεν επιτρέπεται η σώρευση ενισχύσεων δαπανών του παρόντος άρθρου µε τις ενισχύσεις δαπανών του άρθρου 9 για την
ίδια επιλέξιµη δαπάνη.
Άρθρο 9
Επιλέξιµες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων
για τις οποίες παρέχονται άλλες, πλην των περιφερειακών, ενισχύσεις σε εφαρµογή των ειδικών καθεστώτων του παρόντος,
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Γ.Α.Κ.,
είναι οι ακόλουθες:
1. Επενδυτικές δαπάνες για συµβουλευτικές υπηρεσίες σε
ΜΜΕ (άρθρο 18 Γ.Α.Κ.). Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε µελέτες
και αµοιβές συµβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων και δεν µπορεί να αποτελούν αντικείµενο
συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται µε
τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.
2. Δαπάνες εκκίνησης (άρθρο 22 Γ.Α.Κ.) για τις υπό ίδρυση µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις.
3. Δαπάνες καινοτοµίας για ΜΜΕ (άρθρο 28 Γ.Α.Κ.), όπως
αυτές εξειδικεύονται ακολούθως:
α. οι δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία των
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού,
β. οι δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης,
το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες ανάπτυξης και καινοτοµίας, που αποσπάται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα από
οργανισµό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από µεγάλη επιχείρηση, σε νέες θέσεις που έχουν δηµιουργηθεί προς το σκοπό
αυτόν στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό,
γ. οι δαπάνες για συµβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρε-
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σίες στον τοµέα της καινοτοµίας.
4. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτοµία για
ΜΜΕ (άρθρο 29 Γ.Α.Κ.), όπως αυτές εξειδικεύονται ακολούθως:
α. δαπάνες προσωπικού,
β. δαπάνες οργάνων, εξοπλισµού, κτηρίων και γηπέδων, για όσο
χρόνο και µε τον όρο ότι χρησιµοποιούνται για το έργο,
γ. δαπάνες για γνώσεις και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν µε άδεια εκµετάλλευσης από εξωτερικές
πηγές µε τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων,
δ. πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες,
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών
προϊόντων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου.
5. Δαπάνες για συνεργατικούς σχηµατισµούς καινοτοµίας (επιχειρηµατικές συστάδες καινοτοµίας – cluster καινοτοµίας) (άρθρο
27, παράγραφοι 7 και 8 Γ.Α.Κ.): α) για τις επενδυτικές ενισχύσεις,
οι επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού για τη δηµιουργία ή την αναβάθµιση συνεργατικών σχηµατισµών καινοτοµίας και β) για τις ενισχύσεις λειτουργίας, οι δαπάνες
προσωπικού και οι διοικητικές δαπάνες (συµπεριλαµβανοµένων
των γενικών εξόδων) σχετικά µε:
αα) το συντονισµό του συνεργατικού σχηµατισµού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την
παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευµένων και εξατοµικευµένων
υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων,
ββ) την προβολή του συνεργατικού σχηµατισµού για την αύξηση της συµµετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισµών, καθώς
και για την αύξηση της προβολής του σχηµατισµού,
γγ) τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηµατισµού, την οργάνωση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης
των γνώσεων, της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.
Οι ενισχύσεις λειτουργίας για τη λειτουργία συνεργατικών σχηµατισµών καινοτοµίας (επιχειρηµατικές συστάδες καινοτοµίας –
cluster καινοτοµίας) µπορούν να χορηγηθούν για διάστηµα που
δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.
6. Επενδυτικές δαπάνες για µέτρα ενεργειακής απόδοσης
(άρθρο 38 Γ.Α.Κ.). Επιλέξιµες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Οι δαπάνες που δεν
συνδέονται άµεσα µε την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης δεν συνιστούν επιλέξιµες δαπάνες. Δεν χορηγούνται ενισχύσεις, όταν οι βελτιώσεις πραγµατοποιούνται µε σκοπό
να εξασφαλισθεί η συµµόρφωση των επιχειρήσεων µε ενωσιακά
πρότυπα, που έχουν ήδη εγκριθεί, έστω και αν δεν έχουν ακόµα
τεθεί σε ισχύ.
7. Επενδυτικές δαπάνες για τη συµπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ (άρθρο 40 Γ.Α.Κ.). Οι επενδυτικές ενισχύσεις χορηγούνται µόνο σε πρόσφατα εγκατεστηµένη ή
ανακαινισµένη δυναµικότητα παραγωγής.
Επιλέξιµες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες σε
εξοπλισµό που χρειάζεται η εγκατάσταση για να λειτουργήσει ως
εγκατάσταση συµπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης, σε
σύγκριση µε συµβατικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ή θέρµανσης της ίδιας δυναµικότητας, ή οι πρόσθετες
επενδυτικές δαπάνες για την αναβάθµιση της απόδοσης, αν η
υπάρχουσα εγκατάσταση έχει ήδη επιτύχει το όριο υψηλής απόδοσης. Στην περίπτωση σταθµών ηλεκτρικής ισχύος άνω του
1MW, επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται µόνο αυτές που αντιστοιχούν σε παραγωγή θερµότητας η οποία αξιοποιείται για θέρµανση
διεργασιών ή χώρων.
8. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
(άρθρο 41 Γ.Α.Κ.). Για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και
παραγωγή θερµότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρά
υδροηλεκτρικά έργα, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής θερµότητας/ψύξης από ΑΠΕ, καθώς και για επενδυτικά σχέδια παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίµων τα οποία δεν είναι βασιζόµενα σε
εδώδιµα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασµού ή
ανάµειξης είναι επιλέξιµες οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που
είναι απαραίτητες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας
από ανανεώσιµες πηγές, εφόσον χορηγούνται µόνο σε νέες εγκα-
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ταστάσεις. Ειδικά, για επενδυτικά σχέδια Υβριδικών Σταθµών ΑΠΕ
στα ΜΔΝ επιλέξιµες είναι οι δαπάνες του συστήµατος αποθήκευσης, εφόσον χορηγούνται µόνο σε νέες εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άµεσα µε την επίτευξη υψηλότερου
επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι επιλέξιµες.
9. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης (άρθρο 46 Γ.Α.Κ.). Επιλέξιµες δαπάνες για
τη µονάδα παραγωγής είναι οι πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για την κατασκευή, την επέκταση και την ανακαίνιση µιας ή περισσότερων µονάδων παραγωγής θερµικής ενέργειας, ώστε να
µπορέσουν να αποτελέσουν αποδοτικό σύστηµα τηλεθέρµανσης
και τηλεψύξης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν.
4342/2015 (Α’143), σε σύγκριση µε µια συµβατική µονάδα παραγωγής. Η επένδυση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του συστήµατος ενεργειακά αποδοτικής τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης.
Επιλέξιµες δαπάνες για το δίκτυο διανοµής είναι οι επενδυτικές
δαπάνες.
10. Δαπάνες για την αποκατάσταση µολυσµένων χώρων (άρθρο
45 Γ.Α.Κ.). Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης, µειωµένες κατά της αύξηση της αξίας του
οικοπέδου. Στην περίπτωση της αποκατάστασης µολυσµένων
χώρων, όλες οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται µια επιχείρηση
κατά την αποκατάσταση του χώρου της µπορεί να θεωρηθούν επιλέξιµες επενδύσεις, ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι δυνατή η εγγραφή των εν λόγω δαπανών στον ισολογισµό της ως πάγιων
στοιχείων ενεργητικού.
11. Κάθε δαπάνη µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµη µόνο εφόσον
εντάσσεται αποκλειστικά σε µία εκ των ανωτέρω κατηγοριών δαπανών.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύονται οι
επιλέξιµες δαπάνες των παραγράφων 6 έως 10 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού τους και ρυθµίζεται και
κάθε συναφές θέµα για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Άρθρο 10
Είδη Ενισχύσεων
1. Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από
την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων
προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουµένου του φόρου του νοµικού προσώπου ή
νοµικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέµονται ή
αναλαµβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής
απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού που αποκτάται
µε χρηµατοδοτική µίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεµατικό,
β. επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από
το Δηµόσιο χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών,
γ. επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η οποία συνίσταται
στην κάλυψη από το Δηµόσιο τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού και
προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που
εµπεριέχεται στις καταβαλλόµενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη,
δ. επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δηµόσιο µέρους
του µισθολογικού κόστους (άρθρο 2, παρ. 31 Γ.Α.Κ.) των νέων
θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται και συνδέονται µε το
επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαµβάνουν καµία άλλη κρα-
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τική ενίσχυση,
ε. σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος (φορολογικό σύστηµα), σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 67,
στ. χρηµατοδότηση επιχειρηµατικού κινδύνου µέσω ταµείου
συµµετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 21 Γ.Α.Κ., µε τα εξής είδη:
αα. ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία
για την παροχή επενδύσεων χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού
κινδύνου άµεσα ή έµµεσα σε επιλέξιµες επιχειρήσεις,
ββ. δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου άµεσα ή έµµεσα σε επιλέξιµες επιχειρήσεις.
2. Όλα τα είδη ενισχύσεων της παραγράφου 1 παρέχονται µεµονωµένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισµό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού
σχεδίου, µε τους όρους των διατάξεων της παραγράφου 1 του
άρθρου 8.
3. Για να δικαιούνται οι υπαγόµενες επιχειρήσεις να λάβουν
τις ενισχύσεις των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1,
πρέπει να έχουν εµφανίσει κέρδη σε µία κατ’ ελάχιστον διαχειριστική χρήση από τις τελευταίες επτά (7), πριν από τη διαχειριστική χρήση της αίτησης υπαγωγής.
Ο όρος του προηγούµενου εδαφίου δεν καταλαµβάνει τους
φορείς της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και
τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν κατά τα τελευταία επτά (7) έτη
πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
Άρθρο 11
Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων
Οι εντάσεις και τα ανώτατα ύψη ενισχύσεων των επενδυτικών
σχεδίων κάθε καθεστώτος ενίσχυσης καθορίζονται στο οικείο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους, εντός του πλαισίου των οριζόµενων
στις ακόλουθες παραγράφους.
1. Εντάσεις και ύψη Περιφερειακών Ενισχύσεων
α. Οι µέγιστες εντάσεις ενισχύσεων για τις επενδύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (εγκεκριµένα ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων) καθορίζονται από τον C (2014) 2642/7.5.2014
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.). Ο εκάστοτε ισχύων
Χ.Π.Ε. αναρτάται στον οικείο διαδικτυακό τόπο του αναπτυξιακού νόµου. Οι µέγιστες εντάσεις ενισχύσεων για µεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες αναφέρονται στο Χ.Π.Ε., προσαυξάνονται κατά
10% για µεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για µικρές και πολύ
µικρές επιχειρήσεις µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 67.
β. Οι αναφερόµενες στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις αυξηµένες εντάσεις ενισχύσεων του Χ.Π.Ε. δεν ισχύουν για επενδυτικά
σχέδια µε επιλέξιµες δαπάνες άνω των πενήντα εκατοµµυρίων
(50.000.000) ευρώ. Ο ανωτέρω περιορισµός εφαρµόζεται, επίσης, και στις εκτός περιφερειακών ενισχύσεων επιλέξιµες δαπάνες του άρθρου 9.
γ. Στις ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις
του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α’ της Συνθήκης, όπως
αυτές προσδιορίζονται στο Χ.Π.Ε., οι ενισχύσεις µπορούν να χορηγούνται για αρχικές επενδύσεις, ανεξάρτητα από το µέγεθος
του δικαιούχου. Στις ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ’ της
Συνθήκης, οι ενισχύσεις µπορούν να χορηγούνται σε ΜΜΕ για
οποιαδήποτε µορφή αρχικής επένδυσης, ενώ σε µεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται µόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονοµική δραστηριότητα στη συγκεκριµένη περιοχή.
δ. Για τα επενδυτικά σχέδια µε επιλέξιµες δαπάνες άνω των
πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ (µεγάλα επενδυτικά
σχέδια) το ανώτατο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής:
αα. για το τµήµα της δαπάνης µέχρι πενήντα εκατοµµύρια
(50.000.000) ευρώ παρέχεται το εκατό τοις εκατό (100%) της
ανώτατης επιτρεπόµενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης
στην οικεία περιοχή, εξαιρουµένης της αυξηµένης έντασης ενίσχυσης για µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό
όριο),
ββ. για το τµήµα της δαπάνης που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ και µέχρι εκατό εκατοµµύρια
(100.000.000) ευρώ παρέχεται το πενήντα τοις εκατό (50%) του
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ανώτατου περιφερειακού ορίου,
γγ. για το τµήµα της δαπάνης που υπερβαίνει τα εκατό εκατοµµύρια (100.000.000) ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης.
2. Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων εκτός περιφερειακών
α. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παραγράφου 1
του άρθρου 9 ορίζεται στο 50% αυτών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται µέχρι ποσοστού 5% του συνολικού ενισχυόµενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ,
β. Οι δαπάνες της παραγράφου 2 του άρθρου 9 ενισχύονται
µέχρι ποσοστού 10% του ενισχυόµενου κόστους περιφερειακών
ενισχύσεων και έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ. Για τις καινοτόµες µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις τα
όρια αυτά διπλασιάζονται.
γ. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παραγράφου 3
του άρθρου 9 ορίζεται στο 50% αυτών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται µέχρι ποσοστού 1% του συνολικού ενισχυόµενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των εκατό
χιλιάδων (100.000) ευρώ.
δ. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παραγράφου 4
του άρθρου 9 ορίζεται στο 50% αυτών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται µέχρι ποσοστού 20% του συνολικού ενισχυόµενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.
ε. Η ένταση των επενδυτικών ενισχύσεων για συνεργατικούς
σχηµατισµούς καινοτοµίας (επιχειρηµατικές συστάδες καινοτοµίας - cluster καινοτοµίας) του εδαφίου α’ της παραγράφου 5 του
άρθρου 9 ορίζεται στο 50% αυτών. Η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) ποσοστιαίες µονάδες για συνεργατικούς σχηµατισµούς καινοτοµίας εγκατεστηµένους σε
ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α’ της Συνθήκης και κατά
πέντε (5) ποσοστιαίες µονάδες για συνεργατικούς σχηµατισµούς
καινοτοµίας εγκατεστηµένους σε ενισχυόµενες περιοχές που
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ’ της Συνθήκης. Η ένταση των ενισχύσεων λειτουργίας του
εδαφίου β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 9 ορίζεται στο 50%
των συνολικών επιλέξιµων δαπανών κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία χορηγείται η ενίσχυση.
στ. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παραγράφου 6
του άρθρου 9 ορίζεται στο 30% αυτών. Η ένταση της ενίσχυσης
αυξάνεται κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες, σε µικρές επιχειρήσεις,
και κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες, σε µεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 15 ποσοστιαίες µονάδες για
επενδύσεις σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α’ της Συνθήκης
και κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107
παράγραφος 3 στοιχείο γ’ της Συνθήκης. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται µέχρι ποσοστού 5% του συνολικού ενισχυόµενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.
ζ. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παραγράφου 7
του άρθρου 9 ορίζεται στο 45% αυτών. Η ένταση της ενίσχυσης
µπορεί να αυξηθεί κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε µικρές επιχειρήσεις, και
κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες, στην περίπτωση ενισχύσεων που
χορηγούνται σε µεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης
µπορεί να αυξηθεί κατά 15 ποσοστιαίες µονάδες για επενδύσεις
σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α’ της Συνθήκης και κατά 5
ποσοστιαίες µονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ’ της Συνθήκης.
η. Για τις δαπάνες της παραγράφου 8 του άρθρου 9 η ένταση
της ενίσχυσης ορίζεται σε ποσοστό: αα) σαράντα πέντε τοις
εκατό (45%) των επιλέξιµων δαπανών, εάν οι επιλέξιµες δαπάνες
υπολογίζονται µε βάση το στοιχείο α’ ή β’ της παραγράφου 6 του
άρθρου 41 Γ.Α.Κ., ββ) τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιµων
δαπανών, εάν οι επιλέξιµες δαπάνες υπολογίζονται µε βάση το
στοιχείο γ’ της παρ. 6 του άρθρου 41 Γ.Α.Κ.. Η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά είκοσι (20) ποσοστιαίες µονάδες,

11312

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε µικρές επιχειρήσεις, και κατά δέκα (10) ποσοστιαίες µονάδες, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε µεσαίες επιχειρήσεις. Η
ένταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά δεκαπέντε (15)
ποσοστιαίες µονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόµενες περιοχές
που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3
στοιχείο α’ της Συνθήκης και κατά πέντε (5) ποσοστιαίες µονάδες
για τις επενδύσεις σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ’ της
Συνθήκης, σύµφωνα µε το Χ.Π.Ε.. Οι δαπάνες της παραγράφου
8 του άρθρου 9 στις περιπτώσεις αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ή/και παραγωγής θερµότητας/ψύξης για ιδία χρήση
από ΑΠΕ ενισχύονται µέχρι ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) του συνολικού ενισχυόµενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.
θ. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παραγράφου 9
του άρθρου 9 ορίζεται στο σαράντα πέντε τοις εκατό (45%)
αυτών. Η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά είκοσι
(20) ποσοστιαίες µονάδες, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε µικρές επιχειρήσεις, και κατά δέκα (10) ποσοστιαίες µονάδες, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε
µεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης για τη µονάδα παραγωγής µπορεί να αυξηθεί κατά δεκαπέντε (15) ποσοστιαίες
µονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν
τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α’ της
Συνθήκης και κατά πέντε (5) ποσοστιαίες µονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις
του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ’ της Συνθήκης. Το
ποσό της ενίσχυσης για το δίκτυο διανοµής δεν υπερβαίνει τη
διαφορά µεταξύ των επιλέξιµων δαπανών και του κέρδους εκµετάλλευσης. Το κέρδος εκµετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιµες δαπάνες εκ των προτέρων ή µέσω µηχανισµού ανάκτησης.
ι. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παρ. 10 του άρθρου 9 ορίζεται στο 50% αυτών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται
µέχρι ποσοστού 10% του συνολικού ενισχυόµενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.
3. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόµενο επενδυτικό
σχέδιο δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων
(5.000.000) ευρώ, µε την επιφύλαξη του άρθρου 67. Οι παρεχόµενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις στις οποίες περιλαµβάνονται
και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες επιχειρήσεις δεν µπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα δέκα εκατοµµύρια
(10.000.000) ευρώ για µεµονωµένη επιχείρηση και τα είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόµενων
ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων, µε την επιφύλαξη των περιορισµών του άρθρου 4 Γ.Α.Κ..
Άρθρο 12
Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων
Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, όπως αυτές ορίζονται στα επιµέρους καθεστώτα του Ειδικού Μέρους, παρέχονται σε:
α. εξωστρεφείς: µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν
την εξωστρέφειά τους, δηλαδή το λόγο αξίας των εξαγωγών
τους προς τον κύκλο εργασιών τους, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά µέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, είτε σε
ποσοστό τουλάχιστον 5% κατά µέσο όρο την τελευταία τριετία
πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού
σχεδίου, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαµβάνουν περισσότερο
από το 70% του κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος πριν το έτος
υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου,
β. καινοτόµες: µικροµεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, για ένα (1) τουλάχιστον
έτος από τα τρία τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος,
γ. ανεξάρτητες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, µετά την
έναρξη ισχύος του νόµου προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε µε απορρόφηση είτε µε δηµιουργία νέας εταιρείας, αποκλειόµενης ρητά της εξαγοράς,

δ. επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους: µικροµεσαίες επιχειρήσεις που αύξησαν την απασχόλησή τους (µε βάση τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε
ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν την αίτηση
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος
νόµου,
ε. συνεταιρισµούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
(Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α’216), Αγροτικοί Συνεταιρισµοί
(ΑΣ), Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις
(ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α’ 78),
στ. επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο
δραστηριότητάς τους,
ζ. επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξηµένη προστιθέµενη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ κατά το
χρόνο της έκδοσης της απόφασης προκήρυξης, σε σχέση µε το
µέσο όρο του κλάδου τους,
η. επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόµενο επενδυτικό σχέδιο
υλοποιείται σε Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές
(Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηµατικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουµένων των Επιχειρηµατικών Πάρκων Ενδιάµεσου Βαθµού Οργάνωσης
(Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόµων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισµό ή επέκταση υφιστάµενων δοµών της ενισχυόµενης
επιχείρησης,
θ. επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται
σε ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτηµα. Μια περιοχή χαρακτηρίζεται ως ειδική, εφόσον πληροί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
αα. ορεινή περιοχή, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση της
ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των Δηµοτικών Ενοτήτων που συνιστούν µέρος
του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Αθήνας,
ββ. παραµεθόρια περιοχή, δηλαδή περιοχές σε απόσταση
τριάντα (30) χιλιοµέτρων από τα σύνορα, καθώς και τα νησιά της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νήσου της Σαµοθράκης του
Νοµού Έβρου και του Νοµού Δωδεκανήσων,
γγ. νησιωτική περιοχή, δηλαδή τα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων και
δδ. περιοχές που παρουσιάζουν πληθυσµιακή µείωση, όπως
αυτή προκύπτει κατά τα έτη των δύο πιο πρόσφατων απογραφών
(2001 και 2011), και αφορά µείωση µόνιµου πληθυσµού άνω του
30%,
ι. επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται
σε περιοχές µε ιδιαίτερα αυξηµένες προσφυγικές και µεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυµνος, Καστελόριζο,
Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάµος, Σύµη, Χίος. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Εσωτερικών µπορούν να επανακαθορίζονται οι ως άνω περιοχές ανάλογα
µε τις µεταναστευτικές ροές,
ια. µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ή/και συναρµόδιου Υπουργού µπορεί να εξειδικεύεται περαιτέρω το είδος των επιχειρήσεων της περίπτωσης στ’ του
παρόντος άρθρου ή και κάθε συναφές θέµα για την εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Άρθρο 13
Υποβολή αίτησης υπαγωγής
1. Tο σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα νόµο διενεργείται υποχρεωτικά µέσω του Πληροφοριακού
Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, η λειτουργία του οποίου
διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α’ 265).
2. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται ως εξής:
α. επενδυτικά σχέδια επιλέξιµου ύψους έως και τριών εκατοµ-
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µυρίων (3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται µέσα στα όρια της
κάθε Περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού των Περιφερειών της Χώρας. Ειδικά για την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που
υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Δωδεκανήσου,
β. επενδυτικά σχέδια επιλέξιµου ύψους άνω των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες
Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (πρώην Μακεδονίας και Θράκης),
γ. στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού για όλα τα υπόλοιπα
επενδυτικά σχέδια.
3. Η αίτηση υπαγωγής και ο οικείος φάκελος τεκµηρίωσης
υποβάλλονται υποχρεωτικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και ο αιτών ενηµερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή τους. Όλες οι
αιτήσεις υπαγωγής µε τη συνηµµένη τεκµηρίωσή τους τηρούνται
ηλεκτρονικά στην αρµόδια υπηρεσία παραλαβής. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο της αίτησης καθορίζονται στις αποφάσεις προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή από τον ίδιο φορέα αίτησης
υπαγωγής σε περισσότερα του ενός καθεστώτα ενισχύσεων, για
το ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. Δεν επιτρέπεται επίσης να υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή επένδυσης,
η οποία είτε στο σύνολό της, είτε εν µέρει, έχει ήδη υπαχθεί στις
ενισχύσεις του παρόντος ή άλλων καθεστώτων ενίσχυσης. Οι ως
άνω αιτήσεις απορρίπτονται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του
Δηµοσίου.
5. Για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, εξαιρουµένων
των επενδύσεων µείζονος µεγέθους των άρθρων 65 έως 69,
απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,005 του επιλέξιµου
ύψους του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω
ποσό δεν µπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ
και ανώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Για τις επενδύσεις
µείζονος µεγέθους των άρθρων 65 έως 69 απαιτείται παράβολο
που ορίζεται στο 0,001 του επιλέξιµου ύψους του επενδυτικού
σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Τα ως άνω ποσά
µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών.
6. Με την οικεία απόφαση προκήρυξης µπορούν να διαφοροποιούνται οι φορείς υποδοχής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τα αντίστοιχα όρια της παραγράφου
2.
Άρθρο 14
Διαδικασία αξιολόγησης
Α. Στάδιο ελέγχου πληρότητας και νοµιµότητας
1. Η πληρότητα των υποβαλλόµενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από την αρµόδια κατά περίπτωση
Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13, µε βάση τυποποιηµένο σύστηµα ελέγχου πληρότητας. Αν η αίτηση απορριφθεί
για λόγους µη πληρότητας του φακέλου, ο αιτών ενηµερώνεται
σχετικά στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, την οποία δήλωσε κατά
την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ.
2. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού,
να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. πλήρης συµφωνία της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου µε τους όρους του παρόντος,
β. τεκµηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού
σχεδίου µε προσκόµιση των σχετικών πιστοποιητικών, όπως
ιδίως φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, καθώς και κάθε
άλλου πιστοποιητικού που ορίζεται µε την απόφαση προκήρυξης,
γ. τεκµηρίωση της δυνατότητας χρηµατοδότησης του κόστους
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του επενδυτικού σχεδίου είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων είτε µε εξωτερική χρηµατοδότηση.
3. Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά µε το
περιεχόµενο του φακέλου, ορίζεται προθεσµία δέκα (10) ηµερών
στο φορέα, προκειµένου να τις παράσχει προς την Υπηρεσία. Αν
η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη ή αν διαπιστωθεί µετά την
παροχή διευκρινήσεων ότι δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, της παρ. 2, η αίτηση απορρίπτεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης του Φορέα Υποδοχής,
το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δηµοσίου. Η απορριπτική απόφαση αναρτάται στο ΠΣΚΕ και κοινοποιείται στο
φορέα του επενδυτικού σχεδίου µε αποστολή στη διεύθυνση του
ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου. Κατά της απορριπτικής απόφασης ο αιτών µπορεί να υποβάλλει ένσταση, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 15.
4. Η διαδικασία του σταδίου ελέγχου πληρότητας και νοµιµότητας ολοκληρώνεται εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης του κύκλου υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής,
εφόσον ακολουθείται η διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης,
κατά τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους. Εφόσον ακολουθείται η προβλεπόµενη στις επόµενες παραγράφους διαδικασία άµεσης αξιολόγησης, το στάδιο ελέγχου πληρότητας και
νοµιµότητας ολοκληρώνεται εντός είκοσι (20) ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
Β. Στάδιο αξιολόγησης
1. Η αξιολόγηση της αίτησης ανατίθεται σε έναν (1) αξιολογητή, ο οποίος επιλέγεται από το οικείο Μητρώο του άρθρου 24
µε τυχαία ηλεκτρονική επιλογή µέσω ΠΣΚΕ. Η αξιολόγηση διενεργείται είτε µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης είτε µε
τη µέθοδο της άµεσης αξιολόγησης, κατά τα οριζόµενα στην οικεία απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.
Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης ελέγχεται από Επιτροπή
Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, που συνίσταται µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου και αποτελείται από δύο (2) στελέχη της αρµόδιας Υπηρεσίας και ένα (1) µέλος του οικείου Μητρώου Αξιολογητών µε
τυχαία ηλεκτρονική επιλογή µέσω ΠΣΚΕ. Για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση του ελεγκτικού έργου της Επιτροπής µπορεί να ορίζονται από το ως άνω αρµόδιο όργανο ειδικοί εισηγητές, οι
οποίοι δεν είναι µέλη της.
2. Κατά τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης, αξιολογείται το σύνολο των αιτήσεων που πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του παρόντος και της απόφασης προκήρυξης, µε
βάση τα εξής ενδεικτικά αναφερόµενα κριτήρια:
α. οικονοµική επίδοση του φορέα (δείκτες ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, αποδοτικότητας κεφαλαίων),
β. διαθέσιµα κεφάλαια µετόχου/εταίρου,
γ. κάλυψη ίδιας συµµετοχής µε κεφάλαια εξωτερικού,
δ. δείκτες βιωσιµότητας και απόδοσης της επένδυσης,
ε. δείκτες βιωσιµότητας και απόδοσης του φορέα µετά την
ολοκλήρωση της επένδυσης,
στ. δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας, µε έµφαση σε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό,
ζ. υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στις ειδικές περιοχές ενίσχυσης της περίπτωσης η’ του άρθρου 12,
η. υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις ειδικές περιπτώσεις ενίσχυσης της περίπτωσης θ’ του άρθρου 12,
θ. αξιοποίηση αργούντων κτηρίων.
Με βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, καταρτίζεται στο
ΠΣΚΕ σχετικός προσωρινός πίνακας αποτελεσµάτων αξιολόγησης. Κατά του προσωρινού πίνακα ο αιτών µπορεί να υποβάλει
ένσταση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15. Μετά την εξέταση των
ενστάσεων, καταρτίζεται οριστικός πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας, προτάσσονται κατά σειρά µεταξύ
των ισόβαθµων, όσα επενδυτικά σχέδια έλαβαν υψηλότερη βαθµολογία στα περισσότερα επιµέρους κριτήρια. Σε περίπτωση
νέας ισοβαθµίας, τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται µε κριτήριο το µικρότερο ενισχυόµενο κόστος επένδυσης. Τα επενδυτικά
σχέδια µε βάση τη σειρά κατάταξής τους στον οριστικό πίνακα
υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης, µέχρι την εξάντληση του
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αντίστοιχου προϋπολογισµού της απόφασης προκήρυξης.
3. Κατά τη διαδικασία της άµεσης αξιολόγησης, διενεργείται
αυτοτελής αξιολόγηση κάθε νόµιµης και εµπρόθεσµης αίτησης
υπαγωγής, µε βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας και
τους διαθέσιµους πόρους και εκδίδεται σχετική αιτιολογηµένη
απόφαση. Κατά της απορριπτικής απόφασης, ο αιτών µπορεί να
υποβάλει ένσταση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15.
4. Με την απόφαση προκήρυξης εξειδικεύονται τα κριτήρια, η
µεθοδολογία και η διαδικασία της αξιολόγησης, καθορίζονται τα
επιµέρους στοιχεία αξιολόγησης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι δείκτες βαθµολόγησης και η στάθµισή τους, καθώς και η
ελάχιστη βαθµολογία που πρέπει να συγκεντρώνει το επενδυτικό
σχέδιο, προκειµένου να συµπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης.
5. Εκδίδεται και δηµοσιεύεται Οδηγός Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ο οποίος περιλαµβάνει τις µεθόδους αξιολόγησης,
πρότυπα κόστη για είδη επενδυτικών σχεδίων και λοιπές οδηγίες
για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης.
6. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός τριάντα
(30) ηµερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας και
νοµιµότητας κατά τα οριζόµενα στις παρ. 1 έως 4.
7. Τα επενδυτικά σχέδια, που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις, υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος µε
ατοµικές αποφάσεις υπαγωγής. Αρµόδια όργανα για την έκδοση
των αποφάσεων αυτών είναι:
α. ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, για τα
επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού,
β. ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
γ. οι Περιφερειάρχες, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης των Περιφερειών.
8. Αν το επενδυτικό σχέδιο δεν εγκριθεί, η απορριπτική απόφαση κοινοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
του ενδιαφερόµενου.
Άρθρο 15
Ενστάσεις
1. Οι ενστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 αποτελούν
ενδικοφανείς προσφυγές και υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω
ΠΣΚΕ εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από
την κοινοποίηση της σχετικής πράξης.
2. Η Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων συνίσταται µε απόφαση των αρµόδιων οργάνων της παραγράφου 7 του άρθρου 14
και αποτελείται από τρία (3) µέλη, τα οποία προέρχονται από
τους αρµόδιους φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου 13. Η
Επιτροπή αποφαίνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών
από την ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης.
3. Η σύνθεση, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ενστάσεων ορίζονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Άρθρο 16
Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων
1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων ελέγχονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, κατά την
ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και για την τήρηση των µακροχρόνιων υποχρεώσεών
τους. Ο έλεγχος µπορεί να είναι έλεγχος επί των εγγράφων του
φακέλου («διοικητικός έλεγχος») ή/και επιτόπιος έλεγχος. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται είτε από την Υπηρεσία είτε από

εντεταλµένο όργανο ελέγχου, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 8. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά από το
ως άνω εντεταλµένο όργανο ελέγχου.
2. Σκοπός του ελέγχου είναι:
α. η διαπίστωση της συµµόρφωσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προς τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων των αποφάσεων
προκήρυξης και υπαγωγής,
β. η διαπίστωση της τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων.
3. Τακτικός έλεγχος ενεργείται µετά από αίτηση του φορέα
του επενδυτικού σχεδίου συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά
που ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης, προκειµένου να πιστοποιηθεί µε την έκδοση σχετικής απόφασης των αρµοδίων οργάνων της παραγράφου 7 του άρθρου 14:
α. ότι έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της
επένδυσης σε ποσοστό τουλάχιστον 50% κατά την ηµεροµηνία
υποβολής του αιτήµατος ελέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 20, ή
β. ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο και έχει αρχίσει
η παραγωγική λειτουργία της επένδυσης κατά την ηµεροµηνία
υποβολής του αιτήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
19. Δαπάνες ή άλλες πράξεις που διενεργούνται µετά την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος ελέγχου λαµβάνονται υπόψη
για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να συνυπολογίζονται στην οριστικοποίηση του ενισχυόµενου κόστους
της επένδυσης.
Σε περίπτωση µη επιβεβαίωσης των δηλωθέντων µε την αίτηση
ελέγχου στοιχείων από το όργανο ελέγχου, επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 23. Η πιστοποίηση από την αρµόδια
Υπηρεσία της πληρότητας του αιτήµατος ελέγχου θεµελιώνει για
το φορέα της επένδυσης απόλυτη προτεραιότητα στη χρονική
κατάταξη αιτηµάτων ελέγχου, ανά καθεστώς ενίσχυσης, για την
καταβολή της προβλεπόµενης ενίσχυσης του άρθρου 20. Παρέκκλιση από τη σειρά προτεραιότητας µπορεί να υπάρξει για λόγους απρόβλεπτης ή έκτακτης ανάγκης, που αφορούν σε
συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο, οι οποίοι θα είχαν ως αποτέλεσµα την υπέρµετρη καθυστέρηση ή διακοπή της διαδικασίας καταβολής ενίσχυσης για τους υπόλοιπους δικαιούχους. Με
απόφαση του Υπουργού, Ανάπτυξης και Τουρισµού ορίζονται οι
λόγοι απρόβλεπτης και έκτακτης ανάγκης, καθώς και κάθε άλλο
συναφές θέµα εφαρµογής της διάταξης αυτής.
4. Έκτακτος έλεγχος µπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο µε απόφαση της Υπηρεσίας.
5. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου
συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην αρµόδια
υπηρεσία µέσω του ΠΣΚΕ.
6. Η αρµόδια υπηρεσία διενεργεί έλεγχο πληρότητας της έκθεσης ελέγχου και της τήρησης των όρων της απόφασης υπαγωγής και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) αν η έκθεση ελέγχου είναι πλήρης, εισηγείται την έκδοση
σχετικής απόφασης,
β) αν διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σηµασίας που αφορούν
είτε στην έκθεση ελέγχου είτε στην επένδυση, διατάσσει την
προσκόµιση συµπληρωµατικής έκθεσης ελέγχου,
γ) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις της έκθεσης ελέγχου,
διατάσσει την εκ νέου διενέργεια ελέγχου από όργανο µε διαφορετική σύνθεση,
δ) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, µπορεί
να εισηγηθεί τη λήψη ενεργειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 18, 21 και 23.
7. Για την υποβολή του αιτήµατος ελέγχου απαιτείται παράβολο
που ορίζεται στο 0,005 του επιλέξιµου κόστους του επενδυτικού
σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν µπορεί να είναι
κατώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ και ανώτερο των δύο
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ. Για την υποβολή αιτήµατος
ελέγχου των επενδύσεων µείζονος µεγέθους των άρθρων 65 έως
69, απαιτείται παράβολο, που ορίζεται στο 0,005 του κόστους του
επενδυτικού σχεδίου και το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί
να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.
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Για την υποβολή νέου αιτήµατος ελέγχου της περίπτωσης δ’ της
παραγράφου 6 απαιτείται παράβολο, που ορίζεται στο διπλάσιο
του ως άνω προβλεπόµενου. Τα ως άνω ποσά µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών.
8. Τα Όργανα Ελέγχου Επενδύσεων του παρόντος, αποτελούνται από δύο κατ’ ελάχιστον ελεγκτές και συνιστώνται µε
απόφαση των αρµοδίων οργάνων της παραγράφου 7 του άρθρου 14. Με την απόφαση αυτή ορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος
συγκρότησής τους, ανάλογα και µε το είδος του ελέγχου, οι αρµοδιότητές τους, ο αριθµός και η ιδιότητα των µελών ανάλογα
µε τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της ελεγχόµενης
επένδυσης, το αντικείµενο του ελέγχου, το χρονικό διάστηµα
εντός του οποίου υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έλεγχο και
να παραδώσουν την έκθεσή τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του άρθρου αυτού.
9. Εκδίδεται και δηµοσιεύεται Οδηγός Ελέγχου Επενδύσεων
από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ο
οποίος εξειδικεύει τη µέθοδο και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την
ορθή εκτέλεση του ελέγχου και την ισότιµη αντιµετώπιση των
φορέων των επενδυτικών σχεδίων.
Άρθρο 17
Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής
Έγκριση µεταβολών µετά την ολοκλήρωση
1. Η τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής είναι δυνατή
µετά από αίτηµα του φορέα της επένδυσης, το οποίο µπορεί να
υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου και µέχρι την υποβολή αιτήµατος τελικού ελέγχου. Μετά
την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, είναι δυνατή η υποβολή αιτήµατος έγκρισης µεταβολής στοιχείων του επενδυτικού
σχεδίου, τα οποία υποχρεούται να τηρεί ο φορέας έως τη λήξη
του διαστήµατος µακροχρόνιων υποχρεώσεων, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21.
2. Αιτήµατα τροποποίησης ή έγκρισης µεταβολής στοιχείων
της παραγράφου 1, υποβάλλονται ως προς τα εξής:
α) ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου ή µείωση της δυναµικότητας του επενδυτικού σχεδίου,
β) αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή
απόσχισης του κλάδου, στον οποίο εντάσσεται η ενισχυόµενη
επένδυση, σύµφωνα µε την περίπτωση η’ της παραγράφου 3 του
άρθρου 21,
γ) αλλαγή του τόπου εγκατάστασης, σύµφωνα µε την περίπτωση στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 21,
δ) αλλαγή τρόπου χρηµατοδότησης της επένδυσης,
ε) παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 18,
στ) αλλαγή άλλων όρων της εγκριτικής απόφασης, οι οποίοι
µπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα στην απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος,
ζ) εκµίσθωση της ενισχυθείσας επένδυσης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην περίπτωση ζ’ του άρθρου 21.
3. Τα αιτήµατα της παραγράφου 2 υποβάλλονται µέσω του
ΠΣΚΕ και γίνονται δεκτά, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της
απόφασης προκήρυξης και της εγκριτικής απόφασης,
β. εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της
επένδυσης και να διατηρείται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας
της,
γ. δεν διαφοροποιούνται κριτήρια επιλεξιµότητας και υπαγωγής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση προκήρυξης,
δ. δεν επέρχεται αύξηση του συνολικού ενισχυόµενου κόστους
του επενδυτικού σχεδίου, του συνολικού ποσού της ενίσχυσης,
ούτε των επιµέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά οµάδα επιλέξιµων
δαπανών,
ε. πληρούνται οι ειδικοί όροι για κάθε περίπτωση τροποποίησης/µεταβολής στοιχείων, που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος.
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4. Τα ως άνω αιτήµατα συνοδεύονται από αιτιολόγηση της
σκοπιµότητάς τους, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά
ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης, µε την οποία εξειδικεύονται οι όροι και τα κριτήρια αξιολόγησής τους. Η αρµόδια Υπηρεσία οφείλει να απαντήσει µέσα σε προθεσµία ενενήντα (90)
ηµερών από την περιέλευση του αιτήµατος σε αυτή. Αν η Υπηρεσία αποδεχτεί το αίτηµα τροποποίησης ολικά ή µερικά, εισηγείται σχετικά προς το αρµόδιο όργανο για την τροποποίηση της
απόφασης υπαγωγής ή την έκδοση απόφασης έγκρισης της µεταβολής αντίστοιχα. Στην αντίθετη περίπτωση, εκδίδει αιτιολογηµένη απορριπτική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στο φορέα,
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ. Νέο αίτηµα του ίδιου
φορέα για τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής µε το
ίδιο περιεχόµενο δεν εξετάζεται κατ’ ουσία και αρχειοθετείται.
5. Η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής µπορεί να διενεργηθεί και αυτεπαγγέλτως από την αρµόδια υπηρεσία, εφόσον
διαπιστωθεί µεταβολή των όρων της απόφασης υπαγωγής.
6. Για την υποβολή αιτηµάτων της παραγράφου 1 απαιτείται η
καταβολή παραβόλου το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και Οικονοµικών.
Άρθρο 18
Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων
και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
1. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται µε την υλοποίηση του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και µε την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εφόσον εξυπηρετούνται
οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην απόφαση υπαγωγής προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ως άνω
απόφασης. Η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης πιστοποιείται µε την έκδοση σχετικής απόφασης
από τα αρµόδια όργανα της παραγράφου 7 του άρθρου 14.
2.α. Η προβλεπόµενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσµία
ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου µπορεί να παραταθεί
άπαξ έως δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
αα. Ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού αιτήµατος πριν από τη
λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται αρχικά
στην απόφαση υπαγωγής,
ββ. υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου.
β. Η προβλεπόµενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσµία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου µπορεί επίσης να παραταθεί
για λόγους ανωτέρας βίας για χρονικό διάστηµα ίσο µε εκείνο
της διακοπής ή της καθυστέρησης, µε την προϋπόθεση ότι θα
τεκµηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου εντός της νέας προθεσµίας.
3. Για την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης απαιτείται να τεκµηριώνεται η λειτουργία της
µονάδας, ιδίως µε την πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών
και µε την έκδοση όλων των νοµιµοποιητικών αδειών.
4. Ο επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά µέσω ΠΣΚΕ για
την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης και για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου το αργότερο µέσα σε εξήντα (60) µέρες από τη λήξη της προθεσµίας
ολοκλήρωσης της επένδυσης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19.
Εάν ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν υποβάλει την αίτηση
της προηγούµενης παραγράφου, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και εντός της ως άνω προθεσµίας, η επένδυση θεωρείται ως µη ολοκληρωθείσα. Στην περίπτωση αυτή η
απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και ανακτώνται τα ποσά ενίσχυσης, τα οποία τυχόν έχουν χορηγηθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 23.
5. Με την απόφαση προκήρυξης ορίζονται οι προϋποθέσεις
ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.
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Άρθρο 19
Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης
και έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης
1. Ο έλεγχος της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης διενεργείται κατόπιν υποβολής του
αιτήµατος του άρθρου 18, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 16.
2. Με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καθορίζονται ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και το τελικό ποσό ενίσχυσης.
Ως χρόνος ολοκλήρωσης νοείται ο πραγµατικός χρόνος ολοκλήρωσης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και όχι ο χρόνος
δηµοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης.
3. Με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν µπορεί να επέλθει αύξηση
του συνολικού ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου,
ούτε του συνολικού ποσού της ενίσχυσης, ούτε των επιµέρους
ποσοστών ενίσχυσης ανά οµάδα επιλέξιµων δαπανών, όπως
αυτά είχαν οριστεί αρχικά στην απόφαση υπαγωγής.
Άρθρο 20
Καταβολή ενισχύσεων
Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας από το δικαιούχο µπορεί να πραγµατοποιείται είτε εφάπαξ µε την έκδοση
της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου είτε σταδιακά και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των επόµενων παραγράφων. Ο
προσδιορισµός των ποσών της δικαιούµενης ενίσχυσης ανά
είδος ενίσχυσης γίνεται βάσει των επιµέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά οµάδα επιλέξιµων δαπανών, όπως αυτά έχουν οριστεί
στην απόφαση υπαγωγής.
1. Φορολογική απαλλαγή
α. Το δικαίωµα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου
της φορολογικής απαλλαγής θεµελιώνεται µε την πιστοποίηση
της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου
από το αρµόδιο όργανο ελέγχου. Ο φορέας µπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούµενης ενίσχυσης της φορολογικής
απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος
θεµελίωσης του δικαιώµατος χρήσης της ωφέλειας µε τους ακόλουθους περιορισµούς που ισχύουν σωρευτι-κά:
αα. η δικαιούµενη ενίσχυση να µην υπερβαίνει, κατ’ έτος, το
είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού εγκεκριµένου ποσού της
φορολογικής απαλλαγής, µε εξαίρεση την περίπτωση της µη
πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούµενα φορολογικά έτη
λόγω έλλειψης επαρκών κερδών. Στην περίπτωση αυτή τυχόν
εναποµείναν ποσό ενίσχυσης από προηγούµενα φορολογικά έτη
προστίθεται στο ως άνω υπολογιζόµενο µέγιστο ετήσιο ποσό δικαιούµενης ενίσχυσης,
ββ. η δικαιούµενη ενίσχυση να µην υπερβαίνει το πενήντα τοις
εκατό (50%) του συνολικού εγκεκριµένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, µέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης.
β. Το ποσό της δικαιούµενης ενίσχυσης της φορολογικής
απαλλαγής για το τµήµα του εξοπλισµού του επενδυτικού σχεδίου, που αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, προσδιορίζεται
για κάθε φορολογικό έτος ως ποσοστό επί του τµήµατος της
αξίας κτήσης του εξοπλισµού, το οποίο εµπεριέχεται στα µισθώµατα που καταβλήθηκαν µέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους.
γ. Το κατ’ έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής απαλλαγής
εµφανίζεται σε ειδικό αποθεµατικό και αντίστοιχο λογαριασµό
στα βιβλία της επιχείρησης, που σχηµατίζεται από το φόρο εισοδήµατος, ο οποίος δεν καταβλήθηκε λόγω της παρεχόµενης φορολογικής απαλλαγής.
δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Οικονοµικών εξειδικεύεται ο τρόπος υπολογισµού του ποσού της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για
κάθε φορολογικό έτος, τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται

για τη χρήση του φορολογικού οφέλους, το περιεχόµενο της Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (ΔΦΑ) της περίπτωσης ιβ’ της
παραγράφου 3 του άρθρου 21 και κάθε συναφές θέµα για την
εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
2. Επιχορήγηση
α. Ποσό που ανέρχεται µέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) της
εγκεκριµένης επιχορήγησης µπορεί κατόπιν σχετικού αιτήµατος
να καταβάλλεται στον δικαιούχο µετά την πιστοποίηση από το
αρµόδιο όργανο ελέγχου της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
β. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ή το σύνολό της σε
περίπτωση µη εφαρµογής της ρύθµισης της περίπτωσης α’, καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
γ. Τα ποσά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από την αξία
των επενδυτικών δαπανών προκειµένου να γίνει προσδιορισµός
των φορολογητέων κερδών.
δ. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας µέσω ηλεκτρονικής
πληρωµής σε τραπεζικό λογαριασµό του φορέα του επενδυτικού
σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’
εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της απαίτησης του ποσού της
επιχορήγησης σε Τραπεζικά Ιδρύµατα για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου ισόποσου της εκχωρούµενης επιχορήγησης,
που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Στις περιπτώσεις αυτές η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται
απευθείας στην Τράπεζα µε την οποία έχει υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης της απαίτησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόµενης επιχορήγησης
τµήµα του βραχυπρόθεσµου αυτού δανείου.
3. Επιδότηση Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης
α. Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηµατοδοτικής
µίσθωσης µπορεί να πραγµατοποιείται µετά την πιστοποίηση από
το αρµόδιο όργανο ελέγχου της εγκατάστασης στη µονάδα του
συνόλου του µισθωµένου εξοπλισµού, σύµφωνα µε τη σύµβαση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάµηνο και µετά την εκάστοτε πληρωµή των δόσεων του µισθώµατος εκ µέρους του
φορέα της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται
επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισµού, το οποίο εµπεριέχεται
στις καταβαλλόµενες δόσεις, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα ποσοστά ενισχύσεων και µε τον περιορισµό της µη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριµένου ποσού
µέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.
γ. Είναι δυνατή η προεξόφληση των δόσεων χρηµατοδοτικής
µίσθωσης από το φορέα της επένδυσης µόνο για τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες της σύµβασης µίσθωσης, όπως αυτή έχει
εγκριθεί από την αρµόδια υπηρεσία.
δ. Τα ποσά της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν
αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών προκειµένου να γίνει προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών.
4. Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης
α. Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης µπορεί να πραγµατοποιείται µετά την πιστοποίηση από το αρµόδιο όργανο ελέγχου της δηµιουργίας των
συνδεόµενων µε το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας.
β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάµηνο και µετά την εκάστοτε πληρωµή του µισθολογικού κόστους εκ µέρους του φορέα
της επένδυσης, µε τον περιορισµό της µη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριµένου ποσού
µέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
5. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την καταβολή της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης ορίζονται στην
απόφαση προκήρυξης.
6. Οι επιχορηγήσεις, οι επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
και οι επιδοτήσεις του µισθολογικού κόστους που προβλέπονται
στον παρόντα νόµο καλύπτονται από τον Προϋπολογισµό Δηµο-
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σίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόµενη δαπάνη για κάθε οικονοµικό έτος και προέρχονται από εθνικούς πόρους ή Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία
ή και από άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής
νοµοθεσίας.
7. Τα ποσά της ληφθείσας επιχορήγησης, επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, καθώς και απαλλαγής από καταβολή
φόρου, εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού και
σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής του, εντός του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21, επιστρέφονται και επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται από τον ν. 4174/2013 (Α’170). Σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης µέρους ή του συνόλου
του αποθεµατικού µετά την παρέλευση του ως άνω διαστήµατος,
προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στο
φορολογικό έτος, κατά το οποίο έλαβε χώρα η διανοµή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αποθεµατικού, σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 21
Υποχρεώσεις ενισχυόµενων φορέων
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ειδικού Μέρους, στα ενισχυόµενα επενδυτικά σχέδια εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:
1. Οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις
διατάξεις του παρόντος, οφείλουν, πλέον των οριζόµενων στο
άρθρο 6, να τηρούν από το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα (βιβλία Γ’ κατηγορίας) ή απλογραφικό λογιστικό σύστηµα (βιβλία Β'
κατηγορίας) για επενδυτικά σχέδια των οποίων το επιλέξιµο κόστος δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ,
καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των µεγεθών, που
σχετίζονται µε την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους της
απόφασης υπαγωγής. Στις αποφάσεις προκήρυξης µπορεί να
ορίζονται πρόσθετα λογιστικά βιβλία και άλλες υποχρεώσεις,
που οφείλουν να τηρούν οι φορείς επενδυτικών σχεδίων µε απλογραφικό λογιστικό σύστηµα (βιβλία Β’ κατηγορίας), καθώς και
περιπτώσεις, στις οποίες οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων
πρέπει να τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα (βιβλία Γ' κατηγορίας), πριν από την υποβολή αίτησης υπαγωγής.
2. Ορίζεται διάστηµα τήρησης µακροχρόνιων υποχρεώσεων
των φορέων µετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και
την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του, ως
εξής: τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου για τις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις,
πέντε (5) ετών για τις Μεσαίες επιχειρήσεις και επτά (7) ετών για
τις Μεγάλες επιχειρήσεις. Σε περιπτώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, το παραπάνω διάστηµα παρατείνεται για όσα επιπλέον
έτη διαρκεί η σύµβαση µίσθωσης. Σε περιπτώσεις δηµιουργίας
νέων θέσεων εργασίας, το παραπάνω διάστηµα προσαρµόζεται,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ’ της παραγράφου
5 του άρθρου 8.
3. Οι φορείς, µετά την υπαγωγή τους στον παρόντα νόµο και
µέχρι τη λήξη του διαστήµατος τήρησης µακροχρόνιων υποχρεώσεων οφείλουν:
α. να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής,
β. να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης,
γ. να µη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης,
δ. να αποκτούν την κυριότητα του µισθωµένου εξοπλισµού µε
τη λήξη της οικείας σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης,
ε. να µη µεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έτυχαν ενίσχυσης, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαµήνου από άλλα καινούρια, κυριότητας
του φορέα και ανάλογης αξίας, που να ανταποκρίνονται στην
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εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο
φορέας υπέχει υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης
των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 4.
Εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή τα πάγια περιουσιακά
στοιχεία επιχειρήσεων για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που ενισχύονται µε τον παρόντα νόµο και αντιστοιχούν στις δαπάνες
έργου επέκτασης για τη σύνδεσή τους µε το δίκτυο. Τα πάγια
αυτά περιουσιακά στοιχεία επιτρέπεται να µεταβιβάζονται στον
κύριο του συστήµατος ή του δικτύου, εφόσον υπάρχει σχετική
υποχρέωση κατά τις ισχύουσες διατάξεις,
στ. να µη µεταβάλλουν τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης, χωρίς προηγούµενη έγκριση του αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε το άρθρο 17, και υπό τους όρους της διατήρησης της
επένδυσης στην ίδια Περιφέρεια, εντός της οποίας χορηγήθηκε
η ενίσχυση και της µη µεταβολής του είδους και του ποσοστού
της,
ζ. να µην εκµισθώνουν µέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας
επένδυσης µετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και
µέχρι τη λήξη τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων, χωρίς
προηγούµενη έγκριση της µεταβολής, σύµφωνα µε το άρθρο 17
και υπό τους όρους της φερεγγυότητας του µισθωτή και της συνέχισης της λειτουργίας της ενισχυόµενης επένδυσης στο ίδιο
παραγωγικό αντικείµενο. Την ευθύνη για την τήρηση των όρων
υπαγωγής υπέχει ο εκµισθωτής. Η υποχρέωση προηγούµενης
τροποποίησης ισχύει και στην περίπτωση εκµίσθωσης της επένδυσης πριν την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον
η διάρκεια της µίσθωσης εκτείνεται και µετά την ολοκλήρωση
της επένδυσης,
η. να µην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν
από άλλη εταιρεία ή αποσχίσουν κλάδο, στον οποίο εντάσσεται
η ενισχυθείσα επένδυση, χωρίς προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 17. Η έγκριση δίνεται υπό
τους όρους της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή συνέχισης της λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείµενο, καθώς επίσης υπό τον όρο ανάληψης από το νέο φορέα
του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής,
θ. να γνωστοποιούν κάθε µεταβολή των στοιχείων τους, όπως
επωνυµία, νοµική µορφή, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας και άλλα,
καθώς και οποιαδήποτε µεταβολή της εταιρικής τους σύνθεσης.
Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω
αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι µεσαία ή µικρή επιχείρηση, επέρχεται µείωση του αντίστοιχου ποσοστού ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 17,
ι. να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) τους,
όπως προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής, µέχρι τη λήξη του
προβλεπόµενου διαστήµατος τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων,
ια. να αναρτούν στο τόπο εγκατάστασης της επένδυσης πινακίδα που θα περιέχει την αναφορά της ένταξης της επένδυσης
στο Ειδικό Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόµου,
ιβ. να υποβάλλουν Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.)
µέσω ΠΣΚΕ στις οριζόµενες προθεσµίες υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, από το πρώτο έτος χρήσης της ωφέλειας
και κάθε έτος µέχρι την εξάντληση του δικαιούµενου ποσού ή
µέχρι την παρέλευση των δεκαπέντε (15) ετών από τη θεµελίωση
του δικαιώµατος έναρξης χρήσης της ωφέλειας. Τα δηλωθέντα
στη Δ.Φ.Α. στοιχεία διασταυρώνονται από την αρµόδια υπηρεσία
µε τα αντίστοιχα της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει αποκλειστικά για τους φορείς που κάνουν χρήση της φορολογικής απαλλαγής,
ιγ. να διατηρούν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες, βάσει των
οποίων έτυχαν ειδικής αντιµετώπισης στην αξιολόγηση και στις
παρεχόµενες ενισχύσεις, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις γ’, ε’, στ’,
η’, θ’ και ι’ του άρθρου 12.
4. Η γνωστοποίηση των µεταβολών των περιπτώσεων ε’ και θ’
της προηγούµενης παραγράφου, µε τα σχετικά δικαιολογητικά,
πραγµατοποιείται µέσω του Π.Σ.Κ.Ε. εντός διµήνου από τη συν-
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τέλεσή τους.
5. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις
διατάξεις του παρόντος, διατηρούν λεπτοµερείς φακέλους µε τις
πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται
προκειµένου να διαπιστωθεί η πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται σε ελέγχους που
διενεργούνται από τις αρµόδιες εθνικές αρχές ή υπηρεσίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για δέκα
(10), έτη από την ηµεροµηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης.
6. Με την απόφαση προκήρυξης καθορίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ενωσιακό Δίκαιο για τις υπηρεσίες χορήγησης των ενισχύσεων και για τους φορείς των οποίων
τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και
εντάχθηκαν σε καθεστώς συγχρηµατοδότησης.
Άρθρο 22
1. Η παρακολούθηση της τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων διενεργείται ετησίως µε την αποστολή στοιχείων από τους φορείς, στην
αρµόδια υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13, το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από τη συµπλήρωση εκάστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης, βάσει της ηµεροµηνίας
ολοκλήρωσης και µέχρι τη λήξη του προβλεπόµενου διαστήµατος
τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων. Τα στοιχεία υποβάλλονται µέσω του ΠΣΚΕ και αφορούν στα εξής:
α) τεκµηρίωση της νόµιµης λειτουργίας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου,
β) πιστοποίηση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού
σχεδίου,
γ) τεκµηρίωση της παραγωγικής λειτουργίας της ενισχυθείσας
επένδυσης,
δ) τεκµηρίωση των θέσεων απασχόλησης,
ε) τυχόν ειδικότερα στοιχεία που ορίζονται µε την απόφαση
προκήρυξης.
2. Ο έλεγχος των στοιχείων διενεργείται ετησίως σε τυχαίο
δείγµα, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 10% των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλουν στοιχεία, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, βάσει καταλόγου που καταρτίζεται µέσω του ΠΣΚΕ. Ο
κατάλογος µπορεί να τροποποιείται προκειµένου να συµπεριληφθούν επενδυτικά σχέδια, για τα οποία προέκυψαν ενδείξεις για
µη τήρηση των µακροχρόνιων υποχρεώσεών τους. Ο έλεγχος διενεργείται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζεται η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την παρακολούθηση τήρησης των µακροχρόνιων
υποχρεώσεων.
Άρθρο 23
Κυρώσεις
1. Σε περιπτώσεις παραβάσεων των περ. β’, γ’, δ’, ε’, στ’ και ι’
(για την ενίσχυση µισθολογικού κόστους) της παραγράφου 3 του
άρθρου 21 ή εν γένει παραβάσεων των όρων συµβατότητας µε το
Γ.Α.Κ., ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και ανακτάται µε τη διαδικασία είσπραξης δηµόσιων εσόδων το σύνολο της ενίσχυσης,
προσαυξηµένο κατά το ποσό των νόµιµων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δηµόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του
χρέους από την αρµόδια Δ.Ο.Υ..
2. Στις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 21 µπορεί να ανακληθεί
η απόφαση υπαγωγής και να ανακτηθεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή ανακτηθεί µέρος αυτής προσαυξηµένη κατά το ποσό των
νόµιµων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. Στις περιπτώσεις που
η επιχείρηση αξιοποιεί το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής,
επιβάλλεται η κύρωση της ολικής ή µερικής απώλειας του φορολογικού οφέλους ή καταβολής του συνόλου ή µέρους τυχόν µη
αποδοθέντος φόρου προσαυξηµένου κατά το ποσό των νόµιµων
τόκων από το κάθε έτος χρήσης της ωφέλειας.
3. Αν δεν τηρηθούν οι όροι υπαγωγής του άρθρου 12 επιστρέ-

φεται το πρόσθετο ποσό ενίσχυσης προσαυξηµένο κατά ποσοστό
10%.
4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί
στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισµό της
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος
ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί µε όρους διαφορετικούς ή σε µη
πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής:
α. εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση και έχει δοθεί τµήµα
της ενίσχυσης, η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και επιστρέφεται η χορηγηθείσα ενίσχυση,
β. εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο
της χορηγηθείσας ενίσχυσης.
5. Οι συνέπειες, που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και
3 επέρχονται, εφόσον η διαπίστωση της παράβασης γίνει εντός
δεκαετίας από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της
απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας.
6. Σε περίπτωση µη υποβολής στοιχείων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 3 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 επιβάλλεται στο φορέα πρόστιµο που
µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 0,5% έως 3% της ενίσχυσης, που έχει
εγκριθεί, για κάθε έτος µη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής
στοιχείων, λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες περιστάσεις κάθε
υπόθεσης. Σε περίπτωση της κατ’ εξακολούθηση παραβίασης της
ως άνω υποχρέωσης διατάσσεται αµέσως έλεγχος κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16 και επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις
του παρόντος άρθρου.
7. Για την επιβολή των κυρώσεων των παραγράφων 2 και 3 εκτιµώνται οι ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης και λαµβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, κριτήρια, όπως ιδίως ο χρόνος
αθέτησης της υποχρέωσης, το ύψος του ποσοστού συµµετοχής
στην εταιρική σύνθεση της εταιρίας, το µέγεθος της ενισχυθείσας
επένδυσης που εκµισθώθηκε, το ύψος της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έχουν ενισχυθεί και µεταβιβάστηκαν,
καθώς και ο βαθµός αναίρεσης της υλοποίησης και λειτουργίας
της επένδυσης κατά τους όρους της υπαγωγής. Η επιβολή µερικής επιστροφής της εγκριθείσας ενίσχυσης µπορεί να κυµαίνεται
µεταξύ 0,5% και 30%, βάσει των αναφεροµένων στο προηγούµενο
εδάφιο κριτηρίων.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού οι διαδικασίες ανάκλησης των αποφάσεων υπαγωγής και
ανάκτησης ενισχύσεων, ο τρόπος επιβολής προστίµου και είσπραξής του και κάθε άλλο συναφές µε την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου θέµα.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος
για την ανάκληση του φορολογικού οφέλους, την καταβολή των
οφειλόµενων φόρων, τον τύπο και το περιεχόµενο της δήλωσης
απόδοσης του οφειλόµενου ποσού φόρου, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 24
Μητρώο Αξιολογητών
1. Οι αξιολογητές των επενδυτικών σχεδίων προέρχονται από
το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του
π.δ. 33/2011 (Α’ 83), βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης εκτός αν ορίζεται άλλως στην απόφαση προκήρυξης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων µεριµνά για την
κατάρτιση και επιµόρφωση των αξιολογητών και την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους.
3. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των αξιολογητών κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η µη συµµόρφωσή τους σε αυτές, εκδίδεται Οδηγός Δεοντολογίας Αξιολογητών από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων, ο οποίος αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα
του αναπτυξιακού νόµου.
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4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι αποζηµιώσεις των
µελών του Ε.Μ.Π.Α., για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης του άρθρου 14.
5. Για όσους εκ των µελών του Μητρώου Αξιολογητών ασκήσουν καθήκοντα αξιολογητών εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 3 του ν. 3213/2003 (Α’ 309).
Άρθρο 25
Μητρώο Ελεγκτών
1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών παρακολούθησης και
ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων αξιοποιείται το Εθνικό Μητρώο
Πιστοποιηµένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του π.δ. 33/2011 (Α’ 83), εκτός
αν ορίζεται άλλως στην απόφαση προκήρυξης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων µεριµνά για την
κατάρτιση και επιµόρφωση των ελεγκτών και την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους.
3. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των ελεγκτών κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει
η µη συµµόρφωσή τους σε αυτές, εκδίδεται Οδηγός Δεοντολογίας Ελεγκτών από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο
οποίος αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόµου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι αποζηµιώσεις των
µελών του ΕΜΠΕ, για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία ελέγχου
και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και το
ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης και υπερωριακής τους απασχόλησης. Για τον καθορισµό της αποζηµίωσης των δηµοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του
ν. 4354/2015 (Α’ 176).
5. Για τα µέλη του Μητρώου Ελεγκτών εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 3 του ν. 3213/2003 (Α’ 309) σύµφωνα µε
το άρθρο 229 του ν. 4281/2014.
Άρθρο 26
Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων
και Ελέγχου Διαδικασιών
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού συστήνεται Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου
Διαδικασιών. Η επιτροπή είναι πενταµελής και αποτελείται από
υπαλλήλους του ως άνω Υπουργείου ή και των Περιφερειών. Η
Επιτροπή αυτή ασκεί σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες
της παραγράφου 2 του άρθρου 13 τις εξής αρµοδιότητες:
α. εξετάζει τις αιτήσεις των υποψήφιων αξιολογητών και ελεγκτών και εισηγείται σχετικά στον αρµόδιο Υπουργό, µε απόφαση
του οποίου εγγράφονται στα Μητρώα,
β. παρακολουθεί τη συµµόρφωση των εγγεγραµµένων στα Μητρώα στις διατάξεις τους παρόντος, καθώς και την ορθή εφαρµογή εκ µέρους τους του κανονιστικού πλαισίου,
γ. µπορεί να προβαίνει σε συστάσεις προς τους εγγεγραµµένους στα Μητρώα, να επιβάλει την προσωρινή τους παύση, καθώς
και να εισηγείται προς τον Υπουργό την οριστική διαγραφή τους,
σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται πληµµελής ή εκπρόθεσµη εκπλήρωση των καθηκόντων τους,
δ. διενεργεί ελέγχους στις εκθέσεις αξιολόγησης ή ελέγχου που
υποβάλλουν οι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα,
ε. συντάσσει Οδηγό Διαχείρισης των δύο Μητρώων, ο οποίος
περιλαµβάνει τα σχετικά µε τα προσόντα και την αξιολόγηση των
εγγεγραµµένων σε αυτά.
2. Η Επιτροπή στο τέλος κάθε έτους υποβάλει έκθεση προς τον
Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού για την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών εφαρµογής του αναπτυξιακού
νόµου, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωσή τους.
3. Οι αρµοδιότητες και οι διαδικασίες λειτουργίας της Επιτροπής θα εξειδικευθούν στην απόφαση σύστασής της.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι αποζηµιώσεις των
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µελών της ως άνω Επιτροπής, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
Άρθρο 27
Γνωµοδοτική Επιτροπή
1. Οι αποφάσεις ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός
από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των
επενδύσεων, καθώς και ο τρόπος συµµόρφωσης προς δικαστικές
αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά
σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος, εκδίδονται κατόπιν γνωµοδότησης Γνωµοδοτικών Επιτροπών. Οι Επιτροπές αυτές συνιστώνται και συγκροτούνται µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου της παραγράφου 7 του άρθρου 14. Στην απόφαση συγκρότησης ορίζεται η σύνθεση της Επιτροπής, τυχόν ειδικές περιπτώσεις σχετικά µε την έκδοση αποφάσεων
τροποποιήσεων, ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων για τις οποίες απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε τον τρόπο λειτουργίας
της. Ο αριθµός των µελών της Επιτροπής µε δικαίωµα ψήφου δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15). Τα µέλη αυτά προέρχονται από στελέχη των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 13,
συναρµόδιων υπουργείων και εποπτευόµενων φορέων, µε εµπειρία σε θέµα του παρόντος νόµου, καθώς και από εκπροσώπους
των κοινωνικών εταίρων και ειδικούς σε θέµατα επενδύσεων και η
θητεία τους ορίζεται διετής.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι αποζηµιώσεις των
µελών των ως άνω Επιτροπών. Για τον καθορισµό της αποζηµίωσης των δηµοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28
Καθορισµός ποσών ενισχύσεων
στα επιµέρους καθεστώτα
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζεται ετησίως το ποσό κατά
είδος ενίσχυσης που θα χορηγείται ανά καθεστώς, που συνίσταται
και προκηρύσσεται βάσει του παρόντος. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ως άνω ποσά, έως το προβλεπόµενο στον Γ.Α.Κ. όριο ανά καθεστώς.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κατανέµονται τα ποσά της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου µεταξύ των αρµόδιων Φορέων εφαρµογής της παραγράφου 2 του άρθρου 13.
Άρθρο 29
Σύσταση και προκήρυξη καθεστώτων
1. Τα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος προκηρύσσονται µε
αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
ή µε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και τυχόν συναρµόδιων Υπουργών, όπου αυτό απαιτείται.
2. H απόφαση προκήρυξης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:
α. το στόχο του καθεστώτος,
β. τη διάρκεια του καθεστώτος και των κύκλων υποβολής των
αιτήσεων υπαγωγής,
γ. τον συνολικό προϋπολογισµό του καθεστώτος και την προέλευση της δηµόσιας χρηµατοδότησης για κάθε κύκλο υποβολής,
δ. τους αρµόδιους φορείς εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης,
ε. τις προϋποθέσεις συµµετοχής και τις προδιαγραφές των σχεδίων που είναι επιλέξιµα,
στ. τους κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών, όπου αυτό απαιτεί-
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ται,
ζ. τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και την ελάχιστη βαθµολογία
που απαιτείται να λάβει το σχέδιο προκειµένου να είναι επιλέξιµο,
η. τη µορφή και το ύψος των χορηγούµενων ενισχύσεων,
θ. τις υποχρεώσεις των ενισχυόµενων φορέων, τόσο κατά το
στάδιο υλοποίησης του σχεδίου όσο και µετά την ολοκλήρωσή
του,
ι. το ύψος του παραβόλου για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής, αιτηµάτων τροποποίησης των αποφάσεων υπαγωγής, καθώς
και ελέγχου επενδυτικών σχεδίων,
ια. τα συνοδευτικά δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής, τροποποίησης, ελέγχου, ολοκλήρωσης και παρακολούθησης της τήρησης µακροχρόνιων υποχρεώσεων,
ιβ. τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της
ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης.
3. Η απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης συνιστά
αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής ενάριθµου έργου στο Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων. Το ποσό ενίσχυσης της επιχορήγησης,
της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης
του µισθολογικού κόστους, όπως ορίζεται µε την κοινή υπουργική
απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 28, αποτελεί τον προϋπολογισµό του ενάριθµου έργου.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Άρθρο 30
Αξιολόγηση επιπτώσεων των ενισχύσεων
Οι αρµόδιες Υπηρεσίες εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος, υπό το συντονισµό και σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, συλλέγουν,
επεξεργάζονται και αναλύουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα των
ενισχυόµενων επενδύσεων και συντάσσουν αναφορές σε ετήσια
βάση, οι οποίες ενδεικτικά περιλαµβάνουν στοιχεία σχετικά µε
τους πόρους που διατέθηκαν, τις επενδύσεις που ενισχύθηκαν,
τις θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν ανά κλάδο και περιφέρεια, τα αποτελέσµατα των ενισχύσεων στις επιχειρήσεις που τις
λαµβάνουν, την επίδρασή τους στην ανάπτυξη και τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις τόσο στον Τακτικό Προϋπολογισµό, όσο και στο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Ο Υπουργός Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού υποβάλλει το πρώτο τρίµηνο εκάστου
έτους σχετική έκθεση – απολογισµό για την εφαρµογή του παρόντος στη Βουλή των Ελλήνων.
Άρθρο 31
Όρια Κοινοποίησης – Παρακολούθηση – Δηµοσιότητα
1. Για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα
ενισχύσεων του παρόντος έχουν εφαρµογή τα όρια κοινοποίησης
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 Γ.Α.Κ..
2. Περίληψη της απόφασης υπαγωγής και της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται
στη Διαύγεια.
3. Οι φορείς εφαρµογής των καθεστώτων ενίσχυσης διατηρούν
λεπτοµερείς φακέλους των επενδυτικών σχεδίων, προκειµένου να
ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από τις αρµόδιες
εθνικές αρχές ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω
φάκελοι φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τη χρονολογία κατά
την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση δυνάµει του καθεστώτος.
4. Κάθε πληροφορία που αφορά στην εφαρµογή των καθεστώτων του παρόντος αναρτάται σε ιστοσελίδα, ο διαδικτυακός τόπος
της οποίας ανακοινώνεται µέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Οι ανακοινώσεις, προσκλήσεις και οι εν γένει ενηµερωτικές αναρτήσεις των υπηρεσιών στην
ιστοσελίδα αυτή επέχουν θέση δηµοσίευσης.
5. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης µέσω του ΠΣΚΕ της πορείας του συνόλου των αιτηµάτων τους.
6. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου έχει εφαρµογή το
άρθρο 9 Γ.Α.Κ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Άρθρο 32
Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια
1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού» είναι οι επιχειρήσεις που ορίζονται στο
άρθρο 6, µε την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης εε’ της περίπτωσης β’ του άρθρου 33.
2. Στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 7, µε εξαίρεση τα προβλεπόµενα στην
περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 7.
Άρθρο 33
Επιλέξιµες Δαπάνες
Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες των περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 8:
α) αγορά και εγκατάσταση καινούργιων µηχανηµάτων,
β) αγορά και εγκατάσταση µηχανηµάτων όχι παλαιότερων των
επτά (7) ετών από την ηµεροµηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική µονάδα για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
αα) η µονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
ββ) η αγορά πραγµατοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού
σχεδίου που δεν σχετίζεται µε τον πωλητή,
γγ) η οικεία συναλλαγή γίνεται µε τους συνήθεις όρους της αγοράς,
δδ) στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνται από τις επιλέξιµες δαπάνες, και
εε) η αγορά πραγµατοποιείται από ΜΜΕ,
γ) µισθώµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων µηχανηµάτων µε την υποχρέωση ότι αυτά θα περιέλθουν στην κυριότητα
του µισθωτή κατά τη λήξη της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης,
δ) αγορά µεταφορικών µέσων, σύµφωνα µε τους περιορισµούς
της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 και της περίπτωσης β’ της
παραγράφου 6 του άρθρου 8.
Άρθρο 34
Είδος ενίσχυσης
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύονται µε το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, όπως αυτή
ορίζεται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10.
Άρθρο 35
Ύψος Ενίσχυσης
Τα ποσοστά ενισχύσεων για το παρόν καθεστώς χορηγούνται
µε βάση τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της παρ.1 του άρθρου 11.
Άρθρο 36
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου
Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιολογούνται
µε τη µέθοδο της άµεσης αξιολόγησης του άρθρου 14 µε κριτήρια, τα οποία καθορίζονται στην απόφαση προκήρυξης. Στα επενδυτικά αυτά σχέδια θα διενεργείται διοικητικός έλεγχος, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16. Επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται
επί τυχαίου δείγµατος σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό
(20%) των εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων.
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ΜΕΡΟΣ Β’
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Άρθρο 37
Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια
1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος είναι
οι επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 6.
2. Στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 7.
Άρθρο 38
Επιλέξιµες Δαπάνες
1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8.
2. Επιπλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παραγράφου 1, τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς
επενδυτικά σχέδια µπορούν να ενισχυθούν και: α) για τις δαπάνες
των παραγράφων 1, 6 και 10 του άρθρου 9 και β) για τις δαπάνες
αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερµότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση της παραγράφου 8 του άρθρου 9.
3. Τα επενδυτικά σχέδια των υπό ίδρυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων µπορούν να ενισχυθούν επιπλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παραγράφου 1
µε τις δαπάνες εκκίνησης της παραγράφου 2 του άρθρου 9.
4. Τα επενδυτικά σχέδια συµπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγράφου 7 του άρθρου 9.
5. Τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθµών,
Υβριδικών Σταθµών από ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά, παραγωγής βιοκαυσίµων και παραγωγής θερµότητας/ψύξης από
ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγράφου 8 του άρθρου 9.
6. Τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγράφου 9 του άρθρου 9.
Άρθρο 39
Είδη ενίσχυσης
1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται µε το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους
της δηµιουργούµενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στις
περιπτώσεις α’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8.
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12 ενισχύονται επιπλέον µε το κίνητρο της επιχορήγησης
της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10.
Άρθρο 40
Ύψος Ενίσχυσης
1. Τα ποσοστά ενισχύσεων για το παρόν καθεστώς χορηγούνται:
α) µε βάση τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8 και
β) µε βάση τα ανώτατα ποσοστά και ποσά ενίσχυσης, όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, για τις δαπάνες των παραγράφων
2 έως 6 του άρθρου 38.
2. Το ποσοστό της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια που
υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12 ορίζεται στο εβδοµήντα
τοις εκατό (70%) της ανώτατης επιτρεπόµενης έντασης ενίσχυσης.
Άρθρο 41
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου
Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιολογούνται
µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 14. Στα επενδυτικά αυτά σχέδια θα διενεργείται επιτό-
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πιος έλεγχος, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ
Άρθρο 42
Ορισµός, δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια
1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος είναι
οι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πληρούν σωρευτικά τα
παρακάτω κριτήρια: α) Είναι νέες. Για τις ανάγκες του παρόντος
«Νέες ΜΜΕ» λογίζονται οι υπό σύσταση ή νεοσύστατες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον κατά την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την ηµεροµηνία καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η. και δεν έχουν συ σταθεί µέσω
συγχώνευσης, εκτός εάν η καθεµία από τις συγχωνευθείσες εµπίπτει στον περιορισµό της επταετίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως
«Νέες ΜΜΕ», οι ΜΜΕ του προηγούµενου εδαφίου, οι οποίες ελέγχονται από µετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία
τους κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όµορες αγορές, β) δεν είναι συνεργαζόµενες
ή συνδεδεµένες επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 3 του
Παραρτήµατος I του Γ.Α.Κ. «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ» και επιπλέον δεν
συνδέονται µέσω φυσικών προσώπων µε µεγάλη επιχείρηση, ανεξαρτήτως αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. Στις οµάδες
φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού, προσµετρώνται
επίσης και οι συγγενείς α', β' βαθµού και οι σύζυγοι αυτών.
2. Δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς είναι, επιπλέον, οι νέες
ΜΜΕ στην εταιρική σύνθεση των οποίων µετέχουν και φυσικά πρόσωπα που διατηρούν µικρή ατοµική επιχείρηση, εφόσον η τελευταία δεν είναι συνδεδεµένη ή συνεργαζόµενη µε άλλες
επιχειρήσεις.
3. Στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 7.
Άρθρο 43
Επιλέξιµες Δαπάνες
1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8.
2. Επιπλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παραγράφου 1, τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς
επενδυτικά σχέδια µπορούν να ενισχυθούν και α) για τις δαπάνες
των παραγράφων 1, 6 και 10 του άρθρου 9 και β) για τις δαπάνες
αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερµότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση της παραγράφου 8 του άρθρου 9.
3. Τα επενδυτικά σχέδια των υπό ίδρυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων µπορούν να ενισχυθούν επιπλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παραγράφου 1
µε τις δαπάνες εκκίνησης της παραγράφου 2 του άρθρου 9.
4. Τα επενδυτικά σχέδια συµπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγράφου 7 του άρθρου 9.
5. Τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθµών,
Υβριδικών Σταθµών από ΑΠΕ στα ΜΔΝ, παραγωγής βιοκαυσίµων
και παραγωγής θερµότητας/ψύξης από ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για
τις δαπάνες της παραγράφου 8 του άρθρου 9.
6. Τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγράφου 9 του άρθρου 9.
Άρθρο 44
Είδη ενίσχυσης
Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται µε τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της
επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης,
όπως αυτά ορίζονται στις περιπτώσεις α’, β’, γ’, και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και µε την επιφύλαξη της παραγράφου
1 του άρθρου 8.
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Άρθρο 45
Ύψος Ενίσχυσης
1. Τα ποσοστά ενισχύσεων για το παρόν καθεστώς χορηγούνται:
α) µε βάση τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8,
β) µε βάση τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, για τις δαπάνες των παραγράφων 2 έως 6
του άρθρου 43.
2. Το ποσοστό της επιχορήγησης για το παρόν καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται στο εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της ανώτατης
επιτρεπόµενης έντασης ενίσχυσης, εξαιρουµένων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12, για
τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο εκατό τοις
εκατό (100%).
Άρθρο 46
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου
Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιολογούνται µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14. Στα επενδυτικά αυτά σχέδια θα διενεργείται
επιτόπιος έλεγχος, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ,
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΜΕ
Άρθρο 47
Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια
1. Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι οι Μικροµεσαίες
Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
2. Τα υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια στο παρόν καθεστώς αφορούν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή/και στη δια της τεχνολογικής
ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, παραγωγή καινοτόµων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτοµιών.
Τα ανωτέρω σχέδια πρέπει να πληρούν µία από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) να αξιοποιούν αποτελέσµατα έρευνας και ανάπτυξης, εφόσον αποδεικνύεται η συνάφεια των ερευνητικών αποτελεσµάτων
και του παραγόµενου προϊόντος ή της παρεχόµενης υπηρεσίας
και η επένδυση συνίσταται στην εµπορική εκµετάλλευση του παραχθέντος ερευνητικού αποτελέσµατος,
β) να επιδιώκουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό τους µε τη
χρήση διαδικαστικών και οργανωτικών καινοτοµιών, µε έργα και
προγράµµατα ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευµένου επιστηµονικού και ερευνητικού δυναµικού,
γ) να αποσκοπούν στην εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης για
τη δηµιουργία νέων ή βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών και
υπηρεσιών, που θα τυγχάνουν άµεσης παραγωγικής και εµπορικής αποδοχής.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προσδιορίζεται η διαδικασία χαρακτηρισµού των προϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτοµικών.
Άρθρο 48
Επιλέξιµες δαπάνες
1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8.
2. Επιπλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παραγράφου 1, τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς
επενδυτικά σχέδια µπορούν να ενισχυθούν και α) για τις δαπάνες
των παραγράφων 1, 3, 4, 6 και 10 του άρθρου 9 και β) για τις
δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγω-

γής θερµότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση της παραγράφου 8 του άρθρου 9.
3. Τα επενδυτικά σχέδια των υπό ίδρυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων µπορούν να ενισχυθούν επιπλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της
παραγράφου 1 µε τις δαπάνες εκκίνησης της παραγράφου 2 του
άρθρου 9.
4. Τα επενδυτικά σχέδια συµπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ
ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες των παραγράφων 3, 4 και 7 του
άρθρου 9.
5. Τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθµών,
Υβριδικών Σταθµών από ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά, παραγωγής βιοκαυσίµων και παραγωγής θερµότητας/ψύξης από
ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες των παραγράφων 3,4 και
8 του άρθρου 9.
6. Τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες των παραγράφων 3,4 και 9 του άρθρου 9.
Άρθρο 49
Είδη ενισχύσεων
Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται
µε τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης,
της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης
του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, όπως αυτά
ορίζονται στις περιπτώσεις α’, β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 10 και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου
8.
Άρθρο 50
Ύψος ενισχύσεων
1. Τα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται µε βάση:
α) τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8 και
β) τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 11, για τις αντίστοιχες δαπάνες των παραγράφων 2 έως
6 του άρθρου 48.
2. Το ποσοστό της επιχορήγησης για το παρόν καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται στο εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της ανώτατης
επιτρεπόµενης έντασης ενίσχυσης, εξαιρουµένων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12, για
τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο εκατό τοις
εκατό (100%).
Άρθρο 51
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου
Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιολογούνται µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14. Στα επενδυτικά αυτά σχέδια θα διενεργείται
επιτόπιος έλεγχος, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ
Άρθρο 52
Δικαιούχοι ενίσχυσης
1. Επιχειρηµατικές συστάδες (cluster) θεωρούνται για τις
ανάγκες του παρόντος δίκτυα επιχειρήσεων, στα οποία µπορούν
να συµµετέχουν ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύµατα (πανεπιστήµια, δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανισµοί έρευνας και ανάπτυξης,
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και έχουν θεµατική εστίαση. Οι
επιχειρηµατικές συστάδες διευθύνονται και συντονίζονται από
φορέα διαχείρισης µε νοµική προσωπικότητα, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 6, στον οποίο συµµετέχουν όλα τα
µέλη του. Ο φορέας διαχείρισης της επιχειρηµατικής συστάδας
την εκπροσωπεί, αναπτύσσει και εφαρµόζει δραστηριότητες που
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υποστηρίζουν την ανάπτυξή της και δηµιουργεί προστιθέµενη
αξία για καθέναν από τους συµµετέχοντες σε αυτήν.
2. Στις επιχειρηµατικές συστάδες που υπάγονται στο παρόν
καθεστώς πρέπει να συµµετέχουν τουλάχιστον:
α) έξι (6) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να
υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νοµό Θεσσαλονίκης, ή
β) τέσσερις (4) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νοµούς της επικράτειας.
Αν οι κοινές δράσεις αναπτύσσονται συνδυαστικά στις γεωγραφικές περιοχές των περιπτώσεων α’και β’ της προηγούµενης
παραγράφου, ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός συµµετεχόντων στην επιχειρηµατική συστάδα προσδιορίζεται κατά αντιστοιχία προς τις περιπτώσεις αυτές, µε βάση τους νοµούς στους
οποίους πραγµατοποιούνται οι επενδυτικές δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του επιλέξιµου κόστους. Αν στην επιχειρηµατική
συστάδα συµµετέχουν επιχειρήσεις συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες, αυτές θεωρούνται ως µία για τον προσδιορισµό του ελάχιστου απαιτούµενου αριθµού επιχειρήσεων της παρούσας
παραγράφου.
3. Αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος µπορεί να υποβληθούν από το φορέα διαχείρισης υφιστάµενων ή υπό σύσταση επιχειρηµατικών συστάδων και όχι από
µεµονωµένα ή εν δυνάµει µέλη της. Εφόσον ο φορέας διαχείρισης δεν έχει ήδη συσταθεί κατά την υπαγωγή του σχεδίου στις
διατάξεις του παρόντος καθεστώτος, οι διαδικασίες σύστασής
του πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της προθεσµίας η οποία
τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής. Ο φορέας διαχείρισης συνιστά το φορέα υλοποίησης του ενισχυόµενου επενδυτικού σχεδίου.
Άρθρο 53
Υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια
Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία
αποτελούν κοινές δράσεις και τελούν σε συνάφεια ή προς εξυπηρέτηση και υποστήριξη των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και φορέων που απαρτίζουν τις επιχειρηµατικές
συστάδες. Υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια είναι όσα προβλέπονται στο άρθρο 7. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 µπορούν να υπαχθούν και επενδυτικά σχέδια
επιχειρήσεων, που υπάγονται στους ενισχυόµενους κλάδους του
άρθρου 7, και των οποίων η κοινή δράση αφορά στους εξής Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας:
-69- Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες.
-70.2- Δραστηριότητες παροχής συµβουλών διαχείρισης.
-71- Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες µηχανικών - τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις.
-73- Διαφήµιση και έρευνα αγοράς.
Άρθρο 54
Επιλέξιµες δαπάνες
1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8.
2. Επιπλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παραγράφου 1, τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς
επενδυτικά σχέδια µπορούν να ενισχυθούν και α) για τις δαπάνες
των παραγράφων 1, 6 και 10 του άρθρου 9 και β) για τις δαπάνες
αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερµότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση της παραγράφου 8 του άρθρου 9.
3. Τα επενδυτικά σχέδια συµπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ
ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγράφου 7 του άρθρου
9.
4. Τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθµών,
Υβριδικών Σταθµών από ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά, παραγωγής βιοκαυσίµων και παραγωγής θερµότητας/ψύξης από
ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγράφου 8 του
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άρθρου 9.
5. Τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγράφου 9 του άρθρου 9.
6. Οι επιχειρηµατικές συστάδες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως
καινοτοµικές, ενισχύονται επιπλέον για τις δαπάνες της παραγράφου 5 του άρθρου 9.
Άρθρο 55
Είδη ενισχύσεων
1. Η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά στους φορείς που διαχειρίζονται τις επιχειρηµατικές συστάδες.
2. Οι επιχειρηµατικές συστάδες που αποτελούνται από ΜΜΕ,
ενισχύονται µε τις ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της
επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και
της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, όπως αυτές ορίζονται στις περιπτώσεις α’, β’, γ’ και δ’, της
παραγράφου 1 του άρθρου 10 και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8.
3. Στις επιχειρηµατικές συστάδες, στις οποίες περιλαµβάνεται
µεγάλη επιχείρηση µε ποσοστό συµµετοχής στο φορέα διαχείρισης µεγαλύτερο του 50%, παρέχονται τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης
και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης.
Άρθρο 56
Ύψος Ενισχύσεων
Τα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται µε βάση:
α) τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8 και
β) τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 11, για τις αντίστοιχες δαπάνες του άρθρου 54.
Άρθρο 57
Ενισχύσεις για συνεργατικούς
σχηµατισµούς καινοτοµίας
1. Οι συνεργατικοί σχηµατισµοί καινοτοµίας (επιχειρηµατικές
συστάδες καινοτοµίας- clusters καινοτοµίας) πρέπει να πληρούν,
εκτός από τις προϋποθέσεις των προηγούµενων άρθρων, και
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 Γ.Α.Κ..
2. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισµό και στις
δραστηριότητες του συνεργατικού σχηµατισµού καινοτοµίας
είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες, παρέχεται µε διαφάνεια και
άνευ διακρίσεων και οι όροι της δηµοσιεύονται. Οι επιχειρήσεις
που έχουν χρηµατοδοτήσει τουλάχιστον το 10% των επενδυτικών δαπανών του συνεργατικού σχηµατισµού καινοτοµίας µπορούν να έχουν πρόσβαση µε ευνοϊκότερους όρους. Η πρόσβαση
είναι ανάλογη προς τη συµβολή της επιχείρησης στις επενδυτικές δαπάνες για να αποφεύγεται η υπεραντιστάθµιση.
3. Τα τέλη που χρεώνονται για τη χρήση του εξοπλισµού του
συνεργατικού σχηµατισµού και τη συµµετοχή στις δραστηριότητές του αντιστοιχούν στην τιµή της αγοράς ή αντικατοπτρίζουν
το σχετικό κόστος.
Mε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και των συναρµόδιων Υπουργών, προσδιορίζεται η
διαδικασία χαρακτηρισµού των προϊόντων, των παραγωγικών
διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτοµικών.
Άρθρο 58
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου
Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιολογούνται µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14. Στα επενδυτικά αυτά σχέδια θα διενεργείται
επιτόπιος έλεγχος, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΤΑΜΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 59
Έννοια και σκοπός
1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου προβλέπεται η εκ
µέρους του ελληνικού Δηµοσίου δυνατότητα ίδρυσης ενδιάµεσων
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών επιχειρηµατικού κινδύνου (εφεξής «Ταµεία Συµµετοχών» Funds of Funds), κατά την έννοια των
ορισµών της παραγράφου 34 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., συµµετοχής ή
παροχής εξουσιοδότησης σε υφιστάµενους οργανισµούς που
επενδύουν µέσω νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων, για την ενίσχυση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Τα Ταµεία Συµµετοχών έχουν τη νοµική µορφή οργανισµού εναλλακτικών
επενδύσεων του ν. 4209/2013 (Α’253). Η χρηµατοδότηση των ανωτέρω Ταµείων πραγµατοποιείται από το Εθνικό ή Συγχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
2. Τα Ταµεία Συµµετοχών µπορούν να ιδρύουν και να συµµετέχουν σε άλλα ειδικότερα ταµεία συµµετοχών (εφεξής «Ταµεία» Funds), για την επίτευξη επιµέρους στόχων σε κλαδικό, περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο. Τα ειδικότερα αυτά Ταµεία έχουν τη
νοµική µορφή αµοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών
του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α’54) ή οργανισµών εναλλακτικών
επενδύσεων.
3. Όλα τα ανωτέρω ταµεία θα επιδιώκουν µόχλευση των κεφαλαίων τους µε περαιτέρω επενδυτική συµµετοχή, µε απώτερο
στόχο το µέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσµα.
4. Με τη χρηµατοδότηση των ανωτέρω ταµείων επιδιώκονται ενδεικτικά τα εξής:
α) η δηµιουργία νέων και η µεγέθυνση υφισταµένων επιχειρήσεων, ιδίως εκείνων, οι οποίες δίνουν έµφαση στη καινοτοµία και
στην απασχόληση, έχουν εξαγωγικό προσανατολισµό και παρουσιάζουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης,
β) η αναδιάρθρωση βιώσιµων επιχειρήσεων,
γ) η ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις,
δ) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων και όσων απασχολούν από 250 έως 500 εργαζόµενους.
Άρθρο 60
Είδη ενισχύσεων
1. Η δηµόσια χρηµατοδότηση µέσω των ανωτέρω ταµείων παρέχεται προς ανεξάρτητους ιδιώτες επενδυτές, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες στις περιπτώσεις α’και β’της παραγράφου 2 του
άρθρου 21 Γ.Α.Κ. ενισχύσεις χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού
κινδύνου, ήτοι:
α) ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία
για την παροχή επενδύσεων χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού
κινδύνου άµεσα ή έµµεσα σε επιλέξιµες επιχειρήσεις,
β) δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου άµεσα ή έµµεσα σε επιλέξιµες επιχειρήσεις.
2. Οι ενισχύσεις χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου
προς τις επιλέξιµες επιχειρήσεις µπορούν να λαµβάνουν τη µορφή
επενδύσεων ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή συνδυασµού αυτών, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 21 Γ.Α.Κ..
Άρθρο 61
Διαχείριση και εποπτεία
1. Η διαχείριση των ταµείων του άρθρου 59 µπορεί να ανατίθεται σε ανώνυµες εταιρίες διαχείρισης οργανισµών εναλλακτικών
επενδύσεων. Η επιλογή των διαχειριστών, το ύψος αµοιβής τους,
το επίπεδο µόχλευσης, ο έλεγχος, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας τους αποτελούν αντικείµενο των Ταµείων Συµµετοχών.
Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, συνιστών-

ται στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού οι απαιτούµενες διοικητικές δοµές και υπηρεσίες για το συντονισµό και
την εποπτεία της σύννοµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας των
ανωτέρω Ταµείων.
2. Η εξειδίκευση των κριτηρίων των επιλέξιµων επιχειρήσεων
προς ενίσχυση, οι ποσοστώσεις κρατικής και ιδιωτικής συµµετοχής, η επιλέξιµη χρηµατοπιστωτική µορφή ενίσχυσης, το ανώτατο
όριο χρηµατοδότησης ανά επιχείρηση, καθώς και όλες οι διαδικαστικές ρυθµίσεις σχετικά µε τη λειτουργία και διαχείριση των
ανωτέρω ταµείων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, κατόπιν σχετικής εισήγησης
της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 Γ.Α.Κ.. Κατόπιν έγκρισης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µπορεί να συσταθεί µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθεστώς επιχειρηµατικού κινδύνου για µεγάλες επιχειρήσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Άρθρο 62
Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια
1. Οι προτάσεις υποβάλλονται από επενδυτικά σχήµατα µε τη
µορφή ολοκληρωµένων επενδυτικών προγραµµάτων, στα οποία
περιλαµβάνονται και τα µεµονωµένα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατικών συστάδων. Τα ολοκληρωµένα
επενδυτικά προγράµµατα ορίζονται ως το συνολικό πλαίσιο δράσεων µε ολοκληρωµένη χωρική ή/και κλαδική πρόταση ανάπτυξης
µε πολλαπλασιαστικά οφέλη.
2. Εκτός των ενισχυόµενων επιχειρήσεων και των επιχειρηµατικών συστάδων, στα επενδυτικά σχήµατα δύνανται να συµµετέχουν, οργανισµοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, µη
κερδοσκοπικές οργανώσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και
άλλοι συναφείς οικονοµικοί παράγοντες. Οι ως άνω φορείς µπορούν να συµµετέχουν µε δικαίωµα ενίσχυσης µέχρι ποσοστού 10%
του συνολικού ενισχυόµενου προϋπολογισµού και µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 6 και 7. Τα επιµέρους απαιτούµενα στοιχεία και χαρακτηριστικά κάθε τέτοιου ολοκληρωµένου
επενδυτικού προγράµµατος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια, ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης.
3. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος είναι
οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηµατικές συστάδες (cluster) του άρθρου 52, οι οποίες συµµετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά
συστήµατα ή σε επιµέρους παραγωγικές αλυσίδες αξίας. Τα ανωτέρω συστήµατα ή αλυσίδες αξίας δύνανται να αναπτύσσονται σε
περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Σε κάθε επενδυτικό
σχήµα είναι υποχρεωτική η συµµετοχή οχτώ (8) τουλάχιστον εκ
των ως άνω δικαιούχων.
Άρθρο 63
Είδη ενισχύσεων
1. Στα µεµονωµένα επενδυτικά σχέδια των συµµετεχουσών επιχειρήσεων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: φορολογική
απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
και επιδότηση κόστους δηµιουργούµενης απασχόλησης, όπως
αυτά ορίζονται στις περιπτώσεις α’, β’, γ’ και δ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 10 εξαιρουµένων των µεγάλων επιχειρήσεων, οι
οποίες δεν ενισχύονται µε το κίνητρο της επιχορήγησης.
2. Στα µεµονωµένα επενδυτικά σχέδια των επιχειρηµατικών συστάδων παρέχονται τα είδη ενισχύσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 55.
Άρθρο 64
Διαδικασία
1. Κάθε επενδυτικό σχήµα υποβάλλει ολοκληρωµένο επενδυτικό πρόγραµµα µέσω ΠΣΚΕ, το οποίο περιλαµβάνει:
α) µελέτη σκοπιµότητας ανεξαρτήτως ύψους των µεµονωµένων
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επενδυτικών σχεδίων, µε βάση τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες που ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης και
β) τα µεµονωµένα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων και των
επιχειρηµατικών συστάδων.
Η υποβολή των προτάσεων συνοδεύεται από την καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στην απόφαση προκήρυξης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, συνιστάται επιτροπή αξιολόγησης των ολοκληρωµένων
επενδυτικών προγραµµάτων και των µεµονωµένων επενδυτικών
σχεδίων. Τα ολοκληρωµένα επενδυτικά προγράµµατα αξιολογούνται µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, ενώ τα µεµονωµένα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται µε τη µέθοδο της άµεσης
αξιολόγησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14.
3. Κατά την αξιολόγηση των ολοκληρωµένων επενδυτικών προγραµµάτων λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
α) η τεκµηρίωση των πρόσθετων ωφελειών που θα προκύπτουν
από το ολοκληρωµένο επενδυτικό πρόγραµµα σε σχέση µε τα µεµονωµένα επενδυτικά σχέδια για την εθνική οικονοµία, την τοπική
οικονοµία και την εν γένει ανάπτυξη της περιοχής,
β) η συµφωνία των στόχων του ολοκληρωµένου προγράµµατος
µε τους εθνικούς και περιφερειακούς στόχους της στρατηγικής
ανάπτυξης,
γ) η δηµιουργία ή διατήρηση θέσεων εργασίας,
δ) οι προοπτικές ενίσχυσης της εξωστρέφειας είτε σε τελικά
προϊόντα είτε σε ενδιάµεσα προϊόντα υψηλής προστιθέµενης
αξίας σε διεθνείς αλυσίδες,
ε) η ενίσχυση των τοπικών διασυνδέσεων και της ολοκλήρωσης
της περιφερειακής οικονοµίας,
στ) η αναβάθµιση της αξιοποίησης πρώτων υλών και ενδιάµεσων εισροών από την περιοχή ή τη χώρα.
4. Μετά την έκδοση απόφασης υπαγωγής του ολοκληρωµένου
επενδυτικού προγράµµατος, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού συνιστάται, υπό την εποπτεία της
Γενικής Γραµµατείας Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων, πενταµελής επιτροπή παρακολούθησης µε αντικείµενο την υποβοήθηση του επενδυτικού σχήµατος για την υλοποίηση του
επενδυτικού προγράµµατος. Η ως άνω επιτροπή στελεχώνεται µε
στελέχη της υπηρεσίας ή/και των αντίστοιχων Περιφερειών.
5. Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης και
υπαγωγής, τις διαδικασίες ελέγχου, την τήρηση υποχρεώσεων και
την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών προγραµµάτων και σχεδίων του παρόντος καθεστώτος καθορίζονται στην
απόφαση προκήρυξης.
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σχύονται για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8.
2. Επιπλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παραγράφου 1, τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς
επενδυτικά σχέδια µπορούν να ενισχυθούν και α) για τις δαπάνες
των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 9 και β) για τις δαπάνες
αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερµότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση της παρ. 8 του άρθρου 9.
Άρθρο 67
Είδος Ενίσχυσης
1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται µε το κίνητρο της σταθεροποίησης του ισχύοντος κατά
την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων για χρονικό
διάστηµα, το οποίο ορίζεται στα δώδεκα (12) έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Ο φορέας µπορεί να κάνει χρήση
του παγιοποιηµένου συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος από το
φορολογικό έτος ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Αν µειωθεί ο συντελεστής εφαρµόζεται
ο εκάστοτε µειωµένος συντελεστής. Η χρήση σταθερού συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος ισχύει µέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει των ορίων του Γ.Α.Κ. ή της
οικείας απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µέχρι του
ποσού των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ.
2. Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης µπορεί να κάνει χρήση
της φορολογικής απαλλαγής της περίπτωσης α’ της παραγράφου
1 του άρθρου 10 µε ποσοστό ενίσχυσης 10% του ενισχυόµενου
κόστους της επένδυσης ανεξαρτήτως του µεγέθους της επιχείρησης κατά παρέκκλιση των εντάσεων ενίσχυσης του άρθρου 11, και
έως του ποσού των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ. Το δικαίωµα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεµελιώνεται µε την έκδοση της απόφασης
ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης.
Άρθρο 68
Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

KΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Οι φορείς των υπαγόµενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών
σχεδίων µπορούν να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης µέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κατ’
αναλογική εφαρµογή του άρθρου 22 του ν. 3894/2010 (Α’ 204)
χωρίς τις προβλεπόµενες στο νόµο αυτό διαδικασίες υπαγωγής.
Οι φορείς των ως άνω σχεδίων δεν µπορούν να κάνουν χρήση καµίας εκ των λοιπών ευνοϊκών ρυθµίσεων του
ν. 3894/2010.

Άρθρο 65
Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

Άρθρο 69
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος είναι
οι επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 6, µε τις προϋποθέσεις
της επόµενης παραγράφου.
2. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια είναι
όσα αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 7 µε εξαίρεση τα προβλεπόµενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 7, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το συνολικό επιλέξιµο κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα
είκοσι (20) εκατοµµύρια ευρώ,
β) το επενδυτικό σχέδιο δηµιουργεί τουλάχιστον δύο (2) θέσεις
εργασίας ανά ένα (1) εκατοµµύριο ευρώ επιλέξιµου κόστους επένδυσης.

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά µέσω του
ΠΣΚΕ σε ηλεκτρονική µορφή.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται κατά τη µέθοδο της άµεσης αξιολόγησης, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου
14.
3. Στα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος µετά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Σε περίπτωση που ο
φορέας κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10, εφαρµόζονται τα άρθρα
14 και 16.
4. Στην απόφαση προκήρυξης εξειδικεύονται τα επί µέρους
στοιχεία αξιολόγησης, οι δείκτες βαθµολόγησης και η στάθµισή
τους, το ελάχιστο όριο βαθµολογίας, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο το οποίο πρέπει να συγκεντρώνει το επενδυτικό
σχέδιο για να υπαχθεί στο παρόν καθεστώς.

Άρθρο 66
Επιλέξιµες δαπάνες
1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενι-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΤΜΗΜΑ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 70
Σύσταση του Αναπτυξιακού Συµβουλίου
Συνίσταται στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού Αναπτυξιακό Συµβούλιο. Το Αναπτυξιακό Συµβούλιο αποτελείται από την Επιστηµονική Επιτροπή και την Επιτροπή
Κοινωνικών Εταίρων και Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΚΕΔΔ).
Άρθρο 71
Σύνθεση και αρµοδιότητες
της Επιστηµονικής Επιτροπής
1. Η Επιστηµονική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συµβουλίου
αποτελείται από έντεκα (11) µέλη µε τριετή θητεία, εκ των οποίων
ένα είναι ο Πρόεδρος, ένα ο Αντιπρόεδρος και εννέα (9) τακτικά
µέλη. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και Επιστηµονικός Διευθυντής του Κέντρου
Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, είναι επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους µε εξειδίκευση σε ζητήµατα ανάπτυξης. Απαιτείται να είναι κάτοχοι κατ’ ελάχιστον µεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών µε ιδιαίτερη επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα
σχεδιασµού της ανάπτυξης.
2. Οι αρµοδιότητες της Επιστηµονικής Επιτροπής είναι, ιδίως,
οι ακόλουθες:
α) Η επεξεργασία θέσεων και η κατάρτιση προτάσεων για τον
εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασµό, συµπεριλαµβανοµένης της εισήγησης συγκεκριµένων µέτρων πολιτικής για την ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα µε ενσωµάτωση της περιφερειακής διάστασης και της διεθνούς εµπειρίας.
β) Η κατάρτιση προτάσεων για το σχεδιασµό των εθνικών και
ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραµµάτων.
γ) Ο καθορισµός των γενικών κατευθύνσεων για τη βελτίωση
των ακολουθούµενων αναπτυξιακών δράσεων.
δ) Ο συντονισµός και η επιτελική παρακολούθηση της εφαρµογής των αναπτυξιακών µέτρων και προγραµµάτων.
ε) Η κατάρτιση προτάσεων για τον αποτελεσµατικότερο συντονισµό όλων των αναπτυξιακών εργαλείων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
στ) Η κατάρτιση προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νοµοθεσίας, µε στόχο την άρση των εµποδίων για την
επίτευξη της ανάπτυξης.
ζ) Η διατύπωση γνώµης, για επιµέρους ζητήµατα που αφορούν
την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, κατόπιν σχετικών ερωτηµάτων, που υποβάλλονται από τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου
ή τον Πρωθυπουργό.
η) Η υποβολή ετήσιας έκθεσης αναπτυξιακής στρατηγικής
προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, στην
οποία αποτυπώνονται προτάσεις για τον αναπτυξιακό σχεδιασµό.
θ) Η υποβολή ετήσιας έκθεσης για την ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής οικονοµίας, προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού,
ι) Η χάραξη των αξόνων προτεραιότητας του Αναπτυξιακού
Συµβουλίου, βάσει των οποίων διεξάγεται ο διάλογος µε τους
κοινωνικούς και επιχειρηµατικούς φορείς, στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων και Δηµόσιας Διοίκησης
(ΕΚΕΔΔ). Η Επιστηµονική Επιτροπή δύναται να αιτείται την υποβολή απόψεων, εκ µέρους της ΕΚΕΔΔ, επί συγκεκριµένου αναπτυξιακού θέµατος.
ια) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού για την ανάθεση µελετών σε εξειδικευµένους συµβούλους.
ιβ) Η διοργάνωση ηµερίδων και επιστηµονικών εκδηλώσεων
σχετικά µε ζητήµατα αρµοδιότητάς του.

ιγ) Η συνεργασία µε τα συµβούλια ανταγωνιστικότητας των
κρατών - µελών της ευρωπαϊκής ένωσης µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών.
Άρθρο 72
Σύνθεση και αρµοδιότητες της Επιτροπής Κοινωνικών
Εταίρων και Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΚΕΔΔ)
1. Η ΕΚΕΔΔ αποτελείται από είκοσι ένα (21) µέλη. Η θητεία
των µελών της ΕΚΕΔΔ ορίζεται τριετής. Τα µέλη της ΕΚΕΔΔ είναι
εκπρόσωποι της δηµόσιας διοίκησης, των τοπικών και περιφερειακών Αρχών της χώρας και των κοινωνικών εταίρων. Κάθε
µέλος της ΕΚΕΔΔ δύναται να συµπαρίσταται µε ένα στέλεχος
του φορέα προέλευσης του, το οποίο έχει ειδικές γνώσεις, ορίζεται µε απόφαση του φορέα και το οποίο αναπληρώνει το µέλος
σε περίπτωση κωλύµατος αυτοπρόσωπης παρουσίας του τελευταίου.
Ως µέλη της ΕΚΕΔΔ ορίζονται:
α) Ο Γενικός Γραµµατέας Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ως
Πρόεδρος.
β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και Επιστηµονικός
Διευθυντής του ΚΕΠΕ, ως Αντιπρόεδρος.
γ) Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
δ) Ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
ε) Ο Γενικός Γραµµατέας Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών.
στ) Ο Γενικός Γραµµατέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.
ζ) Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
η) Ο Γενικός Γραµµατέας Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
θ) Ο Γενικός Γραµµατέας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων.
ι) Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού.
ια) Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ιβ) Ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
ιγ) Ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος
(ΚΕΔΕ).
ιδ) Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝΠΕ).
ιε) Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών
Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
ιστ) Ένας εκπρόσωπος της Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).
ιζ) Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας (ΕΣΕΕ).
ιη) Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ).
ιθ) Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
κ) Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).
κα) Ένας εκπρόσωπος του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).
2. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων και Δηµόσιας Διοίκησης είναι, ιδίως, οι ακόλουθες:
α. Η παροχή γνώµης, προς την Επιστηµονική Επιτροπή, σχετικά µε επίκαιρα ζητήµατα αναπτυξιακής πολιτικής. Όταν η υποβολή γνώµης γίνεται κατόπιν αιτήµατος της Επιστηµονικής
Επιτροπής, λαµβάνει χώρα εντός τριµήνου από τη θέση του αιτήµατος.
β. Η αξιολόγηση της εφαρµοζόµενης αναπτυξιακής πολιτικής
και η ανάδειξη συγκεκριµένων πρακτικών προβληµάτων και δυσλειτουργιών. Για το σκοπό αυτόν η
ΕΚΕΔΔ υποβάλλει προς
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την Επιστηµονική Επιτροπή εκθέσεις αξιολόγησης.
γ. Η υποβολή προτάσεων προς την Επιστηµονική Επιτροπή
σχετικά µε τη βελτίωση του αναπτυξιακού σχεδιασµού, περιλαµβανοµένης της πρότασης συγκεκριµένων µέτρων που αφορούν
αναπτυξιακά προγράµµατα.
3. Η διατύπωση γνώµης της ΕΚΕΔΔ γίνεται µε πλειοψηφία των
τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των µελών και καταγράφονται
οι µειοψηφούσες απόψεις. Κάθε µέλος της ΕΚΕΔΔ έχει τη δυνατότητα µεµονωµένης υποβολής απόψεων ή προτάσεων προς την
Επιστηµονική Επιτροπή, ύστερα από ενηµέρωση των υπολοίπων
µελών της ΕΚΕΔΔ.
Άρθρο 73
Λειτουργική Υποστήριξη
1. Το Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών
(ΚΕΠΕ) παρέχει επιστηµονική υποστήριξη στην Επιστηµονική
Επιτροπή και συνδράµει στην προετοιµασία των προτάσεων και
εκθέσεων αρµοδιότητάς της.
2. Η διοικητική υποστήριξη του Αναπτυξιακού Συµβουλίου ανατίθεται στην Μονάδα Συντονισµού Στρατηγικού Αναπτυξιακού
Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (άρθρο 7Α του π.δ. 116/2014 Α’ 185).
3. Η Μονάδα Συντονισµού Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασµού έχει, επιπλέον των αρµοδιοτήτων του άρθρου 7Α του π.δ.
116/2014 (Α’ 185), τις εξής αρµοδιότητες:
α) παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στη λειτουργία του Αναπτυξιακού Συµβουλίου, τηρώντας τα πρακτικά των συναντήσεων
της Επιστηµονικής Επιτροπής και της ΕΚΕΔΔ και µεριµνώντας
για τον επικοινωνιακό συντονισµό τόσο µεταξύ των µελών κάθε
επιπέδου λειτουργίας του Συµβουλίου, όσο και το συντονισµό
µεταξύ της Επιστηµονικής Επιτροπής και της ΕΚΕΔΔ,
β) υποβοηθά διοικητικά το Αναπτυξιακό Συµβούλιο στην επιτέλεση του έργου του. Για το σκοπό αυτόν επικοινωνεί και συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Δηµόσιας Διοίκησης,
γ) συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν ζητήµατα ανάπτυξης,
δηµιουργώντας µια βάση δεδοµένων και ενηµερώνει τακτικά τα
µέλη του Αναπτυξιακού Συµβουλίου,
δ) χειρίζεται την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού
Συµβουλίου.
4 Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού θεσπίζονται οι κανονισµοί λειτουργίας της Επιστηµονικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων του Αναπτυξιακού Συµβουλίου. Με τον κανονισµό αυτό µπορούν να συστήνονται υποεπιτροπές, µε σκοπό την επεξεργασία και
διαβούλευση ειδικών ζητηµάτων.
5. Οι υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα, όπως οριοθετείται από
το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιστηµονική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συµβουλίου
κάθε πληροφορία ή στοιχείο που τους ζητείται, εφόσον η ενέργεια αυτή δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόµου. Αν
το θέµα καλύπτεται από κρατικό απόρρητο, για την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών απαιτείται προηγούµενη γραπτή έγκριση
του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού. Τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής οφείλουν εχεµύθεια για όσα περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους ή µε αφορµή των καθηκόντων αυτών. Η
υποχρέωση αυτή διατηρείται και µετά τη λήξη της θητείας τους.
Την ίδια υποχρέωση έχουν και τρίτοι που συντρέχουν στο έργο
της Επιστηµονικής Επιτροπής.
Άρθρο 74
Λειτουργικοί Πόροι
1. Η κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του Αναπτυξιακού
Συµβουλίου γίνεται µε πόρους που προέρχονται από τον τακτικό
προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, καθώς και από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
για το ίδιο Υπουργείο.
2. Η συµµετοχή στο Αναπτυξιακό Συµβούλιο δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης στο δηµόσιο τοµέα.
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Άρθρο 75
Καταργούµενες διατάξεις
Τα άρθρα 1 έως 3 και 5, 6 του ν. 3279/2004 (Α’ 205) καταργούνται.
ΤΜΗΜΑ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 76
Παράταση προθεσµιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων
υπαχθέντων στους νόµους 3299/2004 (Α’ 261)
και 3908/2011 (Α’ 8)
1.α. Χορηγείται νέα προθεσµία ολοκλήρωσης, µέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και η ηµεροµηνία ολοκλήρωσής τους
έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2015. Αν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή
υλοποιηθεί, αποδεδειγµένα, το 50% του εγκεκριµένου κόστους
του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσµία ολοκλήρωσης παρατείνεται για δεκαπέντε (15) επιπλέον µήνες, ήτοι µέχρι τις 30 Ιουνίου
2018.
Η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και η οποία λήγει
µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2016, παρατείνεται µέχρι τις 31 Μαρτίου
2017. Αν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγµένα,
το 50% του εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η
προθεσµία ολοκλήρωσης παρατείνεται για δεκαπέντε (15) επιπλέον µήνες, ήτοι µέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.
Για τη διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριµένου
κόστους του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται η υποβολή, έως τις
30 Ιουνίου 2017, από το Φορέα του επενδυτικού σχεδίου υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόµενης από συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών δαπανών και πληρωµών για το έργο. Η δήλωση αυτή
δεν υποκαθιστά την υποχρέωση υποβολής αιτήµατος ελέγχου για
την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης στην περίπτωση αιτήµατος καταβολής του 50% της επιχορήγησης ή επιστροφής κατατεθείσας στην αρµόδια Υπηρεσία εγγυητικής
επιστολής.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού δύναται να καθορίζονται πρόσθετα δικαιολογητικά, λοιπές
διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση.
β. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι επιλέγουν τη χρήση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 δεν δικαιούνται της παράτασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του
άρθρου 5 του ν. 3299/2004.
γ. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των οποίων
οι Φορείς έχουν επιλέξει το είδος της ενίσχυσης της φορολογικής
απαλλαγής του ν. 3299/2004 δεν δύναται να παραταθεί πέραν της
31ης Δεκεµβρίου 2016.
2.α. Η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 παρατείνεται:
αα. µέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 για τα επενδυτικά σχέδια των
οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2012,
ββ. µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2017 για τα επενδυτικά σχέδια των
οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί εντός των ετών 2013
και 2014.
β. Για τα επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης α’ της παρούσας
παραγράφου έχουν εφαρµογή και οι ρυθµίσεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 33/2011 (Α’ 83).
Άρθρο 77
Τµηµατική καταβολή επιχορήγησης επενδυτικών
σχεδίων υπαχθέντων στο ν. 3299/2004 (Α’ 261)
και στο ν. 3908/2011 (Α’ 8)
1. Για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 και του ν.
3908/2011 το ποσό της επιχορήγησης, όπως καθορίζεται στην
απόφαση υπαγωγής, καταβάλλεται σε επτά (7) δόσεις ως εξής:
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α) Η πρώτη δόση που ισούται µε το 1/7 της προβλεπόµενης επιχορήγησης καταβάλλεται µε την υποβολή του αιτήµατος ελέγχου
για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού
σχεδίου. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 και έχουν κάνει χρήση του δικαιώµατος
προκαταβολής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η καταβολή της προκαταβολής νοείται ως η πρώτη δόση.
β) Η δεύτερη δόση, ισόποση µε την πρώτη, καταβάλλεται µε την
υποβολή αιτήµατος ελέγχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Η
τρίτη δόση, ισόποση µε τις δύο προηγούµενες δόσεις, καταβάλλεται µε την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
γ) Το υπολειπόµενο ποσό της επιχορήγησης, καταβάλλεται σε
τέσσερις (4) ισόποσες ετήσιες δόσεις από το επόµενο έτος µετά
τη δηµοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
2. Η δυνατότητα παροχής προκαταβολής που προβλέπεται στο
άρθρο 8 του ν. 3299/2004 και στο άρθρο 1 του π.δ. 35/2011 (Α’88),
έχει εφαρµογή εφεξής µόνο για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011, και για ποσό που δεν
µπορεί να υπερβαίνει το ένα έβδοµο της προβλεπόµενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγηση.
Για τη χορήγηση της προκαταβολής δεν απαιτείται η προσκόµιση εγγυητικής επιστολής. Ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου
υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία, µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), υπεύθυνη δήλωση συνοδευόµενη από αναλυτική κατάσταση παραστατικών δαπανών και
πληρωµών για το έργο, συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου του
ενός εβδόµου (1/7) του συνολικού κόστους της επένδυσης. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού η
οποία εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, καθορίζεται, η διαδικασία, τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση.
3.α. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για
τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια που έχουν κυρωθεί µε νόµο από την
Βουλή των Ελλήνων, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.
3299/2004.
β. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στα
επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 που έχουν ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013.
4.α. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου καταλαµβάνουν και τα
εκκρεµή αιτήµατα στις αρµόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση
προκαταβολής, καταβολής του 50% ή του συνόλου της επιχορήγησης. Τυχόν υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται
από τις αρµόδιες Υπηρεσίες.
β. Αν εκδοθεί απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας χωρίς να έχει λάβει ο φορέας του επενδυτικού
σχεδίου οποιοδήποτε ποσό ενίσχυσης, µε την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης χορηγείται ποσό επιχορήγησης αντίστοιχο των 3/7 του
συνολικού ποσού. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ετήσιες δόσεις από το επόµενο έτος της καταβολής του προηγούµενου εδαφίου.
γ. Για επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει καταβληθεί ποσό επιχορήγησης η προκαταβολής πριν από την έκδοση της απόφασής
ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους,
ισχύουν τα ακόλουθα:
αα) αν το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο
ποσοστό των 2/7 του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε πέντε (5) ετήσιες δόσεις, αρχής γενοµένης µε την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης
της παραγωγικής λειτουργίας,
ββ) αν το ποσό είναι µικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί στο
ποσοστό των 2/7 του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε πέντε (5) ετήσιες δόσεις, αρχής γενοµένης µε την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης
της παραγωγικής λειτουργίας. Η πρώτη δόση προσαυξάνεται
κατά το υπολειπόµενο ποσό µέχρι του ποσοστού των 2/7.
δ. Αν στην απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται ποσό ενίσχυσης µικρότερο
των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή στην καταβολή της τελευταίας δόσης υπολείπεται ποσό µέχρι του ορίου των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, καταβάλλεται άπαξ ή προστίθεται στην
προηγούµενη δόση κατ' εξαίρεση του όρου της παρ. 1.
ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µπορεί να: συγχωνεύονται η 5η, 6η και 7η δόση για επενδυτικά σχέδια, των οποίων οι φορείς υλοποίησης δεν είναι
Μεγάλες Επιχειρήσεις και το υπολειπόµενο ποσό της ενίσχυσης
δεν υπερβαίνει, τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
5. Ως προς τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο πληρωµής της επιχορήγησης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.
3299/2004 και του ν. 3908/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση των
νόµων αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.
Άρθρο 78
Ρυθµίσεις θεµάτων του ν. 3299/2004 (Α’ 261)
και του ν. 3908/2011 (Α’ 8)
1. Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του ν.
3908/2011, για τα οποία εκδόθηκε απόφαση υπαγωγής λαµβάνοντας υπόψη και την περίπτωση δ’ της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν.
3908/2011, δεν απαιτείται η προηγούµενη προσκόµιση της εγκριτικής πράξης του δανείου. Προϋπόθεση της έκδοσης απόφασης
ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας είναι η
τήρηση, πέραν των λοιπών προϋποθέσεων του νόµου και της απόφασης υπαγωγής τους, των όρων για τον τρόπο κάλυψης του χρηµατοδοτικού σχήµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο
8 του ν. 3908/2011, και στις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ.
35/2011 (Α’88).
2.α. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε
την περίπτωση α(iii) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 ή
την περίπτωση α’ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ.
35/2011 (Α’ 88), επιστρέφεται, εντόκως κατόπιν αίτησης του
φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσό των αναλογούντων
τόκων υπολογίζεται από την ηµεροµηνία χορήγησης της προκαταβολής µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης επιστροφής. Το ύψος του επιτοκίου είναι σταθερό και ορίζεται ως το µέσο
επιτόκιο του 2016, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθµ. 794/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου
1 του Κανονισµού 271/2008 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου
2008. Η ως άνω προκαταβολή µπορεί να επιστραφεί άτοκα µόνο
σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας υλοποίησης της επένδυσης, για λόγους ανωτέρας βίας από φυσικά φαινόµενα, οι οποίοι
τεκµηριώνονται επαρκώς και συνδέονται άµεσα µε την αδυναµία
υλοποίησης.
β) Μετά την κατάθεση των σχετικών παραστατικών πληρωµής
του επιστρεφόµενου ποσού, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, αποδεσµεύεται η υποβληθείσα
εγγυητική επιστολή. Με την ίδια αίτηση, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου µπορεί να ζητήσει και την ανάκληση της απόφασης
υπαγωγής.
3.α. Το σύνολο ή το τµήµα της επιχορήγησης των υπαχθέντων
στο ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων που δεν
έχει καταβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος µπορεί να χορηγηθεί µε τη µορφή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής,
όπως αυτή ορίζεται µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 1
του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3908/2011, κατόπιν αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, µε την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης προσδιορίζεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης. Αν η ανωτέρω απόφαση έχει ήδη εκδοθεί, τροποποιείται αναλόγως. Το ύψος της φορολογικής
απαλλαγής που χορηγείται κατ’ έτος δεν δύναται να υπερβαίνει
το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της επιχορήγησης. Σε περίπτωση µη κάλυψης του ως άνω ποσοστού, το υπόλοιπο ποσό συνυπολογίζεται µε το αναλογούν ποσοστό του επόµενου
φορολογικού έτους. Μετά την παρέλευση των πέντε πρώτων ετών
από τη δηµοσίευση του παρόντος η φορολογική απαλλαγή χορηγείται έως και τη συµπλήρωση των επόµενων δέκα (10) ετών.
β. Το δικαίωµα της επιλογής που παρέχει η περίπτωση α’ δεν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΕ’ - 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

µπορεί να ασκηθεί από φορέα επένδυσης που έχει εκχωρήσει το
ποσό της επιχορήγησης για την παροχή ισόποσου βραχυπρόθεσµου δανεισµού σε τράπεζες, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου
8 του ν. 3299/2004, και την παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 35/2011
και η σχετική σύµβαση εκχώρησης τελεί σε ισχύ.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία εφαρµογής
και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την εφαρµογή των ρυθµίσεων
της παρούσας παραγράφου.
4.α. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3908/2011
(Α’ 8) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από
την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων
προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν µε βάση τη φορολογική
νοµοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,
αφαιρουµένου του φόρου του νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέµονται ή αναλαµβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής
υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού που αποκτάται µε
χρηµατοδοτική µίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεµατικό».
β. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο ν.
3908/2011 ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους και εφόσον
κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής αυτοτελώς ή συνδυαστικά µε άλλο κίνητρο, έχουν εφαρµογή αναλογικά
οι ρυθµίσεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3.
γ. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 έχει εφαρµογή και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011 που κάνουν
χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής αυτοτελώς ή
συνδυαστικά µε άλλο κίνητρο.
δ. Η παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 3908/2011 (A’ 8) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ποσά της ληφθείσας επιχορήγησης, επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, καθώς και απαλλαγής από καταβολή φόρου,
εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού και σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής του, εντός του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, επιστρέφεται εφαρµοζοµένων των οριζοµένων στην επόµενη παράγραφο. Σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης µέρους ή του συνόλου του αποθεµατικού µετά την
παρέλευση του ως άνω διαστήµατος, προστίθεται στα κέρδη της
επιχείρησης και φορολογείται στο φορολογικό έτος, κατά το
οποίο έλαβε χώρα η διανοµή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού
του αποθεµατικού, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας.»
ε. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 14 του ν.
3908/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη βεβαίωση, καταβολή και έλεγχο έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’170) και του
ν. 2717/1997 (Α’
97). Ειδικότερα, στην περίπτωση φορολογικής απαλλαγής για την
επιβολή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α’ 170)
ως αφετηρία υπολογισµού των τόκων λαµβάνεται η λήξη της προθεσµίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί ο
φόρος εισοδήµατος της αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.»
5. Η παρ. 3.Α.β του άρθρου 5 του ν. 3299/2004 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3.Α.β Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής στην επένδυση που
έχει εγκριθεί µε την απόφαση υπαγωγής, µπορεί να µειωθεί µετά
την έκδοση της απόφασης αυτής µέχρι του ορίου της παραγράφου Α.α., εφόσον το ποσοστό της µείωσης καλυφθεί µε λήψη δανείου, σύµφωνα µε τους όρους της παραγράφου 7 (i, ii, iii),η
εφαρµογή των οποίων πιστοποιείται κατά τις διαδικασίες ελέγχου
και ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.»
6. Για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των
ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011, παράβαση του όρου της απόφασης
υπαγωγής περί του µηδενισµού του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης, δεν επηρεάζει την ολοκλήρωση της επένδυσης εφόσον αυτή
έχει ολοκληρωθεί εµπροθέσµως, λειτουργεί παραγωγικά και
έχουν δηµιουργηθεί όλες οι προβλεπόµενες θέσεις εργασίας. Στις
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περιπτώσεις αυτές η επένδυση υπόκειται στον έλεγχο των µακροχρονίων υποχρεώσεων της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3299/2004
και του άρθρου 14 του ν. 3908/2011, κατά τον οποίο πρέπει να διαπιστώνεται η απρόσκοπτη λειτουργία της.
7. Για επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004, για τα οποία έχουν
εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής µέχρι τις 30 Ιουνίου 2014, αλλά δεν
έχει δηµοσιευτεί περίληψή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η οικεία περίληψη µπορεί να δηµοσιευθεί υπογεγραµµένη
από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Η
ισχύς των εν λόγω αποφάσεων αρχίζει από την ηµεροµηνία έκδοσής τους.
Άρθρο 79
Διακριτές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων
1. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.
3299/2004 (Α’ 261) και: α. έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα του
ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 - 2013, β. υλοποιούνται στα νησιά Αγαθονήσι, Κάλυµνο, Καστελόριζο, Κω, Λέρο, Λέσβο, Σάµο, Σύµη και
Χίο, γ. έχουν λάβει προκαταβολή µε την προσκόµιση εγγυητικής
επιστολής, δ. έχει πιστοποιηθεί το 50% του συνολικού κόστους
των επενδυτικών δαπανών, συνιστούν διακριτές κατηγορίες. Για
τις κατηγορίες του προηγούµενου εδαφίου ακολουθείται διακριτή
σειρά κατά τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου και την καταβολή
της ενίσχυσης. Στις κατηγορίες αυτές τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται µε την υφιστάµενη σειρά προτεραιότητας.
2. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 ισχύει αναλόγως και για
τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µπορούν να ορίζονται και πρόσθετες κατηγορίες στη βάση
γεωγραφικών ή τοµεακών γνωρισµάτων ή συνεπεία εκτάκτων
αναγκών.
Άρθρο 80
Καθορισµός παραβόλων για την εκτέλεση διαδικασιών
ελέγχου επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων
στους νόµους 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8)
1. Για την υποβολή αιτήµατος ελέγχου επενδυτικών σχεδίων
είτε για την πιστοποίηση του 50% του κόστους της επένδυσης είτε
και για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, που έχουν υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011 απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,5‰ του ύψους των επενδυτικών σχεδίων
µέχρι των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ και στο 0,2‰
για το επιπλέον ποσό των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν µπορεί να είναι κατώτερο
των πεντακοσίων (500) ευρώ. Αντίγραφο της καταβολής του παραβόλου συνοδεύει τις σχετικές αιτήσεις.
2. Τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα ποσά που καταβάλλονται, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν.
4146/2013 (Α’ 90) καλύπτουν τις δαπάνες των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης, ελέγχου και πιστοποίησης των επενδύσεων που ενισχύονται από τις διατάξεις του ν. 3299/2004 και
του ν. 3908/2011. Τα ποσά του προηγούµενου εδαφίου, κατατίθεται σε υφιστάµενο κωδικό Εσόδου ή που δηµιουργείται για το
σκοπό αυτό, του ειδικού φορέα 35/170 του Κρατικού Προϋπολογισµού.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι αποζηµιώσεις των
µελών των οργάνων που συµµετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων ανάλογα µε το ύψος και το είδος των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και
τη χιλιοµετρική απόσταση του τόπου εγκατάστασης της επένδυσης χωρίς να µπορεί το ποσό της ελάχιστης αµοιβής σε σχέση µε
την ανώτατη να υπερβαίνει την αναλογία 1 προς 5 (1/5). Για τον
καθορισµό της αποζηµίωσης των δηµοσίων υπαλλήλων και των
υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’
176). Για τα µέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολο-
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γητών και Ελεγκτών που προέρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα δεν
ισχύουν οι περιορισµοί της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015
(Α’ 176).
Άρθρο 81
Θέµατα λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήµατος
Κρατικών Ενισχύσεων
του Αναπτυξιακού νόµου (ΠΣΚΕ)
1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, η οποία εκδίδεται µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
διαπιστώνεται η επιχειρησιακή λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του αναπτυξιακού νόµου
για τις διαδικασίες εφαρµογής των νόµων 3908/2011 και
3299/2004, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Για κάθε νέα
διαδικασία, που καθίσταται λειτουργική στο ΠΣΚΕ, εκδίδεται η διαπιστωτική απόφαση του προηγούµενου εδαφίου. Τυχόν ενέργειες
που έχουν υλοποιηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
εκτός ΠΣΚΕ, λαµβάνονται υπόψη για τις περαιτέρω διαδικασίες,
που προβλέπονται στο πλαίσιο εφαρµογής των νόµων 3299/2004
και 3908/2011.
2. Για τα επενδυτικά σχέδια του ειδικού καθεστώτος της Επιχειρηµατικότητας των Νέων, της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.
3908/2011, δεν καθίσταται υποχρεωτική η διενέργεια πράξεων
υλοποίησης και ολοκλήρωσης µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού νόµου (ΠΣΚΕ).
Άρθρο 82
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 33/2011 (Α’ 83)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 33/2011 (Α’83) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Ελεγκτών
(ΕΜΠΕ), στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα τα οποία επιφορτίζονται µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο των επενδυτικών
σχεδίων, κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και υποβολής σχετικής αίτησης των ενδιαφεροµένων. Οι υποψήφιοι προς
εγγραφή πρέπει να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή A.T.Ε.Ι. και ειδικότητα οικονοµολόγου και µηχανικού ή τις ειδικότητες που ορίζονται µε τη
δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε την οποία
µπορούν να οριστούν επιπρόσθετα προσόντα ικανότητας και καταλληλότητας, καθώς και ο τρόπος τεκµηρίωσης αυτών. Η πρώτη
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηµοσιεύεται εντός 30
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος.»
2. Στα µέλη του Μητρώου Αξιολογητών του άρθρου 7 του π.δ.
33/2011 (Α’83), που πραγµατοποίησαν αξιολογήσεις επενδυτικών
σχεδίων του ν. 3908/2011 από τις 30 Ιουνίου του έτους 2011 µέχρι
και την 30ή Σεπτεµβρίου του έτους 2011 χορηγούνται οι αποζηµιώσεις
που
προβλέπονται
στην
υπ’
αριθµ.
2/88585/0022/21.12.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Υ.Ο.Δ.Δ. 592).
Άρθρο 83
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 157/2013 (Α’ 249)
Η παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 157/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων προΐσταται µετακλητός υπάλληλος, κατά τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4146/2013 (Α’ 90) ο οποίος διαθέτει:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο σχολών της αλλοδαπής.
β. Μεταπτυχιακό τίτλο, συναφή µε την ειδικότητα ή συναφή µε
τις αρµοδιότητες (ως γνωστικά αντικείµενα) της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.
γ. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 28 και 29 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
δ. Επαγγελµατική εµπειρία συναφή µε τις αρµοδιότητες της Γε-
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νικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.»
Άρθρο 84
Θέµατα Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού
1. Για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος και των νόµων 3299/2004 και 3908/2011 και
για τους σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 16 του ν. 4251/2014,
θεωρείται ότι, η επένδυση έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική
ανάπτυξη και οικονοµία. Η απόφαση υπαγωγής στους ανωτέρω
νόµους αποτελεί στοιχείο τεκµηρίωσης του ύψους του υπαχθέντος επενδυτικού σχεδίου και της δυνατότητα κάλυψης των ιδίων
κεφαλαίων του επενδυτικού φορέα, για την εισήγηση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Α’ του εν λόγω άρθρου.
2. Η παρ. 5 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών µπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 70, να συνοδεύονται και από τα µέλη της οικογένειας τους στα οποία
χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση, η οποία λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής του συντηρούντος.
Ως µέλη της οικογένειας για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου
νοούνται:
(α) ο/η έτερος των συζύγων,
(β) τα άγαµα κοινά τέκνα των συζύγων κάτω των 21 ετών,
(γ) τα άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή της/του ετέρου των συζύγων, εφόσον η επιµέλεια έχει νοµίµως ανατεθεί για µεν τα τέκνα
του συντηρούντος σε αυτόν για δε τα τέκνα της/του ετέρου των
συζύγων σε αυτήν/αυτόν,
(δ) οι ανιόντες α’ βαθµού συγγενείας των συζύγων.»
3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 16
του ν. 4251/2014 απαλείφεται.
4. Η παράγραφος 4 του Κεφαλαίου Β’ του άρθρου 16 του ν.
4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών µπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 70, να συνοδεύονται και από τα µέλη της οικογένειας τους στα οποία
χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση, η οποία λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής του συντηρούντος.
Ως µέλη της οικογένειας για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου
νοούνται:
(α) ο/η έτερος των συζύγων,
(β) τα άγαµα κοινά τέκνα των συζύγων κάτω των 21 ετών,
(γ) τα άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή της/του ετέρου των συζύγων, εφόσον η επιµέλεια έχει νοµίµως ανατεθεί για µεν τα τέκνα
του συντηρούντος σε αυτόν για δε τα τέκνα της/του ετέρου των
συζύγων σε αυτήν/αυτόν,
(δ) οι ανιόντες α’ βαθµού συγγενείας των συζύγων.»
5. Η δεύτερη παράγραφος του Κεφαλαίου Γ’ του άρθρου 16
του ν. 4251/2014 αναριθµείται σε τρίτη και προστίθεται δεύτερη
παράγραφος ως εξής:
«Πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στη χώρα είτε µε
οριστικό τίτλο διαµονής είτε µε θεώρηση εισόδου είτε µε άδεια
διαµονής επί µακρόν διαµένοντος, που έχει χορηγηθεί από άλλο
κράτος-µέλος, δύναται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης αίτηση για την ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Α’, συνοδευόµενη από προβλεπόµενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου
αυτού δικαιολογητικά. Η αίτηση διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, προκειµένου να εκδοθεί η προβλεπόµενη εισήγηση
για το χαρακτηρισµό της επένδυσης.»
6. Η παρ. 12 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 42 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015, αντικα-
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θίσταται ως εξής:
«12. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζεται το απαιτούµενο ελάχιστο ύψος και τα χαρακτηριστικά της
επένδυσης για την υπαγωγή στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του
άρθρου 16 του παρόντος, ο ανώτατος αριθµός αδειών διαµονής
σε πολίτες τρίτων χωρών για την υλοποίηση και λειτουργία της
επένδυσης, αναλόγως του ύψους και των χαρακτηριστικών αυτής,
τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση της παραγράφου
Α.3 του ανωτέρου άρθρου, ο τρόπος παρακολούθησης της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων όσον αφορά την επενδυτική
δραστηριότητα, καθώς κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή
του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 16.»
7. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«1. Αλλοδαπές εταιρείες µπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, µε αποκλειστικό
σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήµατα ή σε συνδεδεµένες µε αυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4172/2013,
και µη εγκατεστηµένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες συµβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών και
υπηρεσιών, κατάρτισης µελετών, σχεδίων και συµβάσεων, διαφήµισης και µάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων, λήψης και παροχής πληροφοριών, και έρευνας και ανάπτυξης.
Οι εγκαθιστάµενες εταιρείες υποχρεούνται: α) εντός δώδεκα
(12) µηνών από την ηµεροµηνία που εκδίδεται η απόφαση της επόµενης παραγράφου και εφεξής να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό, τουλάχιστον τεσσάρων (4) ατόµων και β) να έχουν
δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα τουλάχιστον εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ ετησίως. Τα ως άνω µεγέθη µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού. Για παραβάσεις της νοµοθεσίας περί εισόδου και
διαµονής αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
µε την εταιρεία και ο νόµιµος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής ευθύνης του.»
8. Στο άρθρο 4 του α.ν. 89/1967 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως ακολούθως:
«Οι εταιρείες που υπάγονται στις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων δύνανται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις να παρέχουν υπηρεσίες και σε συνδεδεµένες µε αυτές, κατά την έννοια
του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, εγκατεστηµένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, εφόσον αυτό προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής.»
Άρθρο 85
Μεταβατικές διατάξεις
1. Eπενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των
νόµων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο θεσµικό πλαίσιο. Για τις διαδικασίες
και τα οργανα ελέγχου, ολοκλήρωσης και καταβολής ενισχύσεων
των επενδυτικών σχεδίων των παραπάνω νόµων εφαρµόζονται τα
οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος.
2. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στη Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι κανονιστικές
αποφάσεις που ισχύουν για την υλοποίησή τους και αφορούν στις
διαδικασίες ελέγχου, ολoκλήρωσης και καταβολής των ενισχύσεων.
3. Αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2601/1998 για την ενίσχυση ιδιωτικών
επενδύσεων σε χώρες της αλλοδαπής, κατά το άρθρο 6 του ν.
2996/2002 «Ελληνικό σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των
Βαλκανίων – Ε.Σ.Ο.Α.Β.» και για τα οποία µέχρι την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο της Υπηρεσίας.
4. Εφαρµόζεται και για τον παρόντα νόµο η παρ. 35 του άρθρου
6 του ν. 2601/1998, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ µε την παρ. 3 του
άρθρου 12 του ν. 3299/2004 και µε την παρ. 5 του άρθρου 16 του
ν. 3908/2011.
5. H υπ’ αριθµ. 43965/30.11.1994 (Β’ 922) υπουργική απόφαση
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για τον καθορισµό του είδους και της έκτασης των έργων ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού µονάδας διατηρείται σε ισχύ
µέχρι την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 του άρθρου 7.
6. Η υπ’ αριθµ. 58692/5.8.1998 (Β’870) υπουργική απόφαση για
τον καθορισµό του είδους και της έκτασης των έργων ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings), διατηρείται σε ισχύ µέχρι την έκδοση
κοινής υπουργικής απόφασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 7.
7. Η λειτουργία και οι αρµοδιότητες των Γνωµοδοτικών Επιτροπών, όπως ορίζονται στο άρθρο 27 έχουν εφαρµογή και για τα
επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόµων
3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.
8. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 7
έχει εφαρµογή η υπ’ αριθµ. 6904/14.2.2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 465) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του
άρθρου 2 του ν. 3908/2011, για τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 2.2 και 2.3 του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης.
9. α. Για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής
ηλεκτρισµού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος µέχρι 150
kw, που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004, πραγµατοποιούνται διοικητικοί έλεγχοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 33/2011 (Α’83). Με
απόφαση του αρµοδίου οργάνου µπορεί να πραγµατοποιούνται
και επιτόπιοι έλεγχοι.
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος ελέγχου, η σύσταση
των οργάνων ελέγχου, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο συναφές
ζήτηµα εφαρµογής της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου.
γ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης β’ της παραγράφου αυτής έχει εφαρµογή η υπ’ αριθµ. 20283/3.5.2012 απόφαση (Β’1518), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
54247/31.10.2014 απόφαση (Β’ 3090).
10.α) Αν ο χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης είναι µεταγενέστερος του χρόνου έναρξης της υποχρέωσης των επενδυτικών
φορέων για την υποβολή της δήλωσης τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 10 του ν. 3299/2004 και του άρθρου 14 του ν. 3908/2011, ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται
στην υποβολή των στοιχείων για το ανωτέρω διάστηµα εντός δύο
(2) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της
απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και πάντως πριν την πρώτη
εκταµίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης.
β) Οι διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 5 του ν. 4242/2014 για
το διάστηµα τήρησης µακροχρόνιων υποχρεώσεων καταλαµβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004, πλην αυτών που
αξιοποιούν το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.
11. Η φράση «εντός διετίας» της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’
αριθµ. 41766/26.9.2013 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας (Β’ 2589), αντικαθίσταται από τη φράση
«εντός τετραετίας».
12. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των
νόµων 3299/2004 και 3908/2011 ως ανεξάρτητα και τα οποία µετά
την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης του τελευταίου εξ αυτών
και πριν την παρέλευση δεκαετίας αποτελέσουν ενιαίο επενδυτικό
σχέδιο, υποχρεούνται να επιστρέψουν εντόκως το τυχόν υπερβάλλον ποσό, που προκύπτει από τη διαφοροποίηση των αρχικών
όρων υπαγωγής.
13.α. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των
νόµων 3299/2004 και 3908/2011 δύνανται:
αα) να ολοκληρωθούν και να ενισχυθεί το σύνολο των δαπανών
τους, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόµου
και οι προς ενίσχυση δαπάνες περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο
φυσικό αντικείµενο της επένδυσης (αρχικό ή τροποποιηµένο) και
συγχρόνως έχουν εκδοθεί για τις δαπάνες αυτές οι προβλεπόµε-
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νες νόµιµες (πολεοδοµικές) άδειες,
ββ) να ολοκληρωθούν εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόµου και ενώ στο εγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο της
επένδυσης (αρχικό ή τροποποιηµένο) περιλαµβάνονται κατασκευές που έχουν υπαχθεί είτε στις διατάξεις του ν. 1337/1983 (Α’
33) είτε στις διατάξεις του ν. 4178/2013 (Α’ 174) και έχει περαιωθεί
η διαδικασία ρύθµισής τους. Οι δαπάνες για τις κατασκευές αυτές
δεν περιλαµβάνονται στο ενισχυόµενο κόστος της επένδυσης. Η
ρύθµιση αυτή δεν ισχύει για τυχόν εκδοθείσες µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος αποφάσεις επί αιτηµάτων τροποποίησης φυσικού αντικειµένου, οι οποίες έχουν περιλάβει τις δαπάνες των ως
άνω περιγραφόµενων κατασκευών στο ενισχυόµενο κόστος του
επενδυτικού σχεδίου. Επενδυτικές δαπάνες που έχουν περιληφθεί
σε αποφάσεις υπαγωγής στους νόµους 3299/2004 και 3908/2011
και οι οποίες πραγµατοποιούνται επί κατασκευών, που είχαν ήδη
υπαχθεί σε θεσµικές ρυθµίσεις τακτοποίησης κατά το χρόνο υπαγωγής ενισχύονται, εφόσον τηρούνται οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις του νόµου.
β. Το άρθρο 14Β του ν. 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 21 του ν. 4146/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14Β
Α. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των
νόµων 3299/2004 και 3908/2011, ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις των νόµων 3299 και 3908 αντίστοιχα, και
υπό τις εξής προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν σωρευτικά:
αα. Δεν επέρχεται αύξηση του ενισχυόµενου προϋπολογισµού,
ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης. Σε διαφορετική
περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται µε περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους.
ββ. Η αύξηση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης δεν υπερβαίνει
το 10 % του εγκεκριµένου κόστους της κατηγορίας, σταθµισµένο
στο σύνολο του ενισχυόµενου κόστους, σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο, και έως το διπλασιασµό του εγκεκριµένου κόστους της
κατηγορίας:
σταθµισµένη αύξηση κόστους κατηγορίας = (A/Σ) Χ 100
όπου Α= το ποσό αύξησης δαπανών της κατηγορίας και Σ= το
σύνολο του εγκεκριµένου ενισχυόµενου κόστους της επένδυσης.
Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται µε περικοπή
του υπερβάλλοντος κόστους ώστε να πληρείται η προϋπόθεση.
Το κόστος νέας κατηγορίας δαπάνης που δεν προβλεπόταν
στην εγκριτική απόφαση, είναι δυνατό να γίνει αποδεκτό µετά από
αίτηµα τροποποίησης που υποβάλει ο επενδυτικός φορέας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση β’. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται χωρίς την ενίσχυση
του κόστους της νέας κατηγορίας. Δεν επιτρέπεται η µεταφορά
δαπανών µεταξύ των κατηγοριών δαπανών α) Αρχικής επένδυσης
για ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα, β) µελετών και αµοιβών
συµβούλων και γ) έργων και προγραµµάτων Έρευνας, Ανάπτυξης
και Καινοτοµίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην εγκριτική απόφαση του επενδυτικού σχεδίου.
γγ. Δεν επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιµέρους κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις διατάξεις των
νόµων 3908/2011 και 3299/2004 και του σχετικού θεσµικού πλαισίου ενισχυόµενων δαπανών. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται µε περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους
ώστε να πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις.
δδ. Τηρούνται τα όρια απόκλισης δεικτών αξιολόγησης όπως
ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθ.
17299/19.4.2011 (Β’652) απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισµός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών βαθµολογίας και στάθµισης, και ελαχίστου ορίου
βαθµολογίας των επενδυτικών σχεδίων του νόµου 3908/2011» για
τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011, καθώς ο αριθµός των νέων
ή/και υφιστάµενων θέσεων εργασίας για τα επενδυτικά σχέδια και
των νόµων 3299 και 3908. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται µε την επιβολή κυρώσεων, που προσδιορίζονται µε υπουργική απόφαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 14 του
ν. 3908/2011 και ειδικότερα των παραγράφων
3 και 8 αυτού.

εε. Δεν επέρχονται ουσιώδεις µεταβολές του εγκεκριµένου φυσικού αντικειµένου της επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση το
επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται µόνο µετά από έγκριση αιτήµατος τροποποίησης που υποβάλει ο φορέας στην αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε την περίπτωση Β’ του παρόντος.
στστ. Εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης.
Β. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικειµένου εγκρίνονται από την αρµόδια υπηρεσία µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα
τροποποίησης του φορέα, το οποίο εξετάζεται από την Υπηρεσία
και γίνεται αποδεκτό υπό τους προαναφερόµενους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Για την εξέταση του αιτήµατος
τροποποίησης δεν απαιτείται επανεξέταση της βαθµολόγησης του
επενδυτικού σχεδίου.
Γ. Αιτήµατα τροποποίησης δύνανται να υποβάλλονται και για
την µεταβολή των παρακάτω όρων της απόφασης υπαγωγής:
αα. Για την τροποποίηση του τρόπου κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3299/2004 (ειδικότερα
του άρθρου 5 παρ. 3) ή του ν. 3908/2011 (άρθρο 8 παρ.6) και του
π.δ. 35/2011.
ββ. Για την ενίσχυση δαπανών µε συµβατική επένδυση αντί της
εγκεκριµένης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
γγ. Για την αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή απόσχισης κλάδου στον οποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα
επένδυση. Το αίτηµα εγκρίνεται µε τον όρο ολοκλήρωσης της
επένδυσης ή συνέχισης της παραγωγικής λειτουργίας της στο ίδιο
αντικείµενο, καθώς και υπό τον όρο ανάληψης από το νέο φορέα
του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής.
δδ. Για την εκµίσθωση της επένδυσης, σύµφωνα µε το άρθρο
14 παρ. 1ζ του ν. 3908/2011 ή µε το άρθρο 10 παράγραφος Ββ
του ν. 3299/2004.
εε. Για τυχόν λοιπούς όρους της απόφασης υπαγωγής.
Δ. Τα ανωτέρω αιτήµατα τροποποίησης, υποβάλλονται καθ’όλη
τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, εντύπως και
ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων και εξετάζονται βάσει δικαιολογητικών, όρων και προϋποθέσεων, που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
Ε. Σε περίπτωση µεταβολής της επωνυµίας, της εταιρικής σύνθεσης, της νοµικής µορφής, της έδρας ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας της ενισχυόµενης επιχείρησης, εφαρµόζονται οι διατάξεις
της παραγράφου 4 του άρθρου 21 και της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του παρόντος. Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων της
παραγράφου 4 του άρθρου 21, επιβάλλεται κύρωση, που ορίζεται
µε την υπουργική απόφαση της προηγούµενης περίπτωσης.
ΣΤ. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του παρόντος καταλαµβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί
στις διατάξεις των νόµων 3299/2004 και 3908/2011.»
14. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας
δεν επαρκούν για τη συγκρότηση των απαιτούµενων οργάνων
ελέγχου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 10
του π.δ. 33/2011 (Α’33), δύναται να ορίζεται υπάλληλος του οικείου φορέα διοίκησης µε την προϋπόθεση ότι είναι µέλος του Μητρώου Ελεγκτών του άρθρου 11 του ιδίου προεδρικού
διατάγµατος.
15. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 8 του
άρθρου 16 του παρόντος διατηρείται σε ισχύ η υπ’ αριθµ.
50274/19.11.2007 (Β’2274) υπουργική απόφαση.
16. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 3 του
άρθρου 22 και της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του παρόντος
διατηρούνται σε ισχύ η απόφαση υπ’ αριθµ. 76008/22.12.2014
(Β’3653), καθώς και η απόφαση υπ’ αριθµ. 47718/8.11.2011
(Β’2669), όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 46015/29.10.2012
(Β’3003) και 49901/21.11.2012 (Β’3076).
17. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 80, καθώς και των παραγράφων 4 του
άρθρου 24, 4 του άρθρου 25, 2 του άρθρου 27, διατηρείται σε ισχύ
η υπ’ αριθµ. 2/85983/0022/24.12.2012 (ΥΟΔΔ 592/2012) κοινή
υπουργική απόφαση.
18. Τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του παρόν-
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τος έχουν εφαρµογή και για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν
υπαχθεί στις διατάξεις των νόµων 3299/2004 και 3908/2011. Η
κατάταξη των αιτηµάτων ελέγχου σε σειρά προτεραιότητας πραγµατοποιείται ανά καθεστώς ενίσχυσης ή ανά θεσµοθετηµένη κατηγορία διάκρισης των επενδυτικών σχεδίων. Η εφαρµογή της
ρύθµισης της περίπτωσης αυτής αρχίζει µετά περίοδο τριών
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 86
1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία, µε τίτλο «Αρχή Προσφυγών»,
η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η Αρχή Προσφυγών αποτελείται από
την Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία και από τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, που εδρεύουν στην Αθήνα µε κατά τόπον αρµοδιότητα όλη την επικράτεια. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές
Προσφυγών είναι αρµόδιες για τη συζήτηση, τη λήψη και την έκδοση αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, σύµφωνα µε την παράγραφο 5
του άρθρου 7 του παρόντος, και υποστηρίζονται για την εκπλήρωση του έργου τους από την Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία. Ο
αριθµός των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών ορίζεται και η
έδρα τους µπορεί να µεταβάλλεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Η Αρχή Προσφυγών συντάσσει κάθε τρεις µήνες έκθεση πεπραγµένων για το έργο της κατά την προηγούµενη περίοδο αναφοράς. Στην έκθεση περιλαµβάνονται τα αριθµητικά και
στατιστικά δεδοµένα που αφορούν τη λειτουργία της, τον αριθµό
των προσφυγών που υποβλήθηκαν, τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, το ποσοστό υποθέσεων που εξετάστηκαν µε την προφορική ή την έγγραφη διαδικασία, το χρόνο ολοκλήρωσης της
εξέτασης της κάθε προσφυγής, το ποσοστό χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας, τις αποφάσεις κατά
των οποίων ασκήθηκε αίτηση ακυρώσεως στο αρµόδιο δικαστήριο
και τον αριθµό υποθέσεων στις οποίες ο προσφεύγων παρέστη
µε νοµικό παραστάτη, καθώς και τον αριθµό των προσφευγόντων
οι οποίοι αιτήθηκαν και επωφελήθηκαν από δωρεάν νοµική συνδροµή. Οι εκθέσεις πεπραγµένων αναρτώνται στο διαδικτυακό
τόπο της Αρχής Προσφυγών κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο των
µηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου κάθε έτους.»
3. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016
αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται θέση Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας. Ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Επιλογής της παραγράφου 10 και σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής
της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου. Ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται µε θητεία τριών ετών που µπορεί να ανανεώνεται µία φορά για τρία (3) ακόµη έτη. Ο Διοικητικός Διευθυντής είναι
προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε διοικητική ικανότητα και εξειδίκευση ή/και εµπειρία στους
τοµείς της διεθνούς προστασίας ή των δικαιωµάτων του ανθρώπου ή του διεθνούς ή του διοικητικού δικαίου. Ο Διοικητικός Διευθυντής: α) προΐσταται της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της
Αρχής Προσφυγών και των διοικητικών υπηρεσιών των Παραρτηµάτων, β) είναι αρµόδιος για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία και υποστήριξη των Επιτροπών, τη σύνταξη και εκτέλεση
του προϋπολογισµού και την τήρηση και δηµοσίευση των εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Λειτουργίας της Αρχής, γ)αναφέρεται στον Υπουργό Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά µε την εκτέλεση των
συµβάσεων των κατά το εδάφιο β' της παραγράφου 3 του παρόν-
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τος άρθρου µελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.
Ο Διοικητικός Διευθυντής ελέγχεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο οποίος δύναται να τον
παύσει πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησής του
είτε λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο
σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Ο
Διοικητικός Διευθυντής είναι Έλληνας πολίτης. Κατά τη διάρκεια
της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου λειτουργήµατος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καµίας
επαγγελµατικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αµειβόµενων καθηκόντων στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή η ανάληψη
άλλων µη αµειβόµενων καθηκόντων σε αντικείµενο συναφές µε τα
καθήκοντά του ως Διοικητικού Διευθυντή. Αν ο διοριζόµενος ως
Διοικητικός Διευθυντής έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, τελεί
υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Οι αποδοχές του Διοικητικού Διευθυντή καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών.
Αν ο Διοικητικός Διευθυντής είναι δηµόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 ν. 3861/2010, Α’
112) ή Ν.Π.Δ.Δ., οι αποδοχές του καθορίζονται κατά τις κείµενες
διατάξεις και διενεργείται, ισόχρονη µε τη θητεία, απόσπασή του
στην Αρχή Προσφυγών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική
διάταξη.
2. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών λειτουργούν υπό τριµελή σύνθεση.
3. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών συγκροτούνται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών και αποτελούνται από:
α. Δύο Δικαστικούς Λειτουργούς των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, που υποδεικνύονται, κατόπιν σχετικής αίτησής τους,
από τον Γενικό Επίτροπο της Γενικής Επιτροπείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων. Για τον ορισµό των Δικαστικών Λειτουργών λαµβάνεται υπόψη και συνεκτιµάται ιδίως η γνώση και η εµπειρία στο προσφυγικό δίκαιο και το δίκαιο των αλλοδαπών, στο
δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή στο διεθνές δίκαιο, καθώς
και η καλή γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως δε της αγγλικής.
β. Έναν Έλληνα πολίτη που κατέχει τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι., νοµικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστηµών µε εµπειρία σε ζητήµατα διεθνούς προστασίας ή προσφυγικού δικαίου ή
µεταπτυχιακό στα ανωτέρω ζητήµατα και διαθέτει πολύ καλή
γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως δε της αγγλικής και επιλέγεται σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής του παρόντος άρθρου. Το µέλος
αυτό υποδεικνύεται από την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για
τους Πρόσφυγες εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος εκ µέρους του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Παρελθούσης απράκτου της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσµίας ή σε
περίπτωση αδυναµίας συµπλήρωσης του ανωτέρω αριθµού υποδεικνυόµενων µελών, τα µέλη αυτά υποδεικνύονται στον Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου εντός προθεσµίας επτά
(7) ηµερών από την υποβολή σε αυτή του σχετικού αιτήµατος. Αν
η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου αδυνατεί να
ανταποκριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, εµπρόθεσµα, το τρίτο
µέλος των Επιτροπών ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε τα ίδια κριτήρια επιλογής που
ισχύουν για την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες.
γ. Ως Πρόεδρος της κάθε Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών
ορίζεται ο αρχαιότερος των δύο (2) δικαστικών λειτουργών.
δ. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση και την ανωτέρω διαδικασία ορίζονται επίσης αναπληρωτές των µελών των Επιτροπών,
µε τα ίδια προσόντα µε τα αντίστοιχα τακτικά µέλη.
στ. Η θητεία των µελών των Επιτροπών είναι τριετής και µπορεί
να ανανεωθεί µία (1) φορά σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία.
Τα µέλη των Επιτροπών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Το
τρίτο µέλος των Επιτροπών συµβάλλεται µε το Ελληνικό Δηµόσιο,
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το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών προβλέπεται το
ύψος της µηνιαίας αποζηµίωσης για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους αναπληρωτές τους και του µισθού που καταβάλλεται στο τρίτο µέλος και τον αναπληρωτή του. Κάθε άλλο ζήτηµα
που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων των µελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών διέπεται από τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής. Το τρίτο µέλος των Ανεξάρτητων Επιτροπών
Προσφυγών υπάγεται στις πειθαρχικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, όπως ισχύει.
4. Οι Δικαστικοί Λειτουργοί µέλη των Επιτροπών µπορούν να αντικαθίστανται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε την ίδια διαδικασία του διορισµού τους µετά από
αίτησή τους. Το τρίτο µέλος των Ανεξάρτητων Επιτροπών της
Αρχής Προσφυγών µπορεί να παύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης πριν τη λήξη της θητείας
του, µετά από καταγγελία της σύµβασής του, καθώς και για τους
λόγους που προβλέπονται σε αυτή και στον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής. Κατά τη διάρκεια της θητείας του τρίτου µέλους
των Επιτροπών αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου λειτουργήµατος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καµίας
επαγγελµατικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αµειβόµενων καθηκόντων στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή και η ανάληψη άλλων µη αµειβόµενων σε αντικείµενο συναφές µε τα
καθήκοντά τους. Αν οι διοριζόµενοι ως τρίτο µέλος των Επιτροπών
έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου, τελούν υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος.
5. Ο Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών ορίζει τον
τρόπο διενέργειας κλήρωσης για τη σύνθεση των Ανεξάρτητων
Επιτροπών Προσφυγών.»
4. Οι παράγραφοι 6 και 12 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 καταργούνται.
5. Η παράγραφοι 7, 8, 9 και 11 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016
αναριθµούνται ως 6, 7, 8 και 10 αντιστοίχως.
6. Η παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 αριθµείται ως 9 και
αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών συγκροτείται τριµελής Επιτροπή Επιλογής, στην οποία ανατίθεται η εξέταση των
υποψηφιοτήτων και η επιλογή του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών. Η Επιτροπή Επιλογής
αποτελείται: α) από έναν Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη και τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο, που ορίζονται µε απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη, β) από έναν Σύµβουλο του ΑΣΕΠ και τον
αναπληρωτή του ως µέλος, γ) από ένα µέλος του Διδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού ΑΕΙ νοµικών, πολιτικών επιστηµών της
χώρας ως µέλος και τον αναπληρωτή του µε όµοια προσόντα, που
υποδεικνύονται από την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους
πρόσφυγες.»
7. Η παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 αριθµείται ως 11
και αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Η δαπάνη διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής του Διευθυντή βαρύνει τον προϋπολογισµό της Αρχής Προσφυγών.»
8. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης εκδίδεται Κανονισµός Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου, µετά από πρόταση του Διευθυντή της, όπου ρυθµίζονται επί µέρους θέµατα εσωτερικής διάρθρωσης και
λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου. Με όµοια απόφαση εκδίδεται
ο Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, µε τον οποίο
ρυθµίζονται θέµατα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της
Αρχής και των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών. Η απόφαση
του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται µετά από πρόταση του Διοικητικού Διευθυντή και επιτροπής αποτελούµενης από τους προέδρους των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.»
9. Στο άρθρο 10 του ν. 4375/2016 προστίθεται παράγραφος 7
ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«7. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.
4264/2014 (Α' 118), η λειτουργία κυλικείων εντός των κέντρων και
δοµών προσωρινής υποδοχής - φιλοξενίας και εν γένει χώρων που
καλύπτουν έκτακτες ανάγκες στέγασης και προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υγείας,
καθορίζονται τα είδη που δύνανται να πωλούνται από τα κυλικεία,
η διαδικασία αδειοδότησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Η αρµοδιότητα για την εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείων του πρώτου εδαφίου ανήκει στο δήµο, στη χωρική
αρµοδιότητα του οποίου λειτουργεί ο προαναφερθείς χώρος. Με
απόφαση του οικείου δήµου και κατόπιν γνώµης της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η οποία παρέχεται το αργότερο
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή σχετικού αιτήµατος, καθορίζονται ο αριθµός των κυλικείων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά χώρο, η χωροθέτησή τους εντός αυτού, το
ωράριο λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά
στην εύρυθµη λειτουργία τους. Η εκµίσθωση των χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία κυλικείων γίνεται κατόπιν δηµοπρασίας από
τον οικείο δήµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 270/1981
(Α’77). Το προϊόν της δηµοπρασίας αποτελεί έσοδο του δήµου.»
10. Στο άρθρο 19 του ν. 4375/2016 προστίθεται παράγραφος 5
ως εξής:
«5. Οι δαπάνες µετακινήσεων, διαµονής και η ηµερήσια αποζηµίωση υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ασύλου που συµµετέχουν σε
δράσεις που υλοποιούνται από κοινού µε Διεθνείς Οργανισµούς
ή άλλους φορείς, δύνανται να βαρύνουν το Διεθνή Οργανισµό ή
τον άλλο φορέα, κατόπιν σχετικής συµφωνίας. Το ποσό των ως
άνω δαπανών θα καταβάλλεται στον υπάλληλο από τον ως άνω
Διεθνή Οργανισµό ή φορέα. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου καθορίζονται τυχόν ειδικότεροι όροι υλοποίησης
της ως άνω συµφωνίας.»
11. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, οι εκκρεµείς προσφυγές δεν εξετάζονται κατά τα προβλεπόµενα στο
π.δ. 114/2010 (Α’195) και η διοικητική διαδικασία καταργείται,
εκτός εάν ο ενδιαφερόµενος υποβάλει στις αρµόδιες Αρχές Παραλαβής της παρ. ιδ’ του άρθρου 2 του π.δ. 114/2010, αίτηση ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 26 του π.δ.
114/2010, περί εξέτασης της προσφυγής του ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εντός
δύο (2) µηνών από την επίδοση της απόφασης περί χορήγησης
καθεστώτος παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο,
για συζήτηση της προσφυγής, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ενώπιον των Επιτροπών
Προσφυγών του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010, χορηγείται στον
αιτούντα δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού και η διαδικασία
συνεχίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 114/2010.»
12. Η παρ. 17 του άρθρου 52 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται
ως εξής:
«17. Οι προαναφερόµενες εγγυήσεις τηρούνται και κατά τη διαδικασία συζήτησης των προσφυγών ενώπιον των Ανεξάρτητων
Επιτροπών Προσφυγών, καθώς και σε κάθε συµπληρωµατική συνέντευξη ή ακρόαση.»
13. Το στοιχείο β’ της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4375/2016
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η συνέντευξη µε τους αιτούντες διεθνή προστασία, δύναται
να διενεργείται και από προσωπικό που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο.»
14. Ο τίτλος του κεφαλαίου Δ’του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ».
15. Η παρ. 5 του άρθρου 61 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Οι προσφυγές κατατίθενται στις Αρχές Παραλαβής και διαβιβάζονται στην Αρχή Προσφυγών αµελλητί µαζί µε το διοικητικό
φάκελο.»
16. Το άρθρο 62 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΕ’ - 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

«Άρθρο 62
Διαδικασία συζήτησης των προσφυγών
1. Η διαδικασία ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών είναι κατά κανόνα έγγραφη και η συζήτηση των προσφυγών
διενεργείται µε βάση τα στοιχεία του φακέλου. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών καλεί υποχρεωτικά τον προσφεύγοντα σε προφορική ακρόαση όταν: α. µε την προσφυγή προσβάλλεται
απόφαση ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, β. ανακύπτουν ζητήµατα ή αµφιβολίες ως προς την πληρότητα της συνέντευξης που πραγµατοποιήθηκε κατά τον πρώτο βαθµό
εξέτασης, γ. ο προσφεύγων υπέβαλε σοβαρά νέα στοιχεία που
αφορούν σε οψιγενείς ισχυρισµούς, δ. η υπόθεση είναι ιδιαίτερα
περίπλοκη.
2. Με την κατάθεση της προσφυγής η αρµόδια Αρχή Παραλαβής ενηµερώνει αυθηµερόν τον προσφεύγοντα για την ηµεροµηνία συζήτησής της. Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται:
α. Τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες µετά την κατάθεση προσφυγής
που υποβάλλεται κατά απόφασης µε την οποία απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας ως αβάσιµη µε την κανονική διαδικασία ή ανακαλείται καθεστώς διεθνούς προστασίας. β. Τουλάχιστον
δέκα (10) ηµέρες µετά την κατάθεση προσφυγής που υποβάλλεται κατά απόφασης µε την οποία απορρίπτεται αίτηση διεθνούς
προστασίας µε την ταχύρρυθµη διαδικασία ή ως απαράδεκτη
κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 16 παράγραφος 4 και 18 αντίστοιχα.
γ. Τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες µετά την κατάθεση προσφυγής
που υποβάλλεται κατά απόφασης µε την οποία απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις του άρθρου 60 ή που
υποβάλλεται ενώ ο προσφεύγων βρίσκεται σε Κέντρο Υποδοχής
και Ταυτοποίησης. Ο προσφεύγων και η Υπηρεσία Ασύλου δύνανται να καταθέσουν τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία ή υπόµνηµα
έως και την προηγούµενη της ηµέρας συζήτησης της προσφυγής.
3. Εφόσον ακολουθείται διαδικασία συζήτησης της προσφυγής
µε προφορική ακρόαση, η Αρχή Προσφυγών καλεί τον προσφεύγοντα ενώπιον της αρµόδιας Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών. Ο προσφεύγων ενηµερώνεται το αργότερο πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής του, σε γλώσσα που κατανοεί, για τον τόπο και την ηµεροµηνία συζήτησης, καθώς και για το δικαίωµά του να παρασταθεί
αυτοπροσώπως ή µε το δικηγόρο ή άλλο σύµβουλό του ενώπιόν
της, για να εκθέσει προφορικά, µε τη βοήθεια κατάλληλου διερµηνέα, τα επιχειρήµατά του και να δώσει τυχόν διευκρινίσεις. Στην
ίδια προθεσµία ενηµερώνεται, µε κάθε πρόσφορο µέσο σχετικώς
και η Υπηρεσία Ασύλου, προκειµένου να εκθέσει τις απόψεις της
για καθέναν από τους προβαλλόµενους λόγους, διευκρινίζοντας
σαφώς το συναφές µε κάθε λόγο πραγµατικό µέρος. Η απουσία
του προσφεύγοντος δεν κωλύει τη συζήτηση της προσφυγής, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτός έχει κληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 40 του παρόντος. Η προφορική συζήτηση µπορεί να
είναι δηµόσια κατόπιν ρητής συναίνεσης του προσφεύγοντος. Ο
Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών µπορεί να
επιτρέψει την υποβολή υποµνηµάτων από τους διαδίκους µέσα σε
προθεσµία που τάσσεται από αυτόν για την ανάπτυξη όσων έχουν
εκτεθεί κατά τη διαδικασία της προφορικής ακρόασης.
4. Προσφυγές που έχουν υποβληθεί µετά την πάροδο των προθεσµιών της παραγράφου 1 του άρθρου 61, συζητούνται πάντοτε
κατά προτεραιότητα και το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες από
την κατάθεση της προσφυγής. Οµοίως κατά προτεραιότητα, µπορεί να εξετάζονται προσφυγές που αφορούν περιπτώσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 51 του παρόντος.
5. Ο Διοικητικός Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών µεριµνά για
την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, την παροχή κατάλληλης διερµηνείας και υπογράφει το έκθεµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο και τον
Κανονισµό της Αρχής Προσφυγών. Η γραµµατεία καταρτίζει για
κάθε δικάσιµο έκθεµα, στο οποίο αναγράφονται οι προς συζήτηση
υποθέσεις. Το έκθεµα αναρτάται έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων από την προηγουµένη της συνεδρίασης. Δεν προκαλεί ακυρότητα της διαδικασίας η µη ανάρτηση του εκθέµατος ή η µη
µνεία σε αυτό συγκεκριµένης υπόθεσης. Το έκθεµα κοινοποιείται
στα µέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, µαζί µε τους

11335

σχετικούς διοικητικούς φακέλους, πέντε (5) ηµέρες πριν από την
ηµέρα συζήτησης των προσφυγών.
6. Η συζήτηση και έκδοση απόφασης επί των προσφυγών ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατό από την κατάθεση της προσφυγής και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) µηνών στις
περιπτώσεις εφαρµογής της κανονικής διαδικασίας ή δύο (2)
µηνών στις περιπτώσεις εφαρµογής της ταχύρρυθµης διαδικασίας.
7. Κατά τη συζήτηση της προσφυγής, η Επιτροπή εξετάζει τόσο
τη νοµιµότητα της προσβαλλόµενης πράξης όσο και την ουσία της
υπόθεσης και αποφαίνεται αιτιολογηµένως επί της αίτησης διεθνούς προστασίας του προσφεύγοντος. Η απόφαση επιδίδεται
στον προσφεύγοντα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 40 του παρόντος.»
17. Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης πραγµατοποιείται η έναρξη λειτουργίας της
Αρχής Προσφυγών, όπως συνιστάται µε τις διατάξεις του άρθρου
4 του παρόντος.»
18. Στην παρ. 6 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Αρµοδιότητα του Διευθυντή είναι και η προετοιµασία λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, όπως αυτή συνιστάται µε το άρθρο
4 του παρόντος. Ο Διευθυντής είναι αρµόδιος, σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο, ιδίως για την πραγµατοποίηση των απαιτούµενων ενεργειών για την προετοιµασία των τµηµάτων, όπως
αυτά συνιστώνται µε την παρ. 7 του άρθρου 5 και την τοποθέτηση
των υπαλλήλων σε αυτά.»
19. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Αρχή Προσφυγών έχει ίδιο προϋπολογισµό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από 1η Ιανουαρίου 2017.»
20. Οι παράγραφοι 9, 26 και 27 του άρθρου 80 του ν. 4375/16
αντικαθίστανται ως εξής:
«9. Κατά την πρώτη εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 5
του παρόντος για την επιλογή του Διευθυντή, η δαπάνη διεξαγωγής της διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένων και των διαγωνιστικών διαδικασιών για την προµήθεια αγαθών ή παροχής υπηρεσιών
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Ασύλου, εφόσον οι
διαδικασίες αυτές διενεργηθούν έως 31 Δεκεµβρίου 2016.
26. Η κατά παρέκκλιση διαδικασία του άρθρου 60 παράγραφος
4 εφαρµόζεται από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η διάρκεια
ισχύος της δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των δώδεκα (12)
µηνών και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστηµα
επιπλέον έξι (6) µηνών.
27. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, που υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος και µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της υπουργικής
απόφασης συγκρότησης των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5, εξετάζονται κατ’ εξαίρεση από τις Επιτροπές
Προσφυγών του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010 (Α’ 195), όπως
ισχύει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος νόµου. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 5 είναι αρµόδιες για
τη συζήτηση των προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, που υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της υπουργικής απόφασης συγκρότησής τους. Μέχρι την
έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι Ανεξάρτητες Επιτροπές
Προσφυγών υπάγονται στην Αρχή Προσφυγών του µεταβατικού
σταδίου της παραγράφου 2.»
Άρθρο 87
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου και του Παραρτήµατός του αρχίζει
µε τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αθήνα,.................................................2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

3. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

5. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
7. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

6. ΥΓΕΙΑΣ
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

11. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

12. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

13. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

14. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

15. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
17. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

16. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
20. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

21. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62 του
Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις
άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κυρίων Τριαντάφυλλου Μηταφίδη, Χρήστου Μπγιάλα, Παύλου Πολάκη και Νικολάου Μίχου.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεσή της στις 10-6-2016, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν οµόφωνα
τη µη άρση της ασυλίας του κ. Τριαντάφυλλου Μηταφίδη.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεσή της στις 10-6-2016, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν οµόφωνα
την άρση της ασυλίας του κ. Χρήστου Μπγιάλα.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεσή της στις 10-6-2016, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν οµόφωνα
την άρση της ασυλίας του κ. Παύλου Πολάκη.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεσή της στις 10-6-2016, σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν οµόφωνα
την άρση της ασυλίας του κ. Νικολάου Μίχου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Κανονισµού της Βουλής, η
Βουλή δεν εισέρχεται στην ουσία των υποθέσεων, αλλά ερευνάται µόνον αν η πράξη για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας
συνδέεται µε την πολιτική ή κοινοβουλευτική δραστηριότητα του
Βουλευτή ή η δίωξη, η µήνυση ή η έγκληση υποκρύπτει πολιτική
σκοπιµότητα.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής, η Βουλή αποφασίζει, µε ανάταση του χεριού
ή έγερση, επί της αιτήσεως της εισαγγελικής αρχής, κατά τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο. Ο
λόγος δίδεται πάντα, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή στον οποίο
αφορά η αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων ή στους αναπληρωτές τους.
Υπενθυµίζω ότι, σύµφωνα µε την απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων της 23ης Μαρτίου 2005, έχουµε δεχθεί επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας, η Βουλή να αποφασίζει µε ονοµαστική ψηφοφορία και µε ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο στο οποίο κάθε
συνάδελφος θα αναγράφει το όνοµά του, την εκλογική του περιφέρεια και την Κοινοβουλευτική Οµάδα που ανήκει, θα καταχωρίζεται στα αντίστοιχα Πρακτικά. Ανταποκρινόµαστε έτσι στις
διατάξεις του άρθρου 83 του Κανονισµού της Βουλής που απαιτεί φανερή ψηφοφορία.
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των περιπτώσεων
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε
σε ονοµαστική ψηφοφορία, όπως σας περιέγραψα.
Η πρώτη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κ. Τριαντάφυλλο Μηταφίδη.
Η δεύτερη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κ. Χρήστο
Μπγιάλα.
Η τρίτη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κ. Παύλο Πολάκη.
Η τέταρτη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κ. Νικόλαο Μίχο.
Επί της πρώτης αιτήσεως υπάρχει συνάδελφος που ζητάει τον
λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού;
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον
λόγο, για να δώσω µία εξήγηση στους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Μηταφίδης.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Η υπόθεση αυτή αφορά, βέβαια, την περίοδο που είχα διατελέσει δηµοτικός σύµβουλος
στον Δήµο Θεσσαλονίκης και ανάγεται στο 2011. Αφορούσε µία
οµόφωνη κανονιστική απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης, µε την οποία προσπαθήσαµε να βάλουµε τάξη στην
αταξία που επικρατούσε σε δύο πολύ γνωστούς δρόµους, πεζόδροµους της Θεσσαλονίκης. Ο ένας, για τους παλιούς Θεσσαλονικείς, είναι γνωστός ως οδός Σχολείων, η οποία δυστυχώς πια
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είναι πεζόδροµος τραπεζοκαθισµάτων, µε αποτέλεσµα να µην
µπορεί να λειτουργεί το γειτονικό σχολείο.
Ήταν η βέλτιστη δυνατή λύση που δώσαµε, αλλάζοντας τη χωροθέτηση των τραπεζοκαθισµάτων. Αυτή η οµόφωνη απόφασή
µας εγκρίθηκε και από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση. Δύο, όµως,
από τους περιοίκους της περιοχής διαφώνησαν µε αυτήν την
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, προσέφυγαν κατά της
απόφασης και έτσι υπήρξε η δίωξη εναντίον µας.
Θέλω να σας πω, όµως, ότι αυτή η υπόθεση έχει πλέον τελειώσει σε δικαστικό επίπεδο, καθώς το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης οµόφωνα αποφάσισε ότι δεν συντρέχει
κανένας λόγος δίωξής µας, διότι δεν υπάρχει παράβαση καθήκοντος.
Αυτά ήθελα να πω προς γνώση του Σώµατος.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τριαντάφυλλος Μηταφίδης
καταθέτει για τα Πρακτικά το σηµείωµα το οποίο είχε καταθέσει
στην Πταισµατοδίκη Θεσσαλονίκης, στο ΙΕ’ Τµήµα και το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε.
Επί της δεύτερης αιτήσεως άρσης ασυλίας θέλει κάποιος συνάδελφος να πάρει τον λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Μπγιάλας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µια αστεία υπόθεση, η οποία δεν έχει καµµία
βάση. Είναι µια λεκτική διένεξη -που από µέρους µου δεν υπήρξε
ούτε εξύβριση ούτε απειλή, δεν είναι, άλλωστε, ούτε του χαρακτήρα µου ούτε της ιδιοσυγκρασίας µου- µε έναν κύριο, ο οποίος
είναι προσωπικός µου υβριστής εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από
τότε που ήµουν δήµαρχος και του είχα κάνει παρατήρηση για καταπατηµένες εκτάσεις που είχε. Όποτε έβρισκε οποιαδήποτε ευκαιρία, µε εξύβριζε.
Στο συγκεκριµένο περιστατικό τού έκανα παρατήρηση και άρχισε να υβρίζει τους γονείς µου, ακόµη και τον δεκατριάχρονο γιό
µου µε ανήκουστες εκφράσεις και να µε απειλεί. Του ανταπάντησα
µόνο ότι «είσαι τρελός και δεν µπορώ να συζητήσω µαζί σου» και
έφυγα. Από εκεί και πέρα, µετά πήγε και µου έκανε µήνυση. Αυτό
έγινε στις 25 Ιουλίου, που τότε δεν ήµουν Βουλευτής.
Έτσι έχει η υπόθεση. Είναι µια αστεία υπόθεση. Από µέρους
µου ζητώ, όπως είπα και στην επιτροπή, να αρθεί η ασυλία, για
να διευκρινιστεί το θέµα στα δικαστήρια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε.
Επί της τρίτης υπόθεσης άρσης ασυλίας υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να πάρει τον λόγο κατά το άρθρο 108 του
Κανονισµού; Όχι.
Επί της τέταρτης υπόθεσης άρσης ασυλίας υπάρχει κάποιος
συνάδελφος που θέλει να πάρει τον λόγο; Όχι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί
ονοµαστική ψηφοφορία.
Έχει καταρτιστεί ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα των συναδέλφων
για τους οποίους ζητείται η άρση ασυλίας. Κάθε συνάδελφος θα
σηµειώνει την ψήφο του δίπλα στα ονόµατα των συναδέλφων,
για τους οποίους ζητείται η άρση ασυλίας.
Όποιος συνάδελφος ψηφίζει υπέρ της άρσης της ασυλίας, θα
σηµειώνει την προτίµησή του δίπλα στο όνοµα του Βουλευτή και
στη στήλη «ΝΑΙ», δηλαδή λέει «ΝΑΙ» στην αίτηση του εισαγγελέως που ζητεί την άρση της ασυλίας.
Όποιος συνάδελφος ψηφίζει κατά της άρσης της ασυλίας, θα
σηµειώνει δίπλα στο όνοµα του Βουλευτή και στη στήλη «ΟΧΙ»
αντιστοίχως «ΟΧΙ».
Όποιος συνάδελφος ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», θα το σηµειώσει στην
αντίστοιχη στήλη του ψηφοδελτίου.
Στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφει κάθε συνάδελφος το όνοµά
του, την εκλογική του περιφέρεια και την Κοινοβουλευτική
Οµάδα, στην οποία ανήκει, και θα το υπογράφει, διότι η ψηφοφορία είναι ονοµαστική, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Κανονισµού της Βουλής.
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Στη συνέχεια και µε την εκφώνηση του ονόµατός του από τους
επί του καταλόγου συναδέλφους, θα παραδίδει το ψηφοδέλτιο
στους συναδέλφους κ.κ. Αναστασία Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ και
Απόστολο Βεσυρόπουλο από τη Νέα Δηµοκρατία, οι οποίοι θα
το µονογράφουν και θα ανακοινώνουν ότι ο Βουλευτής εψήφισε.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας θα γίνει η καταµέτρηση των
ψήφων από τους συναδέλφους που προανέφερα, όπως θα προκύψουν από τα ψηφοδέλτια, τα οποία θα καταχωριστούν µαζί µε
το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το Σώµα
συνεφώνησε οµοφώνως.
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές ή
τηλεοµοιοτυπίες (fax) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την
ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλει να µιλήσει ο κ.
Μίχος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Φτάσαµε στο
τέλος της διαδικασίας. Είχα ρωτήσει προηγουµένως ποιος θα
ήθελε να πάρει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ναι, αλλά σας το είχα πει προηγουµένως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εάν η Βουλή δεν
έχει αντίρρηση, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Εφόσον, απ’ ό,τι βλέπω,
κανείς δεν διαφωνεί, θα δώσω τον λόγο στον κ. Μίχο.
Κύριε Μίχο, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι κατηγορούµενος για µία υπόθεση, η οποία δεν είναι ούτε
καν πληµµέληµα και µετατράπηκε σε κακούργηµα. Όσοι λογιστές την είδαν, ακόµη και δύο ορκωτοί πολύ µεγάλοι λογιστές
µού είπαν ότι είναι ένα «στήσιµο», καθαρά γιατί ανήκω στη Χρυσή
Αυγή.
Θέλω να κάνω µία αναφορά για τα άπλυτα των κοµµάτων –της
Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ- για τα λεφτά που έχουν χαθεί
και δεν έχει δικαστεί κανένας, δεν έχει περάσει κανένας για άρση
της βουλευτικής ασυλίας, δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος, για
τα άπλυτα των καναλιών που και εκεί δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος, για τους «νταβατζήδες» της «HΟCHTIEF», οι οποίοι δεν
πληρώνουν τον ΦΠΑ στο ελληνικό δηµόσιο και δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ κανένας.
Θα γυρίσω στην προηγούµενη κυβέρνηση, για τις µίζες του
Μιχελάκη, του Υπουργού, που πήγαν στο σπίτι κάποιου µεγάλου
επιχειρηµατία να βρουν στοιχεία για την Χρυσή Αυγή και βρήκαν
στοιχεία για τον Μιχελάκη και καλύφθηκε το θέµα, ακόµα και από
εσάς του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ταυτόχρονα είχατε καλύψει την άρση της
βουλευτικής ασυλίας του Υπουργού κ. Σταθάκη για το 1,5 εκατοµµύριο τότε από το Πανεπιστήµιο της Κρήτης, όπως καλύφθηκε και ο κ. Σταθάκης για το 1,5 εκατοµµύριο που «ξέχασε»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να δηλώσει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): …(δεν ακούστηκε)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Εντάξει, εντάξει. Τα φτιάχνετε όπως θέλετε, κύριε Κοντονή. Μην κοροϊδεύετε τον λαό, τους ψηφοφόρους σας να κοροϊδεύετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Τι να µην κοροϊδεύουµε; Υπάρχει απόφαση δικαστηρίων. Έχει απαλλαγεί ο άνθρωπος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ναι, είδαµε και τα καλά του κ. Πολάκη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριε Μίχο, αναφερθείτε στην υπόθεση της άρσης...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αναφερθώ σε
αυτά, γιατί µιλάµε για τεράστια ποσά πολλών εκατοµµυρίων, για
λεφτά που έχουν βγει σε offshore εταιρείες στο εξωτερικό. Γιατί
εγώ δεν έχω offshore εταιρεία στην Αγγλία, όπως είχε γράψει
προ ολίγων ηµερών η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», κάποιος άλλος έχει.
Κοιτάξτε τις µίζες των υποβρυχίων που δεν έχει δικαστεί ποτέ
κανείς και δεν έχει παραπεµφθεί εδώ και αφήστε µε εµένα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εγώ θέλω να πάω στο δικαστήριο να απολογηθώ. Τα στοιχεία
µου θα τα δείξω εκεί. Είναι σίγουρο ότι θα αθωωθώ. Δεν θα καθίσω ούτε καν στην ψηφοφορία.
Κοιτάξτε, λοιπόν, τα άπλυτα που σας είπα. Κοιτάξτε τις λίστες
Λαγκάρντ και της Βεστφαλίας-Ρηνανίας που δεν έχει µιλήσει κανένας, καθώς και άλλες οκτώ λίστες, γιατί είναι πάρα πολλοί παράγοντες της χώρας µας, και αφήστε µας ήσυχους εµάς.
Εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα µου. Δεν υπάρχει περίπτωση να
µε τροµοκρατήσετε ούτε µε οικονοµικά ζητήµατα ούτε µε τίποτε
άλλο κι από εκεί και πέρα κάντε ό,τι νοµίζετε.
Σας το ξαναλέω: Θέλω να παραπεµφθώ και να πάω δικαστικώς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Καλούνται επί του
καταλόγου οι Βουλευτές κ.κ. Παναγιώτα Δριτσέλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και Ιωάννης Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Υπάρχει
συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και
παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση και να έχουµε το αποτέλεσµα, επανερχόµαστε στη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων, ώστε να κερδίσουµε χρόνο.
Ξεκινάµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 976/10-6-2016 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Φλώρινας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Αντωνιάδη προς τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επιστροφή του Τµήµατος Βαλκανικών Σπουδών από τη Θεσσαλονίκη στη Φλώρινα.
Θα απαντήσει η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων κ. Αθανασία Αναγνωστοπούλου.
Κύριε Αντωνιάδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Κυρία Υπουργέ, µε το περιβόητο
σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για τη µεταρρύθµιση στην παιδεία στην περιοχή της Φλώρινας και µόνο -από όλη τη δυτική Μακεδονία- συνέβη ένα πραγµατικό έγκληµα σε βάρος και της παιδείας και του
τόπου. Ένα ολόκληρο Τµήµα Βαλκανικών Σπουδών µε οκτακόσιους φοιτητές και είκοσι µέλη ΔΕΠ, που ξέρετε ότι είναι δυσεύρετα, µετακόµισε στη Θεσσαλονίκη.
Το τµήµα αυτό, το οποίο δηµιουργήθηκε µε πολύ κόπο και
µόχθο, αποτελούσε την προµετωπίδα και την πνευµατική και πολιτιστική συνεργασία µε τα όµορα κράτη Αλβανίας, FYROM -και
όχι µόνο- Σερβίας, Βουλγαρίας, µε όλα τα Βαλκάνια.
Δεν µπορεί να µεταφέρεται ένα τµήµα από την ακριτική αυτή
γωνιά της πατρίδας µας, απ’ όπου θα µπορούσε να προσφέρει
τα πάντα για την πνευµατική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, απλώς και µόνο για να ικανοποιεί συντεχνιακά συµφέροντα
ή την επιθυµία των καθηγητών να µεταβούν στη Θεσσαλονίκη,
στο κέντρο. Είναι γνωστό ότι βρίσκουν δουλειά στην επαρχία και
µετά όλοι θέλουν να µετακοµίσουν στο κέντρο.
Αίτηµα όλων των κατοίκων, κυρία Υπουργέ, είναι η αποκατάσταση αυτής της αδικίας, η επάνοδος του Τµήµατος Βαλκανικών
Σπουδών στη Φλώρινα, για να συνεχίσει το πνευµατικό και πολιτιστικό έργο για το οποίο δηµιουργήθηκε.
Επιβάλλεται δε να σταλεί το µήνυµα προς πάσα κατεύθυνση,
ότι τα συντεχνιακά συµφέροντα δεν θα καθορίζουν και δεν καθορίζουν τη γενικότερη πορεία της εκπαίδευσης και της παιδείας.
Ερωτώ, λοιπόν, πότε σκέπτεστε, κυρία Υπουργέ, να γίνει αυτή
η άρση της αδικίας. Βεβαίως, η πρότασή µας είναι να παρθεί η
απόφαση τώρα και να εφαρµοστεί από τον Σεπτέµβριο του 2017.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει η κυρία Υπουργός για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε συνάδελφε,
σε αυτήν την Αίθουσα, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έχω µιλήσει άπειρες φορές για το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» σαν ένα
µνηµείο πραγµατικά ανορθολογικής αναδιάταξης του χώρου της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που έπληξε και την ακαδηµαϊκή δοµή
και λειτουργία των τµηµάτων και των ανώτατων ιδρυµάτων αλλά
και τον τόπο.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» είναι ένα σχέδιο, το οποίο εκπονήθηκε και εφαρµόστηκε επί δικής σας Κυβέρνησης και δεν είναι η πρώτη φορά που αντιµετωπίζουµε τέτοια
θέµατα.
Θα συµφωνήσω ότι η περίπτωση του Τµήµατος Βαλκανικών
σπουδών της Φλώρινας εντάσσεται απολύτως σε αυτήν την
ανορθολογική αναδιάταξη. Το λέω αυτό, γιατί ακόµα και η ΑΔΙΠ
είναι ανίκανη να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που είχε το σχέδιο
«ΑΘΗΝΑ», γιατί δεν έχει το στρατηγικό κριτήριο, βάσει του
οποίου έγινε αυτό το σχέδιο.
Δεν θα µακρηγορήσω, λέγοντας τι λειτουργούσε στην πόλη
της Φλώρινας, πριν από το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», ότι οι δοµές του
πανεπιστηµίου εκεί κάλυπταν µεγάλο µέρος των φοιτητών και
της στέγασής τους και της σίτισής τους. Συµφωνώ πάρα πολύ
ότι, µε όρους ακαδηµαϊκούς, η γειτνίαση µε όµορα κράτη, που
είναι τα βαλκανικά κράτη, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιµη σε αυτήν
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την περίπτωση. Θεωρώ ότι έχετε δίκιο σε αυτό.
Να πω, όµως, κι ένα άλλο πράγµα που σηµειώσατε και να το
πω σε αυτήν την Αίθουσα, για να ακουστεί. Είναι πάρα πολύ
σωστό αυτό που λέτε, ότι καθηγητές εκλέγονται σε µια περιοχή
και µετά γίνονται τα αδύνατα δυνατά, για να µεταφερθούν σε
άλλη. Το έχω µε το θέµα του Πανεπιστηµίου Πάτρας και τα τµήµατα του Αγρινίου. Το έχω το θέµα αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ενώ εκλέγεται κάποιος εκεί, κάνει τα αδύνατα δυνατά
και µετά δεν στηρίζει το τµήµα στο οποίο εκλέχθηκε.
Για το συγκεκριµένο τώρα τµήµα, το Τµήµα των Βαλκανικών
Σπουδών Φλώρινας δεν µου έχει έρθει κανένα αίτηµα ακόµα στο
Υπουργείο από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας. Περιµένω
ένα αίτηµα, για να καθίσουµε να συζητήσουµε. Ξέρετε –κι αυτό
δεν είναι υπεκφυγή, γιατί το λέω πάρα πολύ σοβαρά- πως λέµε
ότι έγινε µε εντελώς ανορθολογικό τρόπο η αναδιάταξη βάσει
του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ». Δεν µπορούµε αυτήν τη στιγµή µέσα σε
ένα µήνα να αποφασίσουµε ότι αυτά κλείνουν, αυτά συγχωνεύονται, αυτά ξανανοίγουν.
Έχω ζητήσει και από τους προέδρους των ΤΕΙ αλλά και από
τους πρυτάνεις των πανεπιστηµίων να δώσουν την άποψή τους
για το πώς πρέπει να λειτουργούν τα πανεπιστήµια. Αυτό δεν
αφαιρεί την ευθύνη από εµάς, που έχουµε, αλλά µας χρειάζεται
λίγος χρόνος, για να δούµε ορθολογικά πια αυτό το ζήτηµα.
Να σας πω, επίσης, ένα άλλο κραυγαλέο παράδειγµα, όπως
αυτό του Τµήµατος των Βαλκανικών Σπουδών στη Φλώρινα:
Υπήρχε το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο ίδιο Πανεπιστήµιο, που έδρευε στην Καστοριά. Ξαφνικά µε το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»
µετονοµάστηκε σε Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος και µεταφέρθηκε στην Κοζάνη. Εγώ περιµένω από το πανεπιστήµιο µια
κρούση για να το δούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Αντωνιάδη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Κυρία Υπουργέ, εν πρώτοις, µπορώ
να πω ότι είναι ικανοποιητική η απάντηση, την οποία έχετε δώσει
ως προς τις προθέσεις. Επειδή, βεβαίως, ζούµε στην Ελλάδα και
µέχρι να µετουσιωθούν οι προθέσεις σε πράξεις, θα µεσολαβήσουν πάρα πολλά συµφέροντα. Ξεκινάω από τα συντεχνιακά.
Εγώ χαίροµαι. Θα µεταφέρω αυτήν την άποψη, την οποία
έχετε και θα τη συζητήσουµε µε την Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας. Ευελπιστώ ότι θα είναι και αυτοί θετικοί σε αυτό. Μην ξεχνάτε, όµως, ότι ως συνάδελφοι καθηγητές
–κι εγώ είµαι εκπαιδευτικός- ξέρουµε τι θα γίνει στα ενδιάµεσα
και τι πιέσεις θα ασκηθούν στην Πρυτανεία, για να µην επιστρέψει το τµήµα.
Σας λέω µόνο ότι αυτήν τη στιγµή, τµήµατα του Πανεπιστηµίου
της Φλώρινας κάνουν µεταπτυχιακές σπουδές στη Θεσσαλονίκη,
ενώ έχουν έδρα στη Φλώρινα. Ενώ για το µεταπτυχιακό έχουν
δώσει εξετάσεις για Φλώρινα, όλες οι εργασίες γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Αν είναι ποτέ δυνατόν! Σιγά, σιγά οι ίδιοι οι καθηγητές
υπονοµεύουν τη λειτουργία, ότι δήθεν υπάρχει πρόβληµα υποδοµών, πρόβληµα δυσλειτουργίας ,για να µπορέσουν να µεταβούν στα αστικά κέντρα.
Παρ’ όλα ταύτα, σας ανέφερα αυτούς τους κινδύνους οι
οποίοι ελλοχεύουν. Από εδώ και πέρα –εµείς, βέβαια, δεν θέλουµε σε χρόνο µηδέν και τόσο σύντοµα να γίνει- πρέπει να το
συζητήσετε. Θα έρθει ολοκληρωµένη πρόταση από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας. Θα είµαστε σε επαφή. Ελπίζουµε
να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, γιατί, όντως, είναι µεγάλη αδικία και για τη Φλώρινα και για την παιδεία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Χαίροµαι πάρα
πολύ, κύριε Αντωνιάδη, για τον τρόπο που αντιµετωπίζετε το
θέµα. Κι εγώ θεωρώ ότι αυτά τα θέµατα, ποια τµήµατα ανοίγουν,
ποια συγχωνεύονται πρέπει να είναι προϊόν συναίνεσης αυτής
της Βουλής και να µην είναι µέσον για αντιδικία κ.λπ., διότι δεν
αφορά ούτε εµένα, ούτε εσάς προσωπικά, ούτε οποιονδήποτε.
Θέλω, επίσης, να πω ότι –και κάνετε πάρα πολύ καλά που το
λέτε σε αυτήν την Αίθουσα- ότι υπάρχει µεταπτυχιακό πρό-
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γραµµα σπουδών και γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο; Κι
εκεί –το ξέρετε αυτό, ίσως και καλύτερα από εµένα- το Υπουργείο δεν µπορεί να παρεµβαίνει συνέχεια. Είναι και θέµα ήθους
των πανεπιστηµιακών και των πανεπιστηµίων να διατηρήσουν
αυτά τα τµήµατα εκεί που η πολιτεία αποφάσισε µαζί µε τα ιδρύµατα να υπάρχουν αυτά τα τµήµατα και να λειτουργούν εκεί.
Κι ένα τελευταίο πράγµα: Πρέπει να σταµατήσουµε λίγο, µέσω
των ανώτατων ιδρυµάτων, να υπάρχει και αυτός ο τοπικός «σκοτωµός», δηλαδή ότι πρέπει το δικό µου να υπάρχει εδώ και στη
δίπλα πόλη δεν µε ενδιαφέρει αν υπάρχει. Αν πάει κάποιος να θεραπεύσει µία τέτοια αδικία, να ξεσηκώνεται µία άλλη πόλη. Σας
το λέω, επειδή έχουµε την Πάτρα και τον Πύργο. Είπα για ένα
τµήµα της Πάτρας ότι πρέπει να λειτουργήσει και ξεσηκώθηκε ο
Πύργος, γιατί φοβήθηκε ότι θα κλείσει το δικό του. Δεν γίνεται
έτσι.
Εγώ, λοιπόν, θεωρώ ότι η συναίνεση µεταξύ των κοµµάτων γι’
αυτά τα θέµατα είναι πάρα πολύ χρήσιµη κι ευχαριστώ για την
ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Σειρά έχει η έκτη µε αριθµό 980/13-6-2016 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Σπυρίδωνος Λυκούδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τους βανδαλισµούς σε αγάλµατα
στο κέντρο της Αθήνας.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαος
Τόσκας.
Κύριε Λυκούδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κι εσείς κι εγώ και όλοι µας πληροφορηθήκαµε
τις προάλλες ότι στον περίβολο το Πνευµατικού Κέντρου της
Αθήνας έγινε µία επίθεση, υπό µία έννοια, από δράστες και εκλάπησαν τέσσερις ορειχάλκινες προτοµές τη µία µέρα και την εποµένη οι δράστες –υποθέτω ότι ήταν οι ίδιοι- προφανώς
θεωρώντας ότι έναν περίπατο κάνουν και παίρνουν ό,τι θέλουν,
επανήλθαν και πήραν και την πέµπτη προτοµή. Με βάση την ειδησιογραφία ήταν οι ορειχάλκινες προτοµές του Κώστα Ουράνη,
του Άγγελου Τερζάκη, του Κωστή Μπαστιά, του Γιώργου Θεοτοκά και την εποµένη του Παντελή Χορν.
Αυτό το συµβάν φέρνει για άλλη µια φορά στην επικαιρότητα
τα ζητήµατα που έχουν σχέση µε την εύρυθµη λειτουργία, τη
ζωή, την ασφάλεια και τον τρόπο µε τον οποίο βιώνουν οι κάτοικοι της Αθήνας στην πρωτεύουσα.
Υπάρχουν, κύριε Υπουργέ -και το ξέρετε- σηµεία της πρωτεύουσας που σφύζουν από ζωή. Υπάρχουν δρόµοι που έχουν
πολύ µεγάλο ενδιαφέρον και να τους περπατάς, ανοίγει η καρδιά
σου να τους περπατάς. Είναι γεµάτοι από κόσµο και διάχυτο πολιτισµό. Υπάρχουν και σηµεία στην πρωτεύουσα που είναι διάχυτος ο φόβος και η παρακµή.
Ένα από αυτά τα σηµεία είναι και ο περί του Πνευµατικού Κέντρου του δήµου χώρος. Εκεί υπάρχουν, δυστυχώς, τοξικοεξαρτηµένοι συµπολίτες µας, οι οποίοι κάνουν χρήση ναρκωτικών
είκοσι µέτρα από την οδό Ακαδηµίας ή από την οδό Σόλωνος και
υπάρχει και η αντικειµενική δυσκολία, που για όλους τους πολίτες της Αθήνας είναι προφανής, δηλαδή να διέρχονται τον χώρο
και να τον επισκέπτονται µε την άνεση που ένας πολίτης επισκέπτεται το σπίτι του, που είναι η πόλη του.
Ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε κατά νου ένα συγκεκριµένο
σχέδιο, για να προστατευτούν αυτά τα σηµεία της πόλης µας,
της πρωτεύουσας, που έχουν τα προβλήµατα της παρακµής και
του φόβου και αν -δεν είναι δικό σας θέµα, είναι περισσότερο
θέµα του Υπουργείου Υγείας- σε σχέση µε µία ενδεχοµένως συνεργασία µε τον Υπουργό Υγείας σκέφτεστε εάν µπορείτε να αντιµετωπίσετε και µε έναν διαφορετικό τρόπο σε περιοχές που
έχουν δοµές υγείας τους τοξικοεξαρτηµένους συµπολίτες µας,
οι οποίοι κάνουν µέρα-νύχτα χρήση ναρκωτικών στον συγκεκριµένο χώρο, που είναι ακριβώς στο κέντρο της Αθήνας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Τόσκα, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κυρία Πρόεδρε, κύριε Λυκούδη, πράγµατι παρά τις τεράστιες προσπάθειες του Δήµου
Αθηναίων που έχουν γίνει για την αστυνόµευση και τα σχέδια τα
οποία έχει εφαρµόσει η Ελληνική Αστυνοµία µε τις κατευθύνσεις
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και που έχουν αποδώσει
σε πάρα πολλές περιοχές -να αναφέρω το Πεδίο του Άρεως, να
αναφέρω την πλατεία Βικτωρίας σε ό,τι αφορά την ύπαρξη µεταναστών και προσφύγων- υπάρχουν και περιοχές σαν αυτή που
αναφέρατε στο κέντρο της Αθήνας, για την οποία δεν είµαστε
ευχαριστηµένοι για την κατάσταση η οποία επικρατεί και µας
λυπεί και το περιστατικό της κλοπής των προτοµών.
Ξέρετε, βέβαια, ότι όπου υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση εξαρτηµένων ατόµων, εκεί ανθεί κάθε είδους παραβατικότητα.
Η κατάσταση σ’ αυτήν την περιοχή µεταξύ του Πανεπιστηµίου,
της Ακαδηµίας, του Πολιτιστικού Κέντρου δεν είναι καλή σε ό,τι
αφορά τη συσσώρευση εξαρτηµένων ατόµων. Kαι εδώ θα σας
εξηγήσω την κατάσταση, την οποία την ξέρετε, γιατί έχετε τις
ευαισθησίες αυτές που έχουµε κι εµείς.
Είχα αρχίσει να δίνω εντολές για την αποµάκρυνση αυτών των
ατόµων. Νόµισα ότι η αποµάκρυνση αυτών των ατόµων θα επέφερε διαφοροποίηση της κατάστασης και κάποιο καλό αποτέλεσµα. Είχα συζήτηση µε τον Δήµαρχο Αθηναίων, είχα συζήτηση
µε το Υπουργείο Υγείας. Είναι πιο περίπλοκα τα πράγµατα και
δεν λύνονται µόνο µε τη χρήση αστυνοµικών µεθόδων.
Η αποµάκρυνση αυτών των ατόµων από εκεί θα επέφερε αποτέλεσµα άσχηµο σε άλλες περιοχές. Έτσι, από τον προηγούµενο
µήνα, από τις 20.5.2016, έγινε σύσκεψη. Έχει υπάρξει συµφωνία
και έχουν υπογραφεί µνηµόνια µεταξύ της περιφέρειας του
Δήµου Αθηναίων, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για συνεργασία και τη δηµιουργία κέντρων
µονάδων άµεσης πρόσβασης του ΟΚΑΝΑ -τον ΟΚΑΝΑ ξέχασα,
που παίζει κεντρικό ρόλο- έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να αποµακρυνθούν από εκεί και να πάνε να βρουν ένα καταφύγιο µε
στοιχειώδη αξιοπρέπεια κι ένα εστιατόριο, το οποίο φτιάχνει ο
Δήµος Αθηναίων κοντά σε αυτά τα κέντρα άµεσης πρόσβασης.
Υπολογίζουµε χρονικά από τον Σεπτέµβριο και πέρα να µπορούµε να υλοποιήσουµε αυτόν τον σχεδιασµό. Εκεί χρονικά
βλέπω µια διαφοροποίηση της κατάστασης και µια µείωση του
φαινοµένου.
Φυσικά, το ερώτηµα που τίθεται είναι το εξής: Τι κάνουµε σ’
αυτούς τους δύο-τρεις µήνες; Έχουµε αυξήσει ήδη την αστυνόµευση σ’ αυτήν την περιοχή. Όµως, µιλώντας για επιστηµονικές,
για σοβαρές αλλαγές, θα υλοποιηθούν από τότε που σας είπα.
Υπάρχουν, βέβαια, λεπτοµέρειες σ’ αυτόν τον σχεδιασµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
κύριε Τόσκα, γιατί έχω βάλει λάθος τον χρόνο. Συµπληρώσατε
το τρίλεπτο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Εντάξει. Σταµατάω. Συνεχίζω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ, κύριε Λυκούδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν συνέδεσα το
θέµα των τοξικοεξαρτηµένων συµπολιτών µας µε τις κλοπές.
Απλώς είπα ότι στον ίδιο χώρο υπήρχαν και υπάρχουν. Και το
λέω, γιατί, κατ’ αρχάς, δεν έχω κανένα δικαίωµα να κάνω τέτοια
σύνδεση. Οι τοξικοεξαρτηµένοι συµπολίτες µας περισσότερο
ανάγκη από φροντίδα, συµπαράσταση και αλληλεγγύη έχουν
παρά από οποιαδήποτε άλλου τύπου καταστολή.
Απλώς συνέδεσα τα δύο θέµατα, για να σας πω πως υπάρχουν
περιοχές στο κέντρο της Αθήνας, που είναι εξαιρετικά δυσφηµιστικές για την ίδια την πόλη, για την πρωτεύουσα, για όποιον την
αγαπάει, εν πάση περιπτώσει. Έτσι; Είµαι ένας απ’ αυτούς που
γεννήθηκαν, µεγάλωσαν στην Αθήνα και την αγαπάω την πόλη
µου.
Υπάρχει ένα ζήτηµα, το ζήτηµα του κατά πόσο αισθάνονται
ελεύθεροι όσοι επιδιώκουν και προχωρούν σε βανδαλισµούς,
πολύ περισσότερο όταν αυτοί οι βανδαλισµοί δεν γίνονται ούτε
καν ως ένα είδος αντίστασης απέναντι στο κατεστηµένο, αλλά
για πάρα πολύ συγκεκριµένους οικονοµικούς λόγους.
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Υπάρχουν διακόσιες προτοµές στην Αθήνα, διακόσια εβδοµήντα τέσσερα γλυπτά, εκ των οποίων τα πενήντα τέσσερα είναι
από ορείχαλκο.
Κινδυνεύουν όλα, κύριε Υπουργέ. Δεκαπέντε απ’ αυτά βρέθηκαν στον Ασπρόπυργο, σ’ ένα χυτήριο. Θα πάνε και άλλα εκεί για
λόγους απολύτους φτηνούς, οικονοµικούς. Κι αυτό είναι ένα ζήτηµα. Δεν τα µαζεύει κανένας για τη συλλογή του, για να τα βλέπει αυτός και να µην τα βλέπουν οι Αθηναίοι. Τα µαζεύουν και τα
λιώνουν. Εδώ χρειάζεται µια προστασία επί της ουσίας και είσαστε αρµόδιος να την κάνετε.
Το θέµα της πόλης µας, κύριε Υπουργέ, δεν είναι θέµα Αντιπολίτευσης. Σας το λέω καλοπροαίρετα. Κάνω µια τέτοιου τύπου
κριτική για να συνεννοηθούµε τι θα κάνουµε µε την πόλη.
Δεν είναι δυνατόν να διαβάζουµε και να ακούµε ότι ο Δήµαρχος της Αθήνας θα µαζέψει τις προτοµές που αφορούν τους χώρους, για τους οποίους έχει αρµοδιότητα, και θα τις πάει να τις
αποθηκεύσει για να τις διασώσει. Ντρεπόµαστε µε αυτήν την εξέλιξη. Και δεν ντρεπόµαστε γι’ αυτό που κάνει ο Δήµαρχος. Μπορεί να µην µπορεί να κάνει τίποτε άλλο ο άνθρωπος, να µην έχει
άλλη δυνατότητα.
Αλλά, δεν είναι ντροπή για όλους εµάς, ως Αθηναίους πολίτες,
τις προτοµές αυτών που διαµόρφωσαν την ιστορική πορεία του
πολιτισµού της πόλης ή της χώρας να τις κρύβουµε σε αποθήκες
αντί να τις διατηρούµε στο κέντρο της πόλης, για να πηγαίνουµε
τα σχολεία να τις βλέπουν και να λέµε στα παιδιά τι είναι ο καθένας από αυτούς; Είναι δυνατόν να τις κρύβουµε για να µην τις
χάσουµε; Είναι ένα ζήτηµα, κύριε Υπουργέ.
Επίσης, πρέπει να δούµε τι γίνεται και µε το ζήτηµα των καµένων λεωφορείων. Ξέρω ότι κάνετε µια προσπάθεια, το διάβασα
και στις εφηµερίδες.
Υποθέτω ότι και εσείς δεν θα βάζατε την οικογένειά σας σε
ένα λεωφορείο που θα φύγει από την Οµόνοια για να πάει στην
Κυψέλη, γιατί θα φοβόσασταν µήπως δεν φτάσει ποτέ. Κάτι πρέπει να κάνουµε γι’ αυτό. Και η απάντηση προφανώς δεν είναι κάποιο κύµα καταστολής αλλά κάτι πρέπει να κάνουµε µε
συγκεκριµένο σχέδιο, ώστε να αντιµετωπίσουµε αυτού του είδους τη «λειτουργία»- στην ουσία την κακολειτουργία- στον χώρο
της πρωτεύουσας.
Κύριε Υπουργέ, είµαι βέβαιος ότι και εσείς την πονάτε την
Αθήνα. Κάτι πρέπει να κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Τόσκα, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Λυκούδη, εκλαµβάνω
τις προτάσεις και την κριτική σας σε ένα πλαίσιο εποικοδοµητικό
και ανταλλαγής απόψεων, προκειµένου να βρεθούν γρήγορα λύσεις για τα διάφορα προβλήµατα.
Εποµένως, δεν υπάρχει καµµία διάθεση αντιπαράθεσης αλλά
µόνο εποικοδοµητικού διαλόγου.
Ξέρετε ότι αυτήν τη στιγµή η Αστυνοµία, ίσως µετά από πολλά
χρόνια ενεργεί µε πολύ µεγάλο σχεδιασµό και πολύ µεγάλη στόχευση. Αγγελικά πλασµένο κόσµο δεν δηµιουργήσαµε. Υπάρχουν
προβληµατικές περιοχές και σε αυτό τον χώρο θα παλέψουµε
όλοι, προκειµένου να διορθώσουµε καταστάσεις.
Βέβαια, οι διάφορες παραβατικότητες συνδέονται µεταξύ
τους. Δεν είµαστε ευχαριστηµένοι µε τα διάφορα περιστατικά
ούτε µε τα περιστατικά τα οποία έχουν βάση και λόγο ύπαρξης
προς τη δυτική Αττική και στα χυτήρια που είπατε ούτε άλλα περιστατικά σε χώρους όπως είναι τα Εξάρχεια. Και εκεί προχωράµε µε µέθοδο, µε σύστηµα και µε σχεδιασµό.
Βέβαια, εάν νοµίσει κάποιος ότι όλα αυτά λύνονται σε µια µέρα
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ή σε έναν µήνα θα λέει ψέµατα. Αλλά οι όποιες προτάσεις, προκειµένου να επιταχυνθούν οι σχεδιασµοί και να έχουµε γρηγορότερα αποτελέσµατα είναι πολύ ευχαρίστως ευπρόσδεκτες
οποιαδήποτε στιγµή και η κριτική φυσικά. Γιατί κάνουµε λάθη σε
καθηµερινή βάση, όπως και προσπαθούµε σε καθηµερινή βάση.
Ερευνούµε για το θέµα των προτοµών, όπως και στα διάφορα
χυτήρια που υπάρχουν στις περιοχές που ξέρουµε όλοι και κοιτάζουµε να δούµε πώς µπορούµε να ελέγξουµε αυτές τις περιοχές σε ό,τι αφορά αυτούς τους χώρους που µερικές φορές είναι
πρόχειροι χώροι χυτηρίων και ελέγχουµε και τους διάφορους
που γυρίζουν στο κέντρο της Αθήνας, προκειµένου να συλλέξουν
µεταλλικά αντικείµενα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Με τον ίδιο τρόπο προσπαθούµε να ελέγξουµε –και θα δείτε
σύντοµα αποτελέσµατα- τους άλλους χώρους, που υπάρχει αυξηµένη παραβατικότητα, είτε αφορά τα µέσα µαζικής µεταφοράς
είτε άλλα θέµατα. Έχετε δει αποτελέσµατα πιστεύω στο διάστηµα που προσπαθούµε και θα δείτε περισσότερα τώρα που
κάπως σταθεροποιείται η κατάσταση σε ό,τι αφορά στο προσφυγικό και αποδεσµεύονται δυνάµεις της Αστυνοµίας για να κυνηγήσουν το κοινό έγκληµα και να υπάρξει καλύτερη αστυνόµευση.
Προσπαθούµε µε τεράστια προβλήµατα και µε σχεδιασµό που
ίσως δεν υπήρχε καθόλου και πιστεύω ότι σύντοµα θα δούµε
αποτελέσµατα και εσείς και εµείς.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των συναδέλφων Βουλευτών.
Ψήφισαν συνολικά 177 Βουλευτές.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Τριαντάφυλλου Μηταφίδη:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 2 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 173 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 2 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Χρήστου Μπγιάλα:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 105 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 68 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 4 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή.
Για την υπόθεση του συνάδελφου κ. Παύλου Πολάκη:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 95 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 80 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 2 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή.
Για την υπόθεση του συνάδελφου κ. Νικολάου Μίχου:
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 2 Βουλευτές.
Ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» ουδείς.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή.
(Το πρωτόκολλο και τα ψηφοδέλτια της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Επανερχόµαστε στη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 972/9-6-2016 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Σερρών της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Μιχαήλ Τζελέπη προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις επιπτώσεις στους αγρότες συνταξιούχους από τον νέο ασφαλιστικό νόµο 4387/2016.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος.
Ορίστε, κύριε Τζελέπη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε την αρχή της εφαρµογής του νέου ασφαλιστικού νόµου, του ν.4387 της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
ήδη άρχισαν να γίνονται ορατά τα αρνητικά αποτελέσµατα του
νόµου αυτού για τους συνταξιούχους. Άρχισαν να γίνονται ορατές οι µειώσεις στους συνταξιούχους όσον αφορά το ΕΚΑΣ, τις
επικουρικές συντάξεις, το εφάπαξ και έπεται συνέχεια και για τις
κύριες αλλά και για τις συντάξεις στους νεοεξερχόµενους από
εδώ και πέρα ασφαλισµένους που προβλέπονται της τάξης του
30%.
Θέλω, όµως, να επικεντρωθώ ιδιαίτερα στους αγρότες. Ήδη
οι αγρότες αυτές τις µέρες βλέπουν µια αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές τους που αγγίζει το 25%. Και µιλάω συγκεκριµένα
για µία κατηγορία, για την τέταρτη κατηγορία από 1096 ευρώ σε
1467 ευρώ ΦΑΕ για εξακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες αγρότες.
Εκείνο, όµως, που έχει αναστατώσει πραγµατικά τους αγρότες
είναι ότι µε τον ν.4387 και το άρθρο 20 παράγραφος 6, όπως έχει
περάσει, στους εξ ιδίου δικαιώµατος συνταξιούχους, τους ασφαλισµένους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι
αναλαµβάνουν εργασία, αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα
υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις –κύριες και επικουρικές- καταβάλλονται µειωµένες σε ποσοστό 60%. Δηλαδή, παρ’ όλες τις υποσχέσεις, µε την
κατάργηση του ΟΓΑ και την ενσωµάτωσή του στον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης, µε τη συγκεκριµένη διάταξη οι νεοεξερχόµενοι αγρότες, οι αγρότες οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι µε τη
γη τους, οι αγρότες των 330 ευρώ θα δεχθούν µειώσεις της
τάξης του 60%, δηλαδή θα παίρνουν 120 ευρώ σύνταξη; Θέλουµε να το καταλάβουµε αυτό.
Θα ήθελα να διευκρινίσετε, επίσης, σε σχέση µε την εφαρµοστική εγκύκλιο τι γίνεται και µε τους εν ενεργεία συνταξιούχους
αγρότες πριν την ψήφιση του νόµου αυτού.
Μιας και έχει ενταχθεί ο ΟΓΑ πλέον στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αν είναι
στις προθέσεις σας να διατηρήσετε την υφιστάµενη οργανωτική
δοµή του ΟΓΑ στην περιφέρεια µε τις τρεισήµισι χιλιάδες των
ανταποκριτών, γιατί καταλαβαίνετε και ξέρετε πολύ καλά ότι
πλέον η αγροτική σύνταξη θα υπολογίζεται σε πέντε κοµµάτια.
Αυτά τα πέντε κοµµάτια για να υπολογιστούν, χρειάζονται ένα
εξειδικευµένο προσωπικό. Αν καταργηθούν οι τρεισήµισι χιλιάδες ανταποκριτές που είναι στην περιφέρεια, θα αναγκάζεται ο
αγρότης από τις ορεινές περιοχές –και κλείνω, κυρία Πρόεδρεαπό τις αποµακρυσµένες περιοχές, να πάει να βρει πληροφόρηση πού; Στον Ενιαίο Φορέα; Στα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ;
Πώς; Θα ήθελα πραγµατικά την απάντησή σας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Πετρόπουλε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Τζελέπη, η ερώτησή σας είναι πράγµατι επίκαιρη και µου δίνει την
ευκαιρία να καθησυχάσω τους αγρότες, σχετικά µε τις φήµες
που διαχέονται απ’ άκρου εις άκρον στην Ελλάδα.
Πρώτα από όλα, πρέπει να πω ότι και πολλοί Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ και από όλες τις πτέρυγες –και η κ. Αραµπατζή έχει ίδια
ερώτηση για αύριο- µου έχουν θέσει το ίδιο ερώτηµα και µου δίνεται η ευκαιρία να απαντήσω σε όλους αυτήν τη στιγµή.
Οι διατάξεις του νέου νόµου προβλέπουν την εθνική σύνταξη
που παίρνουν πλέον και οι αγρότες, 384 ευρώ. Αυτό οδηγεί σε
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µία σύνταξη που είναι πολλαπλάσια εκείνης που θα έπαιρναν µε
τις παλιές διατάξεις. Δεν θα επανέλθω σε όλες τις λεπτοµέρειες
που ήδη έχω αναλύσει σε άλλες ευκαιρίες και κατά τη σύσταση
του νοµοσχεδίου.
Θα πω µόνο τούτο, ότι η βασική σύνταξη που ο προηγούµενος
νόµος έδινε στους αγρότες, µηδενιζόταν το 2026. Έχει τελειώσει, λοιπόν, αυτή η παλιά κατάσταση, όπου οι αγρότες ήταν στο
περιθώριο της κοινωνίας και εποµένως µε µία σύνταξη αυτού του
µεγέθους θα έπρεπε να πάρουµε ένα µέτρο που ίσχυε και για
τους άλλους ασφαλισµένους.
Πράγµατι, για όλους τους ασφαλισµένους προβλεπόταν περικοπή των συντάξεων. Επειδή οι κανόνες είναι ίδιοι, προβλέπεται
και για τους αγρότες περικοπή των συντάξεων. Όµως αυτή η περικοπή των συντάξεων έχει ως αφετηρία τη χρονική στιγµή που
οι αγρότες θα παίρνουν, µε τη µεταβατική περίοδο που προβλέπεται, την πληρότητα της σύνταξης αυτής. Συνεπώς δεν υπάρχει
κανένας λόγος να ανησυχούν οι αγρότες.
Είναι σωστό αυτό που λέµε για τη µεταβίβαση των δικαιωµάτων. Καλό είναι οι πατεράδες και οι µανάδες στην ύπαιθρο χώρα
να το κάνουν για τα παιδιά τους, µετά τη νέα δυνατότητα που
παρέχεται για ανάπτυξη, µέσα από τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα των νέων καλλιεργειών και των νέων αγροτών που θα ανοίξουν, ώστε να αναπτύξουν τέτοια δραστηριότητα. Δεν υπάρχει
όµως θέµα µια και τέθηκε και αυτό.
Έχει τεθεί το θέµα ότι η υποβολή των δηλώσεων όριζε να γίνει
µέχρι τις 15 Ιουνίου. Ήδη θα ξέρετε ότι έχει παραταθεί µέχρι το
τέλος του µήνα. Συνεπώς, υπάρχει η δυνατότητα όλοι να διευθετήσουν τα θέµατα των µεταβιβάσεων. Έτσι και αλλιώς, µε
αφορµή και κίνητρο αυτή τη διάταξη του νόµου, είναι καλό να
εκκαθαρίσουν τα περιουσιακά ζητήµατα και να µεταβιβάσουν
στα παιδιά τους την περιουσία αυτή.
Επαναλαµβάνω ότι δεν θα υπάρξει πρόβληµα µε τους αγρότες, που ήδη λαµβάνουν σύνταξη. Προοπτικά βέβαια, πρέπει να
ρυθµιστεί αυτό το θέµα. Στο µεταξύ, θα το αντιµετωπίσουµε.
Σχετικά µε τις εισφορές έχετε ένα δίκιο. Υπάρχει µια αύξηση
περίπου 11 ευρώ µηνιαίως για την τρίτη ασφαλιστική κατηγορία,
που είναι ο κύριος όγκος των ασφαλισµένων, κάπου τριακόσιες
ογδόντα χιλιάδες αγρότες από τους πεντακόσιους εβδοµήντα χιλιάδες. Το 67% περίπου θα δώσει 11 ευρώ το µήνα παραπάνω.
Αυτό ισχύει για την τρίτη ασφαλιστική κατηγορία. Είναι κάτι παραπάνω για την τέταρτη ασφαλιστική κατηγορία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Να πω όµως το εξής για να το ακούσουν οι αγρότες µας -και
µε αυτό τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- για την πληρότητα της απάντησης. Από το 2017, που θα έχει ενταχθεί στον ΕΦΚΑ συνολικά
ο τρόπος υπολογισµού των εισφορών, θα έχουµε µικρότερη επιβάρυνση σε σχέση µε αυτήν που υπήρχε το 2014 για όλους τους
αγρότες, διότι θα σχετίζεται, όπως έχουµε πει, µε το καθαρό εισόδηµα, που σύµφωνα µε τα στοιχεία του TAXIS και της Γενικής
Γραµµατείας Εσόδων θα είναι περίπου η ετήσια εισφορά στα 934
ευρώ, άρα πολύ µικρότερη από αυτή που προβλεπόταν πριν.
Πράγµατι, είναι για δύο χρόνια µια επιβάρυνση των 11 ευρώ
το µήνα για την τρίτη κατηγορία και κάτι παραπάνω για την τέταρτη κατηγορία. Οι άλλες είναι µικρός πληθυσµός. Νοµίζω ότι
όταν είναι δύο χιλιάδες αγρότες σε µια κατηγορία, δεν είναι πολύ
σηµαντικό να το λέω.
Όσον αφορά τους ανταποκριτές του ΟΓΑ, αυτοί διατηρούνται.
Δεν σκοπεύουµε να καταργήσουµε τους ανταποκριτές του ΟΓΑ.
Ο ΟΓΑ διατηρεί τη δουλειά που διατηρούσε για τις µη ασφαλιστικές παροχές. Θα ολοκληρώσω στη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Τζελέπη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, περιµένουµε να βγει η εφαρµοστική εγκύκλιος
γι’ αυτά που είπατε. Ισχύει όµως, σύµφωνα µε την τοποθέτησή
σας, ότι και οι νέοι συνταξιούχοι αγρότες, οι γεννηθέντες το 1949
που θα βγουν σε σύνταξη από 1-7-2016, πρέπει να µεταβιβάσουν
την αγροτική τους περιουσία. Δεν µπορούν να ασκήσουν το
επάγγελµα. Κατ’ επέκταση, δηµιουργούµε στην ελληνική περι-
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φέρεια κατηγορία πολιτών που καλείται να ζήσει µε 3.500 ευρώ
συνολικές αποδοχές από τη σύνταξη των 330 ευρώ. Αν είναι δυνατόν!
Εγώ σας ρωτώ το εξής: Συνταξιούχος αγρότης αποβιώνει
τώρα και οι καλλιέργειες που έχει πηγαίνουν κληρονοµικά στη
σύζυγό του. Η σύζυγός του θα θεωρηθεί ότι ασκεί τώρα για
πρώτη φορά το επάγγελµα και θα της κόψετε τη σύνταξη κατά
60%; Υπόψιν ότι και η σύζυγος είναι συνταξιούχος. Ξέρετε ποιους θίγετε εδώ; Η συγκεκριµένη διάταξη θίγει τους µικροαγρότες της ελληνικής περιφέρειας.
Εγώ θα ήθελα πραγµατικά, για να είµαστε δίκαιοι απέναντι
στην αγροτική τάξη, η οποία κρατά την κοινωνική συνοχή στην
ελληνική περιφέρεια, να ισχύσει αυτό που ίσχυε µε τον
ν.3863/2010, όταν η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ είχε εξαιρέσει ρητά από
αυτή τη διάταξη τους αγρότες, είτε εν ενεργεία είτε συνταξιούχους. Αυτό πρέπει να επανέλθει.
Σε σχέση τώρα µε αυτό που είπατε για την εθνική σύνταξη των
380 ευρώ και πλέον, ξέρετε ότι αυτό θα το πάρουν οι αγρότες
το 2031. Και αν το 2026, που λέτε, µηδενιζόταν η κύρια σύνταξη
και ερχόταν η βασική µε όλες τις άλλες συµπληρωµατικές και
πρόσθετες, ο αγρότης δεν θα έχανε.
Όσο δε για το 11 ευρώ, δεν είναι 11 ευρώ, κύριε Υπουργέ.
Στην τρίτη κατηγορία από 954 ευρώ που πλήρωνε ο αγρότης,
σήµερα πληρώνει που του πήγαν τα χαρτάκια 1.189,88 ευρώ.
Έχουµε αύξηση κατά 19,81%.
Και όσον αφορά αυτό που λέτε ότι µετά το 2017 οι αγρότες
θα πληρώνουν λιγότερα, πώς θα πληρώνουν λιγότερα; Κοινή λογική είναι. Οι αγρότες µέχρι εχθές πλήρωναν 10% -δηλαδή 7%
για την κύρια, σύµφωνα µε τις κλίµακες, και 3% για την υγείακαι σήµερα καλούνται να πληρώσουν συνολικά και για τα δύο
14%. Από του χρόνου θα πάνε στο 18% και µέχρι το 2022, επί
του φορολογητέου εισοδήµατός τους, θα πάνε στο 27%.
Και αν σε όλα αυτά λάβουµε υπόψη τη φοροεισπρακτική πολιτική εις βάρος των αγροτών, τα µέτρα τα οποία έχουν παρθεί
µέχρι τώρα -και τα γνωρίζουν πολύ καλά οι αγρότες- που συρρικνώνουν το εισόδηµά τους, συν τη φοροεισπρακτική πολιτική
µέσω των εισφορών για τον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης,
πραγµατικά διαλύεται ο αγροτικός τοµέας και η ελληνική πρωτογενής παραγωγή, που είναι τόσο αναγκαία σήµερα σε αυτή
την κρίσιµη στιγµή για την εθνική οικονοµία.
Πραγµατικά, ζητώ να παραµείνουν. Και κάνω έκκληση, αν θέλουµε να λέµε ότι σε κάτι πρέπει, επιτέλους, να συµφωνήσουµε,
είναι ότι ο πρωτογενής τοµέας πρέπει να τύχει εθνικής προσοχής
από όλα τα κόµµατα, γιατί είναι ένας τοµέας αναπτυξιακός, κοινωνικός, οικονοµικός, ο οποίος κρατά, όπως προανέφερα, πέραν
από την οικονοµική συνεισφορά στην εθνική οικονοµία, και την
κοινωνική συνοχή.
Άρα, θα πρέπει να παραµείνει όπως ήταν ο προηγούµενος
νόµος, ο ν.3853/2010, και να εξαιρούνται οι αγρότες από τις συγκεκριµένες διατάξεις του ασφαλιστικού νόµου της Κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Τζελέπη, τα µαθηµατικά είναι µαθηµατικά.
Η τρίτη ασφαλιστική κατηγορία το 2014 σήµαινε 953,49 ευρώ
το έτος. Και το 2015 καλείται να πληρώσει, γιατί πράγµατι
υπήρξε µια προσαύξηση, 1.084,80 ευρώ. Είναι 11 ευρώ περίπου
τον µήνα και 131 ευρώ διαφορά τον χρόνο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Όχι, είναι 1.189 ευρώ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Για την
τρίτη κατηγορία σας λέω που είναι ο κύριος όγκος, τριακόσιες
ογδόντα χιλιάδες άνθρωποι.
Μας ενδιαφέρει η ύπαιθρος και ο αγροτικός κόσµος και δώσαµε µεγάλη προσοχή στο ποια θα είναι αυτή η επιβάρυνση, γι’
αυτό και κάναµε µια µεταβατική κλιµακωτή προσαρµογή στο
ύψος που τελικά θα καλούνται οι αγρότες να καταβάλλουν ως
ασφαλιστική εισφορά.
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Εσόδων, το
80% των ασφαλισµένων του ΟΓΑ θα καλείται να πληρώνει 934,26
ευρώ, δηλαδή κάτι λιγότερα από ό,τι πλήρωνε το 2014.
Είπα και πριν, όµως, ότι δεν πρέπει να υπάρχει, σε καµµιά περίπτωση, λόγος για τους αγρότες να ανησυχούν -µε αφορµή τη
δήλωση των δικαιωµάτων για τις επιδοτήσεις ξεκίνησε αυτή η
σκέψη- ότι θα γίνει στη φάση αυτή περικοπή των συντάξεων.
Είπατε κι εσείς ότι, λόγω και της µετάβασης σε ένα άλλο καθεστώς εισφορών και απολαβής συντάξεων, η οποία δεν είναι
από την αρχή 384 ευρώ -υπάρχει και προβλέπεται από τον νόµο
µια σταδιακή σύγκλιση του συστήµατος- θα το αντιµετωπίσουµε
αυτό το θέµα και δεν θα υπάρξει τέτοιο πρόβληµα και τέτοια
ανάγκη.
Μην επαναπαύονται, όµως, οι αγρότες σ’ αυτή τη µετάβαση,
γιατί κάποια στιγµή πρέπει να το κάνουν. Θα ρυθµίσουµε τον
τρόπο και τη χρονική στιγµή µε την εγκύκλιο. Θα είναι όλοι ενήµεροι. Θα πρέπει, λοιπόν, να δουν εκείνο που ήδη προβλέπεται
–και το ξέρετε, γιατί ασχολείστε µε τον αγροτικό κόσµο- ότι δηλαδή η µεταβίβαση µερίδων, κλήρων, κλπ, στη διαδικασία της
οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής προβλέπεται και από
άλλες διατάξεις.
Εποµένως, καλό θα είναι να ρυθµίσει κανείς τα θέµατα της
αγροτικής του περιουσίας και τις καλλιέργειες, για να τα µεταβιβάσει στα παιδιά του ή να αξιοποιήσουν τα νέα επενδυτικά προγράµµατα, που θα θέσουµε σε εφαρµογή για τις ενισχύσεις, την
αγροτική παραγωγή και τους νέους αγρότες.
Ας το σκεφτούν αυτό οι αγρότες µας. Είναι προτιµότερο να
σκεφτόµαστε θετικά από το να αµυνόµαστε πίσω από ένα σύστηµα, το οποίο δεν υπάρχει πια και που είχε τους αγρότες εκτός
συστήµατος εθνικής και κοινωνικής ασφάλισης.
Τα 384 ευρώ εµείς θα τα δίνουµε στους αγρότες…
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Μετά το 2031…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν πρόκειται να πάµε στο προηγούµενο καθεστώς όπου δεν έπαιρναν
τίποτα. Θα παίρνουν σύνταξη. Επειδή, όµως, αυτή η σύνταξη θα
διαµορφώνεται υψηλά, πρέπει να ισχύσουν οι ίδιοι κανόνες και
για τους αγρότες, όπως και για τους άλλους που αποκοµίζουν
ωφέλειες από άλλη δραστηριότητα. Θα έχουν κάποια περικοπή,
αυτή που έχουν και οι υπόλοιποι Έλληνες. Είναι δίκαιο και σ’
αυτό δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι διαφορετικό απ’ ό,τι ισχύει
για κάθε Έλληνα.
Τα άλλα είναι θέµα νοικοκυροσύνης και οραµατισµού. Εµείς
θα συµβάλουµε στην καλύτερη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, ιδίως για τους νέους αγρότες, που µπορούν να κάνουν την καλλιέργεια ακόµα καλύτερα από τους πατεράδες τους
και τις µανάδες τους. Αυτό πρέπει να πετύχουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε τέσσερις επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη.
Ξεκινούµε µε τη δέκατη τρίτη µε αριθµό 813/21-04-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη «διαφαινόµενη παρέµβαση
του Υπουργείου στους διαγωνισµούς επιλογής 100 ιατρών και
400 νοσηλευτών».
Κύριε Γεωργιάδη, ορίστε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις. Πρώτον, καταδικάζουµε απερίφραστα τα γεγονότα στην
Ιεράπετρα. Άλλο πράγµα είναι η πολιτική κριτική που θέλουµε να
σας ασκήσουµε και άλλο πράγµα είναι οι προπηλακισµοί ενός
Υπουργού. Για να ξέρετε, αυτή είναι η µεγάλη µας διαφορά.
Όταν βάζατε κάποιους να κάνουν αυτά σε εµάς, εσείς χαιρόσασταν και φερόσασταν χαιρέκακα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως,
µην έχετε την παραµικρή αµφιβολία ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι
µακριά από τέτοιου είδους γεγονότα.
Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, είναι παντελώς αδιανόητο, ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδας να καπνίζει µέσα στο Υπουργείο Υγείας,
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να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο η εικόνα σας µε το τσιγάρο και
πίσω να υπάρχει ο τίτλος «Υπουργείο Υγείας». Με συγχωρείτε,
αλλά αν το είχατε κάνει και ήσασταν Υπουργός Υγείας οποιασδήποτε άλλης χώρας, θα σας είχε «παραιτήσει» ο κύριος Πρωθυπουργός την ίδια ηµέρα µόνο γι’ αυτό. Επιτέλους, πρέπει να
καταλάβετε ότι είστε Υπουργός Υγείας της Ελλάδας και µε την
πράξη σας µπορείτε να παρασύρετε κι άλλους ανθρώπους στο
κάπνισµα και να προκαλέσετε ανεπανόρθωτη βλάβη στην υγεία
τους.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό φαίνεται ότι δεν σας αφορά, γιατί
γενικώς δεν σας αφορά η τήρηση των νόµων.
Είπε η κυρία Πρόεδρος για τη διαφαινόµενη παρέµβαση στον
διαγωνισµό του ΚΕΕΛΠΝΟ. Θα καταθέσω εισαγωγικά, αφού αναφέρω, κυρία Πρόεδρε, ότι στις 20 Μαΐου έκανα µία αίτηση καταθέσεως εγγράφων. Ζήτησα να µου παραδώσει ο κύριος
Υπουργός την έκθεση της Νοµικής Υπηρεσίας του ΚΕΕΛΠΝΟ, η
οποία διενεµήθη στα νέα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, που
διόρισε ο κύριος Υπουργός, µετά τα γεγονότα για το τι πραγµατικά συνέβη µε τον εν λόγω διαγωνισµό για την πρόσληψη εκατό
γιατρών και τετρακοσίων νοσηλευτών για τις µονάδες εντατικής
θεραπείας, καθώς σ’ αυτή τη Βουλή δεσµεύτηκε ο κύριος Υπουργός, προ πενήντα ηµερών ότι σε είκοσι πέντε ηµέρες θα έχουν
ανοίξει. Έχει διπλασιαστεί ο χρόνος και ακόµα δεν έχουν ανοίξει.
Προχωράει η διαδικασία όντως από το νέο διοικητικό συµβούλιο του ΚΕΕΛΠΝΟ πάντα µε την αίρεση ότι µπορεί οι αδικούµενοι
να προσφύγουν στα δικαστήρια και να ακυρώσουν το διαγωνισµό.
Δεν παρεδόθη, κυρία Πρόεδρε, παρ’ότι παρήλθε η προθεσµία
των είκοσι ηµερών, το σχετικό έγγραφο, το οποίο όµως έτυχε να
βρεθεί στην κατοχή µου. Θα το καταθέσω µετά το πέρας της
ερώτησης στα Πρακτικά. Θα το χρειαστώ για να το διαβάσω στη
δευτερολογία µου. Είναι αυστηρώς προσωπικό και εµπιστευτικό
έγγραφο. Το υπογράφει η νοµική υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ και
συγκεκριµένα η κ. Αθηνά Οικονόµου, νοµικός σύµβουλος του
ΚΕΕΛΠΝΟ.
Διαβάζω τα δύο κρίσιµα σηµεία από όλη τη νοµική εισήγηση:
«Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και ενώ εκκρεµούσε η ολοκλήρωση της εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης
υποψηφίων αιτήσεων προς το διοικητικό συµβούλιο για τη λήψη
απόφασης για την ανάρτηση των αποτελεσµάτων, παρενέβη στη
διαδικασία ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Παύλος Πολάκης
και ζήτησε…» κ.λπ.. Θα τα αναφέρω, αν χρειαστεί, στη δευτερολογία µου.
Πάω στο κρίσιµο: «Την 21η Απριλίου 2016 και ενώ η επιτροπή
εργαζόταν» -η επιτροπή, κυρία Πρόεδρε, που θα µοριοδοτούσε
τους υποψηφίους γιατρούς και τους υποψηφίους νοσηλευτές, η
κατά τον νόµο συγκληθείσα επιτροπή- «κλιµάκιο του Υπουργείο
Υγείας, αποτελούµενο από τους κ.κ. Τσισµετζιάν, Μπακάλη και
τον δικηγόρο κ. Ράπτη, συνεργάτη του γραφείου του Υπουργού
κ .Πολάκη, επισκέφτηκε τον χώρο όπου εργαζόταν η επιτροπή
και εξέφρασε διάφορες ερµηνείες του τρόπου µε τον οποίο το
ΚΕΕΛΠΝΟ µοριοδοτούσε τους υποψηφίους».
Και κλείνει η εισήγηση ως εξής: «Κατόπιν των παραπάνω, η
γνώµη της νοµικής υπηρεσίες του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι ότι, επειδή η
εν προκειµένω διαδικασία πάσχει από ακυρότητα, η οποία, κατά
τη γνώµη µας, δεν θεραπεύεται µε τη συνέχιση της διαδικασίας…
» κ.λπ.. Θα κατατεθεί στα Πρακτικά µε το πέρας της ερωτήσεώς
µου.
Θα το συνοψίσω, κύριε Υπουργέ, για να έχετε τον λόγο. Κατά
πρωτοφανή, παράνοµο τρόπο, χωρίς να σεβαστείτε καµµία διαδικασία, χωρίς να έχετε συναίσθηση τι µπορεί και τι δεν µπορεί
να κάνει ένας Υπουργός, διατάξατε τους συνεργάτες σας και παρεµβαίνοντας στη διαδικασία µοριοδοτήσατε κατά τον δικό σας
τρόπο. Και, βεβαίως, έχετε στην πραγµατικότητα τινάξει στον
αέρα όλη τη διαδικασία, µε αποτέλεσµα να µην έχουν στελεχωθεί
ακόµα οι µονάδες εντατικής θεραπείας, άνθρωποι να ψάχνουν
κρεβάτι, για τον εαυτό τους ή για συγγενείς τους, και να µην βρίσκουν, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για ενδεχόµενες αστικές συνέπειες που έχει η παρέµβασή σας.
Θα ήθελα να µας πληροφορήσετε µε βάση ποιον νόµο και ποια
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διαδικασία ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Πολάκης παρενέβη κατ’
αυτόν τον τρόπο στη διαδικασία προσλήψεως γιατρών και νοσηλευτών.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Πολάκη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Γεωργιάδη, ευχαριστώ για τη ερώτηση.
Κατ’ αρχάς, ευχαριστώ για τη συµπαράσταση που µου δείχνετε
για το στηµένο επεισόδιο που δηµιούργησαν δέκα ακροδεξιοί και
πέντε από συγκεκριµένο χώρο της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, µε φόντο πολίτες της Ιεράπετρας οι οποίοι διαδήλωναν την
αγωνία τους για το νοσοκοµείο!
Πρόκειται για ένα νοσοκοµείο, κύριε Γεωργιάδη, που εσείς και
ο κ. Λοβέρδος κλείνατε και κουτσουρέψατε τον οργανισµό του
στο µισό και εµείς αυτή τη στιγµή το προικίζουµε µε είκοσι επτά
άτοµα νέο προσωπικό, όπως εξηγήσαµε σε όλους τους εργαζόµενους, οι οποίοι µαζεύτηκαν µέσα και κάναµε µια εξαιρετική
κουβέντα για δυόµισι ώρες και απαντήσαµε πολύ συγκεκριµένα.
Γιατί µια πληγή που εσείς ανοίξατε µε την καταστροφή που φέρατε στο σύστηµα υγείας, εµείς την επουλώνουµε, τη διορθώνουµε και τη θεραπεύουµε.
Να σας εκφράσω και εγώ τη βαθιά µου συµπαράσταση για την
αποτυχία της χθεσινής συγκέντρωσης των «Παραιτηθείτε», στην
οποία ηγηθήκατε και βγήκατε µε την πρωτοφανή δήλωση ότι είχε
χιλιάδες λαού, αλλά είχανε πάει κάτω από τα δεντρά και δεν τσι
παίρνανε οι κάµερες. Ένα-µηδέν αυτό.
Δεύτερον, για να τα πούµε επί της ουσίας. Το ΚΕΕΛΠΝΟ είναι
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Με βάση τα αναφερόµενα
στο σύγγραµµα του κ. Σπηλιωτόπουλου Εγχειρίδιο Διοικητικού
Δικαίου 2002 στις σελίδες 349 και 368, στο ΚΕΕΛΠΝΟ ασκείται
εκ µέρους του κράτους διοικητική εποπτεία, ως ΝΠΙΔ, δηλαδή
δυνατότητα ελέγχου, η οποία είναι αναγκαία, προκειµένου να
εξασφαλίζεται η συνοχή της έννοµης τάξης, η εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής, η τήρηση των ισχυουσών διατάξεων και η
πρόληψη και η καταστολή καταστάσεων, αντίθετων προς το έννοµο συµφέρον.
Συνεπώς, ο έλεγχος που ασκείται µπορεί να είναι κατασταλτικός ή προληπτικός. Ο προληπτικός έλεγχος περιλαµβάνει τον
έλεγχο πράξεων πριν την έκδοσή τους.
Εν προκειµένω –εφόσον θέλετε συγκεκριµένους νόµους- σύµφωνα µε το άρθρο 7 του π.δ. 358/1992 -του ιδρυτικού νόµου του
ΚΕΕΛΠΝΟ δηλαδή- η εποπτεία εκ µέρους του Υπουργείου
Υγείας περιλαµβάνει την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου, τον
διορισµό του διοικητικού του συµβουλίου. Άρα, µπορεί να προβεί
σε κάθε έλεγχο είτε προληπτικό είτε κατασταλτικό, κάθε πράξης
διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος, ειδικότερα δε διαδικασιών
και πράξεων πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας,
που χρηµατοδοτούνται από το ελληνικό δηµόσιο και δη από τον
τακτικό προϋπολογισµό». Αυτό είναι το νοµικό κοµµάτι.
Πάµε τώρα στα συγκεκριµένα, γιατί έχουµε µεγάλη διαφορά,
πολύ µεγάλη διαφορά. Και θα ήθελα να µου επιτρέψετε, κυρία
Πρόεδρε, να συνεχίσω, γιατί πρέπει να γίνει µια σύγκριση και να
γίνει κατανοητό τι έκανε ο κ. Γεωργιάδης στο παρελθόν και τι κάναµε εµείς σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Κύριε Γεωργιάδη, έχω εδώ Πρακτικά συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ στις 4 Ιουλίου του 2013.
Ήσασταν Υπουργός Υγείας. Ο κ. Ευσταθίου -Αντιπρόεδρος τότε
του ΚΕΕΛΠΝΟ- αλλάζει –µιλάω για την προηγούµενη πρόσληψη
στις ΜΕΘ σαράντα γιατρών και εκατόν ενενήντα νοσηλευτών ΠΕ,
ΤΕ και ΔΕ- ενώ έχουν κατατεθεί οι αιτήσεις, έχουν βγει οι επιτροπές, αλλάζει –προφανώς όχι µόνος του, αλλά µε άνωθεν εντολήµεσοκαλόκαιρο και µεσούσης της διαδικασίας αξιολόγησης –και
καλά!- των φακέλων των υποψηφίων τη σύνθεση των επιτροπών
αξιολόγησης. Επί των ηµερών σας έγινε αυτό. Πού έχει περιγραφεί διαδικασία αλλαγής της επιτροπής αξιολόγησης, ενώ κάνει
την αξιολόγηση; Εσείς το κάνατε αυτό.
Και έρχοµαι στη συνεδρίαση της Τετάρτης, 4 Σεπτεµβρίου
2013. Εσείς Υπουργός. Έρχεστε να καλύψετε την προηγούµενη
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απόφαση, µε την οποία αλλάζετε –εδώ είναι και θα κατατεθούν
στα Πρακτικά- τη σύνθεση των επιτροπών αξιολόγησης και για
τους γιατρούς και για τις νοσηλεύτριες και ανακοινώνετε πίνακα
αποτελεσµάτων -εισηγείται ο κ. Ευσταθίου και ψηφίζει µε Πρόεδρο την κ. Τζένη Κουρέα-Κρεµαστινού- µε τον οποίο επιβεβαιώνουν ότι αποµακρύνουν αυτούς και βάζουν αυτούς, οι
επιτροπές που άλλαξαν κατέληξαν σε αυτόν τον κατάλογο. Με
αυτόν διορίσατε µετά τους προηγούµενους, λέει, και από προσωπικές συνεντεύξεις, όπου χρειάστηκε.
Το πρακτικό της απόφασης µε την οποία διορίστηκαν αυτοί
οι άνθρωποι είναι εδώ. Δείτε το. Αν δεν το βλέπετε, να έρθετε
πιο κοντά. Πού είναι το µόριο; Πού υπάρχει εδώ δίπλα στην απόφαση ένα µόριο;
Όλος αυτός ο πίνακας έγινε µε µπιλιετάκια από εσάς και άλλους της παράταξής σας και µε το µοίρασµα που κάνατε τότε µε
τη συγκυβέρνηση. Για να εξηγούµαστε, να µην παρεξηγούµαστε!
Δεν υπάρχει ένα µόριο πουθενά! Ένα µόριο! Αυτά κατατίθενται.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Παύλος
Πολάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεύτερον, ας δούµε τι κάναµε εµείς. Για να µην επαναληφθεί
αυτό -γιατί οι παρακρατικοί µηχανισµοί ζουν και βασιλεύουν,
αλλά τους ξεδοντιάζουµε και εκεί είναι ο πόνος σας ο µεγάλοςεµείς είχαµε πληροφορίες, ως οφείλαµε να έχουµε ως εποπτεύουσα αρχή του ΚΕΕΛΠΝΟ, ότι έχουν κατατεθεί –µιλώντας
για τους γιατρούς- διακόσιες είκοσι αιτήσεις και ότι γίνεται το
«µάλε βράσε». Και λέµε «Ώπα, παιδιά, µισό λεπτό, να δούµε τι γίνεται». Έχουµε καταγγελίες. Έρχονταν καταγγελίες ότι στους
φακέλους δεν είχε πρόσβαση ούτε καν η επιτροπή αξιολόγησης,
που είχε οριστεί. Κάποιος παρακρατικός µηχανισµός εκεί µέσα
σε κάποια γραφεία επί των ηµερών µας έβγαζε την κατάσταση
µε το ποιοι θα προσληφθούν. Και λέµε «πίσω κλεφτόπουλα,
δώστε µάς τα, για δείξτε µας την κατάσταση».
Μας στέλνουν, λοιπόν, µια κατάταξη τότε µε µια υποτιθέµενη
µοριοδότηση. Μπράβο, συγχαρητήρια! Προσέξτε, να πω κάτι.
Για πρώτη φορά εµείς επιβάλαµε να γίνει η προκήρυξη -παρά το
ότι ο ιδρυτικός νόµος του ΚΕΕΛΠΝΟ έλεγε ότι εξαιρείται- µε κριτήρια του ΑΣΕΠ.
Η νοµική σύµβουλος που αναφέρατε –και θα πω κάποια πράγµατα για την κυρία αυτή µετά- λέει ότι εµείς εξαιρούµαστε, δηλαδή υπερασπίζεται το φαύλο και σάπιο καθεστώς. Η Νοµική
Υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ, που εσείς είχατε διορίσει και οι προκάτοχοι και οι προκάτοχοι των προκατόχων σας -γιατί οι ίδιοι άνθρωποι είναι- υπερασπίζεται ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ εξαιρείται, «γιατί
µας βάζετε να κάνουµε διαγωνισµό µε κριτήρια του ΑΣΕΠ;». Αυτό
υπερασπίζεστε, κύριε Γεωργιάδη;
Μας στέλνουν, λοιπόν, έναν κατάλογο, τον οποίον βεβαίως για να δούµε αν λένε αλήθεια στα µόρια, γιατί δεν είχαµε εµπιστοσύνη και έπρεπε, ως Υπουργός, που θα νοµιµοποιούσα µετά
τις προσλήψεις αυτές να δω πού βάζω την υπογραφή µου. Έτσι,
λέει, εν τέλει το Σύνταγµα να κάνω, κύριε Γεωργιάδη, να προστατεύσω το δηµόσιο συµφέρον. Αυτό δεν είναι;- και είδαµε τους
φακέλους. Και τι βλέπουµε, λοιπόν; Ότι στα διακόσια είκοσι
άτοµα έχουν γίνει ογδόντα οκτώ λάθος µοριοδοτήσεις. Λάθος.
Άλλη προϋπηρεσία υπήρχε στα χαρτιά, άλλη βαθµολογούσαν.
Άλλα µεταπτυχιακά ή τίτλοι υπήρχαν και άλλα µετρούσαν. Αλλού
δεν είχαν και τους έβαζαν µεταπτυχιακά, αλλού είχαν και δεν
τους τα έβαζαν. Καθόµαστε, λοιπόν, και κάνουµε µια προεργασία
και αποστέλλουµε πίσω στον τότε Πρόεδρο κ. Γιαννόπουλο ότι
«κοιτάξτε, µε βάση τα κριτήρια του ΑΣΕΠ και τη µοριοδότηση,
αυτή είναι η γνώµη µας και σας διαβιβάζουµε το χαρτί για τις
δικές σας νόµιµες ενέργειες». Ποιες ήταν οι δικές τους νόµιµες
ενέργειες; Να συνεδριάσει η επιτροπή αξιολόγησης και να συγκρίνει –γιατί δεν τον είχε φτιάξει αυτόν τον πίνακα η επιτροπή
αξιολόγησης- τη µοριοδότηση που έκαναν –ναι, και οι υπάλληλοι
του Υπουργείου, δηµόσιοι υπάλληλοι που ξέρουν από µοριοδοτήσεις και διαδικασίες- µε αυτό που είχε γίνει πριν, να δούµε
ποιος έχει δίκιο, ρε παιδιά.
Αντ’ αυτού το ανεβάζει, βάζετε την κ. Οικονόµου να αρχίσει να
βγάζει τη διαδικασία, βλέπει ότι «Ώπα! Εδώ µας πιάσατε παιδιά!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Να πούµε ότι είναι παράνοµο, γιατί έτσι θα σωθούµε». Κι αυτή
είναι η γνωστή διελκυστίνδα, η οποία καθυστερεί.
Επειδή εµείς έχουµε πάρει πολιτική απόφαση ότι αυτό το κοινωνικό συµβόλαιο του πελατειακού κράτους και της παραοικονοµίας θα το σπάσουµε, το τραβήξαµε µέχρι το τέλος. Τους
ζητήσαµε να µας πουν: «Τι γίνεται εδώ, ποιος έχει δίκιο;». Άρχισαν να βγάζουν αυτά που βγάζανε, αρχίζουν να καθυστερούν τη
διαδικασία, να εκβιάζουν τα µέλη της επιτροπής να µην υπογράφουν και να µην ελέγχουν τα τα µόρια αυτά και παρά τις προσπάθειες που έγιναν, προχωρήσαµε στην αλλαγή της διοίκησης
του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Να έρθουµε τώρα στο τελικό συµπέρασµα και όποιος έχει την
παραµικρή αµφιβολία επ’ αυτών, να βγει και να το πει. Ο πίνακας
στον οποίον κατέληξαν οι υπάλληλοι του Υπουργείου, µε δική
µου εντολή να δουν και να µοριοδοτήσουν πραγµατικά, είναι
ακριβώς ο ίδιος, πλην τριών ονοµάτων που δεν αποδέχθηκαν διορισµό, µε τον πίνακα που έβγαλε η επιτροπή -η ίδια η επιτροπή
η πρώτη, δεν την αλλάξαµε, που απελευθερώθηκε από τον ασφυκτικό ζυγό της προηγούµενης διοίκησης και του παρακρατικού
µηχανισµού που ακόµα εµφιλοχωρεί, αλλά ξεδοντιάζεται, όπως
λέω- έβγαλε τα αποτελέσµατα, τα οποία, κύριε Γεωργιάδη, αναρτήθηκαν –εάν δεν το πήρατε χαµπάρι- χτες µετά τη εξέταση των
ενστάσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Διότι εκεί, αυτός ο παραµηχανισµός έκανε άλλη µια προσπάθεια, γι’ αυτό έπεσα έξω στις µέρες, διότι οι δυο δικηγόροι από
τα τρία µέλη της επιτροπής ενστάσεων έκαναν δώδεκα µέρες –
που δεν τους αλλάξαµε ούτε αυτούς- να απαντήσουν στην νέα
διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ «Διότι δεν µπορούµε να συµµετέχουµε
στην επιτροπή ενστάσεων, εµείς απεργούµε!» Λες και είναι δικαστήρια, λες και τους ζητήσαµε να παρασταθούν σε καµµιά δίκη!
Απλά τους είπαµε να δουν τις ενστάσεις. Οι ίδιοι ήταν και πριν.
Με βάση, λοιπόν, την άρνησή τους, αλλάξαµε την επιτροπή ενστάσεων, εκδικάστηκαν οι ενστάσεις και βγήκε ο οριστικός κατάλογος. Και επίσης, πάλι από την ίδια επιτροπή βγήκαν τα είκοσι
άτοµα ΠΕ Νοσηλεύτριες και τα εκατόν εβδοµήντα άτοµα ΤΕ Νοσηλεύτριες.
Αναρτήθηκαν και αυτά και περιµένουµε να υπάρξουν ενστάσεις. Θα εκδικαστούν αυτές οι ενστάσεις και οι γιατροί µπορούν
και θα διοριστούν άµεσα από τη στιγµή που αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας.
Διάλειµµα για τα υπόλοιπα στη δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστώ.
Να γίνει όµως, κύριε Υπουργέ, διότι φθάσαµε τον εξαπλάσιο
χρόνο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Είναι,
αλλά έχει δηµιουργηθεί µεγάλο πολιτικό ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το καταλαβαίνω, κύριε Πολάκη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είναι απολαυστικός, µην τον σταµατάτε. Εγώ µπορώ να τον ακούω µέχρι
το απόγευµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γεωργιάδη, φροντίστε λοιπόν, κι εσείς, όσο το δυνατόν, να τηρείτε τον χρόνο σας, παρακαλώ.
Έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευτυχώς, που κάθεται
δίπλα σας ο κ. Πετρόπουλος, που είναι νοµικός και µπορεί –προφανώς, όχι να το κάνει τώρα δηµόσια- να σας τα εξηγήσει λίγο
πίσω.
Ο έλεγχος στο ΚΕΕΛΠΝΟ, κύριε Υπουργέ, γίνεται διά των αρµοδίων οργάνων, που έχει η πολιτεία, δεν γίνεται από το πρόσωπό σας ή από τους υπαλλήλους του γραφείου σας. Εάν,
δηλαδή, είχατε πράγµατι καταγγελίες…
Παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, την προσοχή σας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Σας
ακούω. Μπορώ να κάνω πολλά πράγµατα ταυτόχρονα.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ προχωρώ λίγο γρήγορα, για να κερδίσουµε χρόνο. Ας δεχθώ ότι όσα είπατε είναι
αληθή…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Είναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτό το λέτε εσείς. Αλλά
ας το δεχθούµε.
Τι µπορούσατε να κάνετε ως Υπουργός; Μπορούσατε να ζητήσετε από το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας να ελέγξει
αυτές τις καταγγελίες. Μπορούσατε, επίσης, να ζητήσετε από το
ΚΕΕΛΠΝΟ να ξανακάνει τη διαδικασία από την αρχή. Τι δεν µπορούσατε να κάνετε, κύριε Υπουργέ; Να πάρετε στο χέρι σας τους
φακέλους των διαγωνιζοµένων, γιατί αυτό, αν δεν το έχετε καταλάβει ακόµα, εµπίπτει, εκτός όλων των άλλων, στον νόµο περί
ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων και επειδή έχετε παρέµβει
στη διαδικασία, έχει και κακουργηµατικό χαρακτήρα. Το ότι είστε
Υπουργός, πρέπει κάποια στιγµή να καταλάβετε ότι, δεν σας
δίνει το δικαίωµα να κάνετε ό,τι θέλετε.
Ο Υπουργός, σε µια αστικού τύπου κοινοβουλευτική δηµοκρατία, κύριε Υπουργέ, δρα κατά νόµον και κατά Σύνταγµα, όχι όπως
νοµίζει αυτός. Αν, λοιπόν, είχατε καταγγελίες, στα πλαίσια του
εποπτικού ελέγχου του Υπουργείου Υγείας, έπρεπε να ζητήσετε
από τα αρµόδια όργανα να ελέγξουν αυτές τις καταγγελίες. Το
ότι κάνατε παρέµβαση ο ίδιος καθιστά τη διαδικασία άκυρη.
Προβλέπω και κάτι: Και µετά την οριστική ανάρτηση του πίνακα, θα πάνε στα δικαστήρια άνθρωποι, οι οποίοι θα θεωρούν
ότι έχουν αδικηθεί και θα µπλοκάρει η διαδικασία στα δικαστήρια, γιατί ο πίνακας που αναρτήσατε είναι εσωτερική διαδικασία
του ΚΕΕΛΠΝΟ. Θα έχει και νοµική συνέχεια όλο αυτό το πράγµα,
από τη στιγµή που κυκλοφορεί η εισήγηση της νοµικής υπηρεσίας του ΚΕΕΛΠΝΟ και λέει ότι όλη η διαδικασία που έχετε ακολουθήσει, λόγω της δικής σας παρεµβάσεως, είναι άκυρη.
Αλλά, ακούστηκε και κάτι ακόµα, κύριε Υπουργέ, και αυτό δεν
σας τιµά καθόλου. Μας καταθέσατε στα Πρακτικά -θα τα πάρω
σε λίγο- διάφορες καταγγελίες σας για παρελθούσες διαδικασίες του ΚΕΕΛΠΝΟ. Μπορείτε να µου πείτε σε ποιο σηµείο αναφέρεται το όνοµά µου; Γιατί εγώ σας αναφέρω σε ποιο σηµείο
αναφέρεται το όνοµά σας. Μπορείτε να µου φέρετε ένα χαρτί µε
αριθµό πρωτοκόλλου, που να λέει ότι ο Υπουργός Υγείας Άδωνις
Γεωργιάδης ζήτησε κάποιον φάκελο; Εγώ έχω να σας δείξω
χαρτί που λέει ότι ο Υπουργός Υγείας Πολάκης ζήτησε κάποιον
φάκελο. Άρα, τι συγκρίνετε; Συγκρίνετε την όποια άποψή σας για
το αν το τότε διοικητικό συµβούλιο του ΚΕΕΛΠΝΟ ακολούθησε
σωστά ή όχι τη διαδικασία, µε τη δική σας παράνοµη παρέµβαση
στη διαδικασία, η οποία ήταν εν εξελίξει; Συγκρίνετε, δηλαδή,
δύο µεταξύ τους άσχετα πράγµατα, κύριε Υπουργέ, και το κάνετε εις γνώσιν σας, για να πετάξετε λάσπη.
Για να ανακεφαλαιώσω, µέσα στην εισήγηση -να το πω για να
το ξέρουν και οι δηµοσιογράφοι που ακούνε και ο ελληνικός
λαός- αναφέρει η επιτροπή -η επιτροπή που κρατήσατε τελικώςότι δεν µπορούν να ελέγξουν αν έχουν όλοι τα χαρτιά στα χέρια
τους, γιατί κατά την επιστροφή των φακέλων από το γραφείο
σας, είχατε αφαιρέσει χαρτιά από τους φακέλους, κύριε
Υπουργέ. Το ξέρετε αυτό; Σας κατηγορεί η επιτροπή ότι αφαιρέσατε χαρτιά από τους φακέλους. Και έρχεστε και µας το παίζετε εδώ διαπρύσιος κήρυκας της ηθικής;
Θα µου επιτρέψετε και κάτι ακόµα. Δεν µου λέτε, αυτό το παρακρατικό διοικητικό συµβούλιο του ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίο έκανε
όλα αυτά τα τροµερά πράγµατα…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ο µηχανισµός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο µηχανισµός αυτός -µε
τη συνέργεια του τότε διοικητικού συµβούλιου και του τότε προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ- από ποιον είχε διοριστεί, κύριε Υπουργέ;
Ξέρετε; Από τον προκάτοχό σας κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή, νυν
Υπουργό Εσωτερικών της Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Τι µας λέτε, δηλαδή στη Βουλή; Ότι ο συνάδελφός σας κ. Κουρουµπλής είχε
συνεργήσει σε ένα παρακρατικό µηχανισµό και για να τον επιβραβεύσει ο κύριος Πρωθυπουργός τον αναβίβασε σε Υπουργό
Εσωτερικών; Αυτό λέτε στον ελληνικό λαό; Ότι ο συνάδελφός
σας στο Υπουργικό Συµβούλιο είναι απατεώνας και διόρισε παρακρατικό οργανισµό; Δεν ντρέπεστε καθόλου!
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Επί της ουσίας, κάνατε µία παρέµβαση, η οποία ήταν παράνοµη. Αν έχετε και λεβεντιά κρητική, να ζητήσετε µόνος σας να
γίνει η ανακριτική επιτροπή και να πάτε στο δικαστήριο να πείτε
αυτά που λέτε, όχι στη Βουλή. Να πάτε στο δικαστήριο, όπως
κάθε Έλληνας πολίτης, και να πείτε στον δικαστή «ναι, εγώ παρέβην τους νόµους γιατί έτσι νόµιζα» και να σας κρίνει το δικαστήριο. Όχι να συγκαλύπτουν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ µε το
κατάπτυστο άρθρο 86, που δήθεν θέλετε να καταργήσετε.
Δεύτερον, χάρη στη δική σας παράνοµη παρέµβαση, έχουν
µείνει πάνω από έξι µήνες τα κρεβάτια χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές.
Δεν µου λέτε, κύριε Υπουργέ: Για όσους πέθαναν ή για όσους
η υγεία τους υπέστη τεράστια βλάβη –γιατί µου κάνατε και µάθηµα µέσω facebook ότι σώζετε ζωές- έχετε να πείτε µια συγγνώµη που, λόγω της παρέµβασής σας, δεν βρήκαν κρεβάτι και
άλλοι πέθαναν και άλλων η υγεία υπέστη βλάβη; Αισθάνεστε καθόλου τύψεις το βράδυ πριν πάτε να κοιµηθείτε, που άνθρωποι
ψάχνουν τώρα κρεβάτι εντατικής θεραπείας και δεν βρίσκουν,
εξαιτίας σας; Όταν έρχεστε εδώ, να µην έχετε το ύφος, που
έχετε συνηθίσει να έχετε, ιδιαίτερα όταν έχετε παρανοµήσει.
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να πω το εξής:
Αυτήν την επίκαιρη ερώτηση την έχω επανακαταθέσει πέντε συνεχόµενες φορές. Ο κ. Πολάκης ήρθε σήµερα, µετά την φασαρία
που έκανα την περασµένη εβδοµάδα.
Μην διανοηθείτε ξανά να απαντάτε σε Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου για επίκαιρη ερώτηση µέσω facebook. Μην ευτελίζετε τη διαδικασία και το Σύνταγµα, κύριε Υπουργέ. Είστε
Υπουργός της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Είναι ατυχές για τη δηµοκρατία µας αυτό, αλλά είναι αληθές από την άλλη. Να σέβεστε
τον ρόλο σας. Είστε νοµικά έκθετος, είστε παράνοµος και να µην
έχετε ύφος και να ζητήσετε µια συγγνώµη απ’ όλους αυτούς οι
οποίοι υπέστησαν ανήκεστο βλάβη στην υγεία τους, εξαιτίας
σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Πολάκη, έχετε τον λόγο. Σύντοµα, όµως.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να απαντηθούν κάποια πράγµατα. Θα είµαι όσο γίνεται πιο σύντοµος.
Κύριε Γεωργιάδη, η απώλεια της ψυχραιµίας –διότι ήδη έχετε
πάρει τις απαντήσεις επί του ουσιαστικού- σάς οδηγεί σε κραυγές και χαρακτηρισµούς και αισχρά ψέµατα. Πραγµατικά, ντρέποµαι για το επίπεδο στο οποίο κατεβαίνετε, προκειµένου να
υπερασπιστείτε κάτι στο οποίο σας απέδειξα πριν ότι έχετε καταφανές λάθος. Δεν υπάρχει πουθενά κανένα χαρτί σαν αυτό
που λέτε, ότι αφαιρέσαµε τα έγγραφα από µέσα.
Εγώ θα πω κάποια πράγµατα για τη νοµική υπηρεσία την οποία
επικαλείστε, κύριε Γεωργιάδη, για να λέµε τα πράγµατα µε το
όνοµά τους, γιατί σηµασία δεν έχει µόνο τι λες, αλλά ποιος είσαι
εσύ που το λες και γιατί το λες.
Η Νοµική Υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ, δηλαδή η κ. Αθηνά Οικονόµου-Σκορδά –της γνωστής οικογενείας που είχε και Υπουργό
η Νέα Δηµοκρατία- επί τέσσερα έτη επίσηµη Νοµική Σύµβουλος
του κ. Γεωργίου Σούρλα, είναι µια κυρία η οποία για χρόνια είναι
υπεύθυνη της νοµικής υπηρεσίας του ΚΕΕΛΠΝΟ µε αµοιβές µεγαλύτερες έως και πολλαπλάσιες γενικού γραµµατέως Υπουργείου, µια κυρία η οποία είναι από πίσω ως νοµική σύµβουλος.
Θα πω µόνο αυτό, για να καταλάβουµε γιατί είπα ότι σηµασία δεν
έχει µόνο τι λες, αλλά και ποιος είσαι εσύ που το λες και ποιος
σου δίνει και το ηθικό ανάστηµα να λες αυτό που λες. Η κυρία
αυτή ήταν πίσω ως νοµική σύµβουλος, ήταν αυτή που ενώ στην
αγορά του κτηρίου του ΚΕΕΛΠΝΟ στο Μαρούσι µ’ αυτή την περίφηµη διακήρυξη που έχει βγει στη δηµοσιότητα µε αντικειµενική αξία τρία εκατοµµύρια δύο χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα
δύο ευρώ…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μισό
λεπτό, γιατί µιλήσαµε για παρακράτος κι εσείς επικαλείστε πα-
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ρακράτος.
Αυτή η κυρία νοµική σύµβουλος, υπερασπιζόµενη το δηµόσιο
συµφέρον, έκανε έρευνα στα µεσιτικά γραφεία της περιοχής, τα
οποία της είπαν ότι η εµπορική αξία είναι δέκα εκατοµµύρια το
ένα, δέκα οκτακόσια το άλλο, έντεκα το τρίτο και όχι Σώµα Ορκωτών Λογιστών, όπως έπρεπε η υπεύθυνη κυρία νοµική σύµβουλος του ΚΕΕΛΠΝΟ να κάνει, αυτή της οποίας τη γνωµάτευση
επικαλείστε που µε κατηγορεί εµένα για κακούργηµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Αυτήν την κυρία, λοιπόν, που οδήγησε το ΚΕΕΛΠΝΟ να δώσει
τελικά δεκαοκτώ εκατοµµύρια σ’ ένα κτήριο το οποίο είχε αντικειµενική αξία τρία, αυτήν την κυρία επικαλείστε ως νοµική σύµβουλο του ΚΕΕΛΠΝΟ, η οποία καταδικάζει…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Καταδικάζετε …
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Όχι
δεν καταδικάζω γενικώς. Με αυτά ασχολείται η δικαιοσύνη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Με εσάς ασχολείται…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Σας
άκουσα πολύ προσεκτικά και δεν άνοιξα το στόµα µου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για µια κυρία απούσα…
(δεν ακούστηκε)
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μη
χάνετε την ψυχραιµία σας. Ηρεµήστε. Πάρτε βαθιές αναπνοές,
µε ανοιχτό το στόµα. Ηρεµήστε. Έχει και συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Πολάκη, µιλήστε για το θέµα και σύντοµα, παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Φυσικά και το κάλεσα το ΣΕΥΤ και έβγαλε αυτήν την έκθεση, που
λέει ότι 3,5 εκατοµµύρια ευρώ και επί των ηµερών σας δόθηκαν
για διαφηµιστική δαπάνη, η οποία δεν έπρεπε καν να πληρωθεί.
Και όχι µόνο αυτό. Καλέσαµε και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τι πιο µεγάλος έλεγχος από αυτήν την υπηρεσία; Τι πιο µεγάλος έλεγχος!
Το 2014, αν δεν µε απατά η µνήµη µου, ήσασταν Υπουργός,
για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, το µισό, άρα έχετε τη µισή ευθύνη από το ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ εκείνη τη χρονιά έδωσε 5.860.000
ευρώ και κάτι ψιλά για διαφηµιστική δαπάνη σε µια σειρά από
εταιρείες. Την έχετε την ευθύνη, κύριε Γεωργιάδη ή δεν την
έχετε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, απαντά
στη δευτερολογία του, για να µην µπορώ να ανταπαντήσω.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ηρεµήστε, ηρεµήστε. Βαθιές αναπνοές.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτό δεν είναι καθόλου
σωστό, κύριε Υπουργέ. Δεν έχει ανδρεία αυτό που κάνετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ακούστε, έχουν δηµοσιευτεί…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μπορούσατε να απαντήσετε από πριν επ’ αυτού, για να σας απαντήσω. Πετάτε λάσπη,
επειδή δεν µπορώ να πάρω τον λόγο. Κύριε Υπουργέ, αυτά γιατί
δεν µου τα είπατε πριν για να σας απαντήσω;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Γιατί
έπρεπε να απαντήσω στο επί της ουσίας ερώτηµα, το οποίο βάλατε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Νοµίζετε ότι είναι αξιοπρεπές αυτό που κάνετε;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κυρία
Πρόεδρε, µπορείτε να πείτε στον συνάδελφο να ηρεµήσει λίγο,
για να τελειώσω την απάντηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κι εσείς
να ολοκληρώστε, όµως, κύριε Πολάκη, γιατί αυτή η ερώτηση έχει
κρατήσει είκοσι λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ήταν
µια σηµαντική ερώτηση, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι,
ήταν σηµαντική, αλλά ο Κανονισµός το αντιµετωπίζει και αυτό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ξέρετε κάτι, κυρία Πρόεδρε; Ο µηχανισµός του ΚΕΕΛΠΝΟ, τον
οποίο υπηρέτησε ο κ. Γεωργιάδης ως πολιτικός προϊστάµενος,
ήταν ένας από τους δύο µηχανισµούς, µε τους οποίους εξαγό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ραζαν συναίνεση και στήριξη από τα ΜΜΕ την προηγούµενη περίοδο και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι,
αλλά ο Κανονισµός δεν ασχολείται µε αυτές τις λεπτοµέρειες,
ξέρετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Και
µια τελευταία κουβέντα, κύριε Γεωργιάδη, γιατί δεν είµαστε το
ίδιο.
Έχω νοσηλεύσει µε αποκλειστική και κύρια ευθύνη µου, πάνω
από χίλιους τετρακόσιους ασθενείς σε µονάδες εντατικής θεραπείας, που ήµουν διευθυντής. Με ποσοστά θνησιµότητας που
συγκρίνονταν –και αυτά γραµµένα είναι και δείτε τα- µε πολύ µεγάλα κέντρα. Δεύτερον, έχω νοσηλεύσει πάνω από επτά χιλιάδες
ασθενείς σε µονάδες αυξηµένης φροντίδας, που ήµουν πάλι διευθυντής. Τρίτον, έχω χειρουργήσει πολλές χιλιάδες ασθενείς
µε κανέναν διεγχειρητικό θάνατο ή περιεγχειρητικό.
Ξέρω πολύ καλά τι σηµαίνει ανθρώπινη ζωή και ξέρω πολύ
καλά τι σηµαίνει να µην βρίσκεις κρεβάτι εντατικής θεραπείας.
Και γι’ αυτό, την περίοδο των πέντε ηµερών που ανέβηκε πολύ η
λίστα του ΕΚΑΒ, δώσαµε τη λύση µε την ενεργοποίηση της σύµβασης -και µε τις ιδιωτικές ΜΕΘ και µε άνοιγµα άλλων κρεβατιών- που ήταν ανενεργή, κάτι το οποίο δεν είχατε κάνει εσείς και
το είχατε αφήσει «χυµού-λυµού». Αυτό που είχατε κάνει εσείς
ήταν να επιτρέπετε ένα ιδιωτικό νοσοκοµείο, το οποίο νοσήλευε
νεογνά, να πληρώνεται µε τιµές ΜΕΘ ενηλίκων για τα νεογνά. Επί
των ηµερών σας έγινε αυτό. Και µπορώ να σας πω και πολλές
λεπτοµέρειες.
Προσέξτε, τη µεγαλύτερη συγγνώµη από τον ελληνικό λαό,
κύριε Γεωργιάδη, πρέπει να τη ζητήσετε εσείς και ο προκάτοχός
σας, κ. Λοβέρδος, και ο κ. Βορίδης, που κλείσατε µια σειρά από
νοσοκοµεία, που καταστρέψατε τη δηµόσια πρωτοβάθµια περίθαλψη, την οποία ξαναστήνουµε εµείς στα πόδια της αυτήν τη
στιγµή. Θα αλλάξουµε τους οργανισµούς που κουτσουρέψατε.
Γιατί δεν τολµήσατε εσείς να πάτε στην Ιεράπετρα, κύριε Γεωργιάδη; Διότι αν πηγαίνατε, δεν ξέρω πώς θα γυρίζατε. Γιατί
τότε τους κουτσουρέψατε αυτούς τους οργανισµούς και το χαµηλώσατε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …(δεν ακούστηκε).
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Να
πω κάτι, µήπως θυµάστε πώς πήγατε στο Νοσοκοµείο Χανίων;
Επτάµισι η ώρα το πρωί, γύρω-γύρω, µε µια κλούβα ΜΑΤ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κύριε Πολάκη. Ολοκληρώστε!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ακούστε! Αναλογιστείτε το βράδυ στο σπίτι σας τι κακό έχετε κάνει,
εκτελώντας εντολές για τρία χρόνια στο χώρο της υγείας.
Εµείς, µε την σχέση που έχουµε µε αυτόν τον χώρο, γιατί είµαστε σάρκα από την σάρκα του, ό,τι κακό κάµατε, θα το φτιάξουµε, γιατί είναι πολιτική µας επιλογή να στήσουµε τον δηµόσιο
τοµέα της υγείας στα πόδια του.
Σας ευχαριστώ πολύ και να είστε πιο προσεκτικός, όταν πετάτε
ψέµατα στον αέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Επειδή
υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις που έχουν διαγραφεί και πρέπει να τις διαβάσω θα µιλήσω λίγο γρήγορα.
Η όγδοη µε αριθµό 978/10-6-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Λάρισας της Ένωσης Κεντρώων κ. Γεωργίου Κατσιαντώνη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε την καθολική µείωση εσόδων ΕΛΤΑ (Ελληνικών Ταχυδροµείων) από την αναστολή λειτουργίας του διευρυµένου ωραρίου των ταχυδροµικών καταστηµάτων, δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του ερωτώντος Βουλευτή, ο οποίος παρίσταται
σε επιτροπή της Βουλής.
Η δέκατη τέταρτη µε αριθµό 914/27-5-2016 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιά του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη Λαγού προς τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη «δηµιουργία παράνοµων νηπιαγωγείων και οικοτροφείων στην Ξάνθη», δεν συζητείται .
Η δέκατη έκτη µε αριθµό 545/15-2-2016 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέ-
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σµου – Χρυσή Αυγή κ. Ελένης Ζαρούλια προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας στο ΕΚΑΒ, δεν
συζητείται.
Επίσης, η µε αριθµό 3812/9-3-2016 ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα αναστηλωτικά έργα του Αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά, δεν συζητείται
σε συνεννόηση του ερωτώντος Βουλευτή µε τον αρµόδιο
Υπουργό.
Προχωράµε µε τη δωδέκατη µε αριθµό 952/6-6-2016 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη λειτουργία του αξονικού τοµογράφου στο Νοσοκοµείο Άρτας.
Κύριε Μωραΐτη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το ΚΚΕ, για µια ακόµα φορά φέρνει στη Βουλή
το µεγάλο πρόβληµα της λειτουργίας του Νοσοκοµείου της
Άρτας, µε τα µεγάλα προβλήµατα και τη µη λειτουργία του αξονικού τοµογράφου. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το ίδιο πρόβληµα
ακριβώς υπήρχε και πριν τρία χρόνια για µεγάλο διάστηµα. Εδώ
δεν µπορούµε να µην αναφερθούµε σε αυτόν τον κάλπικο καυγά
που είχαµε πριν λίγο µεταξύ αυτών που ευθύνονται για το κατάντηµα στον χώρο της υγείας.
Κύριε Πολάκη, και σήµερα δεν λειτουργεί ο αξονικός τοµογράφος επί δικής σας υπουργίας. Και όπως γράφουµε και στην ερώτηση -έφυγε ο κ. Γεωργιάδης- πριν τρία χρόνια ακριβώς δεν
λειτουργούσε και πάλι, όταν στην υπουργία ήταν ο κ. Γεωργιάδης.
Τώρα ποια είναι τα µεγάλα θύµατα; Τα µεγάλα θύµατα είναι οι
λαϊκές οικογένειες, που µε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και µε τις
προηγούµενες κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ
πληρώνουν πανάκριβα την υγεία και τους παραδίδετε στους
ιδιώτες.
Τα προβλήµατα ιδιαίτερα, κύριε Πολάκη, στον αξονικό τοµογράφο δεν είναι µόνο στους ασθενείς ,που µπορούν και µετακινούνται στους ιδιώτες που τους στέλνετε. Είναι σε µια σειρά από
ασθενείς, οι οποίοι είναι βαριά περιστατικά, δεν µπορούν να µεταφερθούν και εκεί πραγµατικά εγκυµονεί σοβαρός κίνδυνος για
την υγεία τους.
Ιδιαίτερα, δεν µπορούν να µετακινηθούν µέρες, όπως είναι το
Σαββατοκύριακο και οι αργίες, γιατί πρέπει να πάνε στο Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, που είναι σε µια απόσταση τουλάχιστον µίας
ώρας.
Κύριε Πολάκη, στην ερώτησή µας αναφέρουµε το εξής και
αυτό αφορά και τη Νέα Δηµοκρατία: Είναι απλήρωτες εφηµερίες
και δεδουλευµένα των εργαζόµενων από το 2012. Κι εσείς και η
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τσακίζετε τα εργασιακά δικαιώµατα.
Τώρα, εµείς δεν θέλουµε να φτάσουµε στο σηµείο που λένε
κάποιοι ότι δεν λειτουργεί ο αξονικός τοµογράφος, για να λειτουργεί απέναντι του ο ιδιώτης. Όµως, έχουµε να πούµε το εξής:
Σήµερα δεν λειτουργεί για τρεις µήνες. Έχετε κάνει συµφωνία
µε τους ιδιώτες και πληρώνετε 20.000 τον µήνα για µία λυχνία, η
οποία, απ’ ό,τι ξέρουµε τουλάχιστον, αξίζει 60.000 ευρώ.
Κι εµείς ρωτάµε κάτι πολύ απλό: Είναι παλιός αυτός ο αξονικός τοµογράφος. Είναι δύσκολο για το Υπουργείο Υγείας, για
την υγεία του λαού να έχει ρεζέρβα –να το πω έτσι λαϊκά- και µία
ακόµα λυχνία, ώστε να µην βρισκόµαστε σήµερα σ’ αυτήν την
άσχηµη κατάσταση;
Εµείς λέµε καθαρά ότι αυτή είναι µια συνειδητή πολιτική υποβάθµισης του δηµόσιου συστήµατος υγείας και πρέπει να βγάλουν συµπεράσµατα οι εργαζόµενοι, ο λαός της περιοχής, αλλά
και γενικότερα οι εργαζόµενοι της χώρας. Κύριε Υπουργέ, θέλουµε να δώσετε συγκεκριµένες απαντήσεις.
Θα πω και στην συνέχεια -γιατί δεν είναι µόνο η λειτουργία του
νοσοκοµείου- για τα διαλυµένα κέντρα υγείας στην περιοχή.
Όµως, να δώσετε απάντηση για τη λειτουργία του αξονικού τοµογράφου, για να επιλυθούν τα µεγάλα προβλήµατα και ιδιαίτερα τα προβλήµατα των εργαζοµένων, στους οποίους
χρωστάτε όλα αυτά τα δεδουλευµένα προηγούµενων ετών.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Παύλος Πολάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Μωραΐτη, ευχαριστώ για την ερώτηση.
Δεν είµαστε σαν τους άλλους και το δείχνουµε πολύ συγκεκριµένα.
Πρώτον, πέρσι το Νοσοκοµείο της Άρτας είχε προγραµµατιστεί να πάρει 6.671.000 ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό –
εννοώ από την Κυβέρνηση Σαµαρά- και τελικά εµείς δώσαµε
7.251.000 ευρώ. Ήδη η χρηµατοροή τώρα είναι πολύ καλύτερη
σε σύγκριση µε πέρσι, που πέρσι τέτοιο καιρό είχε πάρει µόνο
583.000 ευρώ. Μέχρι στιγµής, έχει χρηµατοδοτηθεί µε 2.284.000
ευρώ, σε έναν αυξηµένο προϋπολογισµό, σε σχέση µε πέρσι.
Δεύτερον, προβλέψαµε στις προκηρύξεις του Νοεµβρίου, που
τώρα διορίζονται, γιατί βγήκαν και τα οριστικά των ΔΕ, τρεις θέσεις: Μία ΠΕ φαρµακοποιών, µία ΤΕ ιατρικών εργαστηρίων, µία
ΤΕ ραδιολόγου - ακτινολόγου. Από τους πεντακόσιους ογδόντα
πέντε, που κι αυτοί είναι στην τελική φάση –και όλες οι υγειονοµικές περιφέρειες έκαναν αυτές τον διαγωνισµό µε κριτήρια
ΑΣΕΠ- υπάρχουν άλλα τρία άτοµα.
Από την προκήρυξη των µόνιµων θέσεων γιατρών του ΕΣΥ, µε
βάση τις ελλείψεις που υπήρχαν, προκηρύχθηκαν δύο θέσεις ψυχιατρικής. Και από την προκήρυξη που καλύπτεται από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ του ’98, υπάρχουν τέσσερα άτοµα ΤΕ
διοικητικού-λογιστικού, πέντε άτοµα διοικητικού-λογιστικού για
το Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου και δύο ακόµα άτοµα διοικητικού-λογιστικού. Επίσης, έχουν πάει τέσσερις επικουρικοί γιατροί
από τον Σεπτέµβρη και µετά, δύο άλλοι αρνήθηκαν και σε άλλη
µία περίπτωση δεν υπήρχε υποψήφιος.
Αυτό που θα ήθελα να πω, όσον αφορά τον αξονικό, είναι ότι
είναι παλιό και γνωστό πρόβληµα, γιατί είναι παλιό και το µηχάνηµα. Δεν είναι το θέµα να υπάρχει µια ρεζέρβα, κύριε Μωραΐτη.
Δυστυχώς, οι εταιρείες –και σε έναν τρόπο να κερδίζουν- µετά
από κάποιο χρονικό διάστηµα δεν καλύπτουν πλήρως τη συντήρηση και την επάρκεια σε ανταλλακτικά που υπάρχουν. Προφασίζονται, για να ανεβάζουν
τις τιµές, ότι χρειαζόµαστε
παραγγελία από το εξωτερικό και λοιπά.
Αποφασίσαµε σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Ηπείρου, να
αγοραστεί το ανταλλακτικό που χρειάζεται. Ήδη εκτελείται αυτή
η διαδικασία και το ξέρετε. Και παράλληλα έχει παρθεί η απόφαση από το διοικητικό συµβούλιο του νοσοκοµείου και µε χρηµατοδότηση δική µας, όχι από ΕΣΠΑ, από αυτούς τους πόρους
που έχει το νοσοκοµείο, θα υπάρξει αγορά νέου αξονικού τοµογράφου µε διαγωνισµό. Θα γίνει βέβαια δηµόσιος, µεγάλος διαγωνισµός, γιατί αφορά µια δαπάνη 300.000 µε 350.000 ευρώ,
ώστε να αγοραστεί ένας σύγχρονος αξονικός τοµογράφος.
Από εκεί και πέρα το Νοσοκοµείο της Άρτας πήρε πέρυσι τον
Μάιο περίπου 329.961 ευρώ για να καλυφθούν απλήρωτη εργασία, εφηµερία ή υπερωριακή απασχόληση των ετών 2013 και
2014. Επίσης, πήρε γύρω στις 40.000 για να µην υπάρξει καµµία
περικοπή τον Δεκέµβριο, για να µην υπάρξει καµµία περικοπή για
πρώτη χρονιά µετά από επτά χρόνια, όπως και σε άλλα νοσοκοµεία της χώρας, σε εφηµερίες και υπερωρίες ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
Υπάρχει ένα ζήτηµα µε την πληρωµή των φετινών εφηµεριών,
που είναι θέµα λειτουργικής ανεπάρκειας του διοικητικού µηχανισµού, το οποίο θα λυθεί. Οι πιστώσεις έχουν µεταφερθεί και
νοµίζω ότι θα καλύψουµε το χαµένο έδαφος που υπάρχει.
Για το 2012 υπάρχουν και αιτήµατα από άλλα νοσοκοµεία. Κοιτάζουµε να τα µαζέψουµε από παντού και ελπίζουµε από τον Σεπτέµβριο να είµαστε σε θέση να κάνουµε µια συνολική ρύθµιση
για όλα τα νοσοκοµεία που έχουν τέτοιο πρόβληµα –και το ΕΚΑΒ
έχει ένα τέτοιο πρόβληµα, για κάποιες µέρες δηλαδή- και θέλουµε να δοθεί µια συνολική λύση σε αυτό, τώρα που αρχίζει και
οµαλοποιείται η κατάσταση και οι χρηµατορροές που υπάρχουν.
Επίσης, δράττοµαι της ευκαιρίας να σας πω ότι θα υπάρξει µια
πολύ µεγάλη ένεση ρευστότητας στην αγορά και ειδικά τους
επόµενους µήνες -µιλάω από 20 Ιουνίου µέχρι 30 Ιουλίου-, όπου
προγραµµατίζουµε να εκταµιευθεί ένα πολύ µεγάλο ποσό χρεών
των νοσοκοµείων, µε βάση τη δόση που έρχεται και τα ληξιπρόθεσµα που πρόκειται να καλύψει.
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Μιλάµε για ένα ποσό που θα είναι ανάµεσα σε 500-600 εκατοµµύρια ευρώ, το οποίο θα µπορέσει να στήσει, λειτουργικά,
περαιτέρω τα νοσοκοµεία στα πόδια τους και να µην έχουν τον
εκβιασµό από κάποιους προµηθευτές, οι οποίοι λένε δεν µου
έχεις πληρώσει στο παρελθόν, δεν έχεις κάνει το ένα, δεν έχεις
κάνει το άλλο.
Επίσης, ολοκληρώθηκαν και οι οριστικοί πίνακες των προκηρύξεων 4Κ και 5Κ του Νοεµβρίου. Υπάρχουν οι χίλιοι επτακόσιοι
που βγαίνουν τις επόµενες µέρες και υπάρχουν άλλοι χίλιοι –
µιλάω για µόνιµο προσωπικό, λοιπό προσωπικό νοσοκοµείων, όχι
γιατρούς-, οι οποίοι θα προκηρυχθούν τον Σεπτέµβριο και θα καλυφθούν -το τονίζω αυτό- από τον τελικό πίνακα επιτυχόντων της
πρώτης προκήρυξης. Έκαναν πενήντα πέντε χιλιάδες άτοµα αίτηση, οι οποίοι έχουν καταταχθεί. Από αυτόν το οριστικό κυλιόµενο πίνακα επιτυχόντων θα µπορέσουµε να πάρουµε και τους
χίλιους επτακόσιους και τους χίλιους που θα προκηρύξουµε τον
Σεπτέµβριο. Διότι, πραγµατικά, αποτελεί στοίχηµα η αιµοδότηση
των νοσοκοµείων µε προσωπικό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μωραΐτη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, περιγράψατε µια κατάσταση. Βέβαια, δεν δώσατε καµµία συγκεκριµένη απάντηση,
κατά τη γνώµη µας, στα οξυµένα προβλήµατα και αυτά που βάζουµε εµείς στην ερώτηση, αλλά και αυτά που βάζουν καθηµερινά οι κάτοικοι της περιοχής.
Εµείς δεν είπαµε να υπάρχει ρεζέρβα. Εµείς είµαστε υπέρ της
αντικατάστασης τους αξονικού τοµογράφου.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Θέλει, όµως, έξι µήνες, γι’ αυτό θα αντικαταστήσουµε τη λυχνία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Πέρα από αυτό, εµείς βάζουµε συγκεκριµένα ερωτήµατα.
Να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ: Πράγµατι, η µόνη αλήθεια είναι
ότι στην ψυχιατρική κλινική υπήρχαν αυτοί οι διορισµοί. Υπάρχει
ένα κέντρο αποκατάστασης και φυσικής αποθεραπείας. Λειτουργεί; Υπάρχουν διανυκτερεύσεις; Είναι ένα από τα καλύτερα κέντρα της περιοχής και, όπως και αυτό της Άρτας και αυτό της
Αµφιλοχίας, δεν λειτουργεί.
Εµείς, όταν δίνουµε κάποια στοιχεία, φροντίζουµε τα στοιχεία
αυτά να ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Δεν ξέρω ποιος
σας ενηµερώνει, κύριε Υπουργέ. Και σας βάζω συγκεκριµένα
ερωτήµατα. Υπάρχουν τρία Κέντρα Υγείας στον Νοµό Άρτας. Και
τα τρία είναι στο ορεινό όγκο. Σας λέµε συγκεκριµένα. Το Κέντρο
Υγείας στο Βουλγαρέλι εφηµερεύει όλον τον µήνα ή ούτε τον
µισό µήνα, κύριε Υπουργέ; Το Κέντρο Υγείας Αγνάντων ή το Κέντρο Υγείας στην Καλεντίνη εφηµερεύουν κανονικά ή κάνετε πασαλείµµατα κι εσείς, όπως οι προηγούµενοι, παίρνοντας
γιατρούς από τα κέντρα υγείας και τους µεταφέρετε στο νοσοκοµείο, για να «κλείσετε τρύπες», όπως λέει ο λαός µας; Λειτουργούν τα ασθενοφόρα σε εικοσιτετράωρη βάση; Εµείς σας λέµε
όχι.
Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ζούµε πρωτόγνωρες καταστάσεις.
Οι ασθενείς µεταφέρονται από αυτά τα κέντρα υγείας σε καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων. Και δεν το λέµε εµείς -που δεν κινδυνολογούµε- κύριε Υπουργέ, αλλά είναι µαρτυρίες κατοίκων και
των εργαζόµενων που υπάρχουν στην περιοχή.
Εµείς ξέρουµε και το λέµε καθαρά, ότι σε αυτό το βάρβαρο
σύστηµα η υγεία είναι εµπόρευµα και, δυστυχώς, είναι πανάκριβο, απλησίαστο εµπόρευµα, ιδιαίτερα για τις λαϊκές οικογένειες. Όπως είπα και στην πρωτολογία µου, είναι σίγουρο ότι
είναι µια συνειδητή πολιτική υποβάθµισης του δηµόσιου συστήµατος υγείας. Τα θύµατα αυτή της κατάστασης είναι οι εργαζόµενοι, είναι τα φτωχά, λαϊκά στρώµατα.
Κύριε Υπουργέ, αυτά τα οποία σας λέµε είναι έτσι ακριβώς.
Στα νοσοκοµεία µπορεί να υπάρχει µια βελτίωση σε σχέση µε το
παρελθόν, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστια προβλήµατα. Ιδιαίτερα, όµως, προβλήµατα υπάρχουν στα κέντρα υγείας
και στα αγροτικά ιατρεία, όπου πρέπει να σας πω ότι σε αποµακρυσµένες περιοχές γράφονται φάρµακα µία φορά τον µήνα.
Και ευτυχώς βρήκατε αυτές τις συνταγές –δεν είµαι βέβαια
στον κλάδο της υγείας, για να το ξέρω πολύ καλά- οι οποίες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έχουν διάρκεια ενός µήνα και παραπάνω. Δεν είναι, όµως, µόνο
θέµα συνταγογράφησης –εκεί έχετε καταντήσει τα κέντρα
υγείας- αλλά είναι και θέµα περίθαλψης ηλικιωµένων και ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές.
Σε αυτά ερωτήµατα, κύριε Υπουργέ, να δώσετε απαντήσεις.
Εµείς, όµως, ξέρουµε ποιες είναι οι απαντήσεις. Γι’ αυτό καλούµε
τους εργαζόµενους της περιοχής να πάρουν την υπόθεση στα
χέρια τους, να παλέψουν για µια υγεία που θα ανταποκρίνεται
στις πραγµατικές τους ανάγκες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο Υπουργός, κ. Πολάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Μωραΐτη να είστε λίγο µεγαλόψυχοι πότε, πότε, δεν κάνει κακό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Δεν άκουσα, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Λέω
να είστε λίγο µεγαλόψυχοι πότε, πότε. Δεν κάνει κακό.
Ενηµερωτικά θα σας πω ότι το περιφερειακό ιατρείο Γραικικού, το πολυδύναµο περιφερειακό ιατρείο Λεπιανών, το περιφερειακό ιατρείο Ραµιάς, το περιφερειακό ιατρείο Καταρράκτη, το
Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου, το περιφερειακό ιατρείο Κυψέλης,
το περιφερειακό ιατρείο Κεντρικού, το περιφερειακό ιατρείο Τετράκωµο, το περιφερειακό ιατρείο Μυρόφυλλου, το περιφερειακό ιατρείο Θεοδώριανου, το περιφερειακό ιατρείο Ροδαυγής
και το περιφερειακό ιατρείο Αδαµάνιου είναι δεκατέσσερα από
τα τετρακόσια έντεκα αγροτικά ιατρεία, ορεινά ή νησιωτικά και
µειονεκτικά, όπου εν καιρώ µνηµονίου –και αναγνωρίστε το αυτόκαι εν καιρώ δηµοσιονοµικής προσαρµογής και αυτής της θηλειάς που µας έχουν περασµένη οι εταίροι-δανειστές, επαναφέρουµε το επίδοµα αγόνου µε 400 ευρώ σαν κίνητρο για να
µπορέσει να πάει κόσµος. Και πιστεύουµε ότι θα πάει.
Και βάλαµε όλα τα περιφερειακά ιατρεία του ορεινού όγκου
της περιοχής σας, ακριβώς γιατί ξέρουµε –και εγώ από ορεινό
όγκο είµαι- τι σηµαίνει να περιµένει ο γέρος να έρθει ο γιατρός
στο χωριό για να του γράψει τα φάρµακα, να του πάρει την
πίεση, να του πιάσει τη χέρα, να τον εξετάσει και να δει όλα αυτά
τα πράγµατα. Και γι’ αυτό το κάνουµε. Είναι τριακόσια έντεκα
αγροτικά ιατρεία στην νησιωτική και ορεινή Ελλάδα και νοµίζω
ότι υπερκαλύπτεται η περιοχή σας µε αυτό το πράγµα.
Από εκεί και πέρα ό,τι µπορούµε, κάνουµε. Νοµίζω ότι είναι
σαφές. Είδατε και το προσχέδιο του προϋπολογισµού του 2017.
Προβλέπονται πέρα από τα φετινά τριακόσια εκατοµµύρια, άλλα
διακόσια εκατοµµύρια ενίσχυση για τον προϋπολογισµό της
υγείας. Και επίσης, υπάρχει και η αύξηση της χρηµατοδότησης
του ΕΟΠΥΥ, ακριβώς για να στηρίξει τις δηµόσιες δοµές. Αυτό
θα γίνει για πρώτη φορά φέτος µετά από πάρα πολλά χρόνια.
Προκηρύσσουµε πάρα πολλές θέσεις και υπάρχουν και στην
περιοχή σας. Δεν ήξερα ότι θα µε ρωτούσατε για τα Κέντρα
Υγείας. Αυτό έτυχε και το είχα µαζί µου. Εννοώ για τις θέσεις που
έχουν προκηρυχτεί και στην περιοχή σας σαν µόνιµες θέσεις γιατρών, µέσα στις εξακόσιες ενενήντα που έχουµε προκηρύξει µαζικά µετά από πολλά χρόνια.
Και επίσης, προχτές υπογράφτηκε άλλη µία συµπληρωµατική
προκήρυξη εβδοµήντα θέσεων µόνιµων γιατρών, η οποία θα κατευθυνθεί σε πολλές περιοχές µε πολλά αποµακρυσµένα κέντρα
υγείας, για να καλύψουµε ανάγκες.
Γίνεται µια σοβαρή συζήτηση στο εσωτερικό της Κυβέρνησης
–δυστυχώς δεν µπορώ να ανακοινώσω αυτήν τη στιγµή- για το
ποιος θα είναι ο αριθµός των προσλήψεων µόνιµων γιατρών τα
επόµενα τρία χρόνια. Και δεν µιλάµε για φραγκοδίφραγκα. Κάνουµε µια σοβαρή προσπάθεια να ενισχύσουµε το σύστηµα µε
προσωπικό. Δεν µπορώ να πω το νούµερο τώρα. Θα το ανακοινώσουµε, όµως, πολύ σύντοµα.
Και θέλουµε να δώσουµε ένα σήµα στη γενιά που έφυγε έξω
στα προηγούµενα πέντε, έξι µνηµονιακά χρόνια, να αρχίσει να
έρχεται πίσω και να δει ότι έχει µέλλον στην Ελλάδα. Και για να
το κάνεις αυτό, δεν µπορείς να πεις ότι προκηρύσσω πεντακόσιες θέσεις τα επόµενα χρόνια. Πρέπει να πεις έναν σοβαρό
αριθµό, για να δείξεις ότι θες να τους τραβήξεις ξανά πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
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Θα συζητηθεί η δέκατη µε αριθµό 943/3-6-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Κατσανιώτη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τις ελλείψεις του ΕΚΑΒ στην ορεινή Αχαΐα.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατσανιώτης για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε ξεκινώντας να πάρω
αφορµή από την προηγούµενη συζήτηση και να σας πω ότι ο διαφηµιστικός κλάδος στην Ελλάδα, οι διαφηµιστικές εταιρείες στην
Ελλάδα, είναι ένας πολύ σηµαντικός και µεγάλος κλάδος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Απασχολεί χιλιάδες άτοµα, έχει πολλά βραβεία στο εξωτερικό,
έχει µια σειρά από καλούς επιστήµονες που έχουν να κάνουν µε
την έρευνα, κειµενογράφους, δηµιουργικούς, παραγωγικούς.
Καλό θα είναι να µην δαιµονοποιούµε κλάδους, όπως δεν πρέπει
να δαιµονοποιούµε τα κανάλια, όπως δεν πρέπει να δαιµονοποιούµε τις εφηµερίδες. Αυτό για την αποκατάσταση.
Γιατί και για εσάς σήµερα, είχαµε µία άρση της ασυλίας σας.
Κανείς από εµάς δεν θεωρεί ότι έχετε κάνει κάτι. Άρα µέχρι να
λήξουν πράγµατα, είναι κακό να στοχοποιούµε κλάδους. Είναι
κακό να στοχοποιείται ο κλάδος της διαφήµισης στο σύνολό του.
Αυτό ως εισαγωγή.
Αυτό που θα ήθελα να σας πω, κύριε Υπουργέ, και αφορµή της
ερώτησής µου, δυστυχώς, είναι ο χαµός ενός συνανθρώπου µας.
Πριν µερικές µέρες, πριν κάποιες εβδοµάδες ένας συνάνθρωπός
µας στο Μπόσι Καλαβρύτων ένιωσε µια ξαφνική αδιαθεσία. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ Καλαβρύτων, αλλά δυστυχώς, λόγω ελλείψεως προσωπικού, εκλήθη το ΕΚΑΒ από το Αίγιο. Ο χρόνος ήταν
µεγάλος και ο συνάνθρωπός µας δεν τα κατάφερε.
Καταλαβαίνω και αντιλαµβάνοµαι τις ελλείψεις που υπάρχουν
συνολικά στο δηµόσιο. Καταλαβαίνω και αντιλαµβάνοµαι τις ελλείψεις που υπάρχουν στον χώρο υγείας. Όµως ο χώρος της
υγείας και κυρίως το ΕΚΑΒ στις ορεινές περιοχές είναι, κύριε
Υπουργέ, ζήτηµα ζωής και θανάτου.
Αυτό που θα ήθελα να ακούσω από εσάς, είναι τι κάνατε εσείς
τους τελευταίους δεκαπέντε µήνες. Γιατί το να µας περιγράψετε
τι συνέβη πριν πέντε ή πριν επτά ή πριν τρία χρόνια δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τα Καλάβρυτα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον
είναι να µας πείτε τι κάνατε εσείς αυτούς τους δεκαπέντε µήνες
και τι σχεδιάζετε να κάνετε. Γιατί, ξέρετε, οι άνθρωποι που ζουν
σε αυτές τις ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές πρέπει να
έχουν απαντήσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτηση.
Δεν δαιµονοποίησα κανέναν κλάδο. Ανέδειξα τη διαπλοκή που
υπάρχει µέσα από τον παραµηχανισµό του ΚΕΕΛΠΝΟ, ο οποίος
τάιζε site µε επισκεψιµότητα διακοσίων και εκατό επισκέψεων τον
χρόνο µε κάτι πενηνταριές και κατοσταριές χιλιάδες ευρώ.
Δεύτερον, όσον αφορά το ΕΚΑΒ, το πρώτο και το βασικότερο
που κάναµε για το ΕΚΑΒ όλης της χώρας είναι ότι έναν διαγωνισµό που καρκινοβατούσε, για τους γνωστούς λόγους, από το
2007 εµείς τον ολοκληρώσαµε µε µια διαδικασία που έσπασε
παγκόσµια ρεκόρ για την ελληνική γραφειοκρατία από τον Σεπτέµβρη που αναλάβαµε. Και ήδη ενενήντα ασθενοφόρα είναι
καθ’ οδόν στις διάφορες περιφέρειες και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δέκα. Το πρώτο και βασικότερο που κάναµε ήταν
αυτό, διότι θα χάνονταν και αυτά τα ενενήντα ασθενοφόρα, εάν
δεν δρούσαµε µε τον τρόπο που δράσαµε τον Οκτώβρη, µόλις
αναλάβαµε. Ήταν από τα πρώτα πράγµατα που ασχοληθήκαµε.
Γιατί εάν το Ελεγκτικό Συνέδριο µέσα από τη βοήθεια των Προέδρων και των Αντιπροέδρων του τότε δεν ολοκλήρωνε τον
έλεγχο -που συνήθως κάνει πέντε και έξι µήνες- σε δεκαπέντε µε
δεκαεπτά µέρες, δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να υπογραφεί
καµία σύµβαση και θα χάναµε και αυτά τα ενενήντα ασθενοφόρα.
Δεύτερον, για το συγκεκριµένο, απ’ ό,τι µε ενηµέρωσαν γι’
αυτό το πολύ λυπηρό γεγονός το οποίο έγινε, το ασθενοφόρο
από το Αίγιο πραγµατοποίησε τόσο χιλιοµετρική διαδροµή όσο
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και χρόνο που θα χρειαζόταν το ασθενοφόρο από τα Καλάβρυτα,
αφού η περιοχή του συµβάντος απείχε το ίδιο από το Αίγιο και
τα Καλάβρυτα, περίπου τριάντα πέντε χιλιόµετρα.
Το τρίτο είναι το εξής: Το ΕΚΑΒ Καλαβρύτων έχει ενισχυθεί το
τελευταίο διάστηµα µε δύο άτοµα προσωπικό. Φανταστείτε πώς
ήταν πριν. Ήταν από τους εκατόν ογδόντα επτά διασώστες που
ορκίστηκαν τον Γενάρη και που και εκεί τρέξαµε πάρα πολύ για
να ολοκληρωθεί όσο πιο γρήγορα γινόταν αυτή η διαδικασία.
Επίσης, προγραµµατίζουµε άλλες δύο θέσεις για εκεί, γιατί ξέρουµε το πρόβληµα που υπάρχει, από τους νέους εκατό που θα
βγουν. Προσωρινά έχει βγει πρόσκληση ενδιαφέροντος µήπως
υπάρξει για εκεί κατ’ αρχήν δυνατότητα µετακίνησης υπηρετούντος ήδη προσωπικού από τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ που βρίσκονται στα µεγάλα αστικά κέντρα. Αν υπάρξει τέτοια επιθυµία,
µπορεί να µεταφερθούν και πιο νωρίς. Έτσι και αλλιώς προβλέπονται οι δύο θέσεις που θα προκηρυχθούν. Αν καλυφθούν από
την εσωτερική µετακίνηση, θα προκηρυχθούν οι νέες θέσεις εκεί
από όπου µετακινήθηκαν αυτοί που πήγαν εκεί. Αν δεν καλυφθούν, θα προκηρυχθούν για εκεί.
Επίσης, να ξέρετε κάτι άλλο. Δράττοµαι της ευκαιρίας για να
πω κάτι γενικότερο, διότι ορισµένοι δεν καταλαβαίνουν ότι είµαστε σε κρίση και νοµίζουν ότι διαφυλάσσουν το εργασιακό τους
συµφέρον µε το να στέκονται µε έναν στείρο τρόπο απέναντι σε
µια κατάσταση η οποία θα µπορούσε να είχε λυθεί.
Κοιτάξτε, το ΕΚΑΒ σε µεγάλα αστικά κέντρα δεν κινεί ασθενοφόρο, εάν δεν υπάρχουν δυο άτοµα πλήρωµα, οδηγός και διασώστης. Και ορθώς το κάνει. Το θέµα είναι ότι σε κάποιες ορεινές
και αποµακρυσµένες περιοχές, στις οποίες ο αριθµός των περιστατικών είναι µικρός, εάν δει κανείς την κίνηση που έχουν κάποιες τέτοιες αποµακρυσµένες περιοχές, θα καταλάβει ότι δεν
µπορούµε να απαιτούµε για περιοχές οι οποίες κάνουν –και δεν
µιλώ για το συγκεκριµένο, δεν έχω άποψη, ξέρω για άλλα- τον
χρόνο εκατόν πενήντα ή διακόσιες διακοµιδές να υπάρχουν έντεκα άτοµα πλήρωµα, για να καλύπτονται και όλες οι βάρδιες της
εβδοµάδας των ασθενοφόρων. Θα µπορούσε σε συνεργασία µε
οδηγούς του κέντρου υγείας, µε γιατρό ή νοσηλεύτρια που εφηµερεύει στο κέντρο υγείας ένα άτοµο να είναι stand by και να
µπορεί να µεταφέρει ένα τέτοιο περιστατικό, όταν υπάρχει
ανάγκη.
Γι’ αυτό, λοιπόν, δώσαµε αυτή τη δυνατότητα στον νόµο του
παράλληλου προγράµµατος, ώστε να µπορούν σε κάποιες περιοχές που υπάρχουν είτε υπηρεσίες της Πυροσβεστικής είτε
οδηγοί των δήµων µέσα από ταχύρρυθµη εκπαίδευση να πάρουν
ένα πιστοποιητικό ότι µπορούν να προσφέρουν τις στοιχειώδεις
πρώτες βοήθειες, για να συµµετέχουν στην κάλυψη τέτοιων
αναγκών.
Δεν είναι η οριστική λύση του προβλήµατος. Κοιτάξτε, όµως,
υπάρχουν πολλές περιοχές στην Ελλάδα, όπου αυτό που λέω γίνεται παρατύπως και έτσι έχουν σωθεί ανθρώπινες ζωές.
Εγώ δεν στέκοµαι στο ότι θα τα σώσουµε όλα µε το φιλότιµο.
Να µην παρεξηγούµαστε. Όµως αυτήν τη στιγµή το ΕΚΑΒ έχει
τέσσερις χιλιάδες άτοµα, µε σαφή κακή κατανοµή πανελλαδικά
και εσωτερική ανακατανοµή σε διάφορες περιοχές, ως αποτέλεσµα πελατειακού κράτους του παρελθόντος. Προσλαµβάνουµε
εκατόν ογδόντα επτά, προσλαµβάνουµε άλλους εκατό, ενισχύθηκε µε άλλα πενήντα άτοµα στο Ανατολικό Αιγαίο για τις ανάγκες του προσφυγικού και θα ενισχυθεί και µε άλλα άτοµα τώρα
για τα κέντρα φιλοξενίας, γιατί υπάρχει ένα νέο πρόγραµµα για
οκτακόσια άτοµα και µέσα σ’ αυτά αρκετοί διασώστες του ΕΚΑΒ.
Επίσης, στην προκήρυξη που θα βγει τον Σεπτέµβριο σκοπεύουµε να πάρουµε άλλα πενήντα άτοµα.
Αυτό µπορούµε να κάνουµε αυτήν τη στιγµή και αυτό παλεύουµε να υλοποιήσουµε στα δηµοσιονοµικά πλαίσια τα οποία
υπάρχουν, τα οποία τα ανοίγουµε για τον χώρο της υγείας όσο
µπορούµε περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Κατσανιώτης για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσω από
το πελατειακό κράτος που το είπατε πάρα πολλές φορές σήµερα.
Σε αυτό το πελατειακό κράτος, ξέρετε, εκτός από κόµµατα
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υπάρχουν και πρόσωπα. Θα έλεγα ότι ο πρώην Υπουργός Υγείας
και σηµερινός Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Κουρουµπλής, έχει
πολύ µεγαλύτερη ευθύνη από εσάς και από εµένα σ’ αυτό το πελατειακό κράτος. Πολλά χρόνια το υπηρέτησε. Άρα όποιος έχει
υπηρετήσει αυτό το πελατειακό κράτος και έρχεται στην κολυµπήθρα του Σιλωάµ του ΣΥΡΙΖΑ, το αντιµάχεται; Για να λέµε τα
πράγµατα όπως είναι.
Λέτε ότι είµαστε σε κρίση. Τα τελευταία έξι-επτά χρόνια είµαστε σε κρίση. Δάσκαλε που δίδασκες, θα έλεγαν έξω. Όταν οι
συνδικαλιστές στο παρελθόν άκουγαν ότι θα πρέπει λόγω κρίσης
να δούµε κάποια πράγµατα διαφορετικά, είχαµε επαναστάσεις.
Θα συµφωνήσω µαζί σας και πιστεύω ότι το πιο σηµαντικό είναι
η υγεία των συνανθρώπων µας. Άρα θα πρέπει να βρούµε τρόπους ευέλικτα να γίνονται πράγµατα.
Όσον αφορά τα Καλάβρυτα, θα σας πω για το συγκεκριµένο
γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι δεν έφταιγε η έλλειψη ασθενοφόρου. Ασθενοφόρο υπήρχε και στα Καλάβρυτα και στο Αίγιο. Δυστυχώς, δεν υπήρξε βάρδια στα Καλάβρυτα. Και ξέρετε, το πιο
σηµαντικό για την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων δεν είναι
µόνο η κακή ώρα, είναι το να έχουν την αίσθηση ότι το κράτος
τους προσέχει, να ξέρουν ότι εκεί υπάρχει ένα ασθενοφόρο, να
ξέρουν ότι µπορεί να κινηθεί ένα ασθενοφόρο.
Εγώ δεν θα µιλήσω για το διάστηµα από τον Οκτώβρη και
µετά, αλλά από τον Γενάρη και µετά. Στον σηµερινό Υπουργό τότε Υφυπουργό- είχα κάνει µια ερώτηση τον Μάρτιο και είχαµε
µιλήσει για την πιθανότητα να γίνει αυτόνοµο και αυτοδύναµο το
Νοσοκοµείο των Καλαβρύτων.
Κύριε Υπουργέ, αυτό ήταν ένα αίτηµα και των κατοίκων, ένα
αίτηµα όλων των τότε Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ του Νοµού Αχαΐας,
που µε αλλεπάλληλες ερωτήσεις επέµεναν. Είναι ένα αίτηµα, που
νοµίζω ότι είναι σωστό και πρέπει να το δείτε. Υπάρχει η δυνατότητα, κύριε Υπουργέ, της αυτονοµίας του Νοσοκοµείου των Καλαβρύτων; Αυτό είναι το ένα. Είναι σηµαντικό για τους κατοίκους.
Θα αλλάξει ο χάρτης ή όλα αυτά που καταγγέλλατε ως ΣΥΡΙΖΑ
θα µείνουν ως έχουν;
Αυτό είναι το σηµαντικό και αυτό πρέπει να βγει σήµερα. Αυτό
πρέπει να πούµε στους κατοίκους της ορεινής Αχαΐας. Αυτό είναι
το σηµαντικό και σ’ αυτό θα ήθελα µία απάντηση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Πολάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Να
απαντήσω στο τελευταίο, κύριε Κατσανιώτη. Για τα υπόλοιπα δεν
είναι ανάγκη να επαναλαµβανόµαστε. Τα είπα νοµίζω και πριν.
Κοιτάξτε, είναι µέσα στις προθέσεις µας να υπάρξει µία αναδιαµόρφωση του χάρτη και των οργανισµών των νοσοκοµείων,
ο οποίος θα έρθει αργότερα, εντός του 2016. Απλώς, αυτήν τη
στιγµή, δυστυχώς, ξέρετε τι κάνουµε; Φτιάχνουµε µετά από έξιεπτά χρόνια οργανισµούς στις υγειονοµικές περιφέρειες. Γιατί
οι υγειονοµικές περιφέρειες λειτουργούν εδώ και χρόνια χωρίς
οργανισµούς. Και αν δεν φτιάξεις το ενδιάµεσο διοικητικό κοµµάτι, πώς θα πας παρακάτω;
Αυτό φτιάχνουµε τώρα. Έχει γίνει ένας πλήρης κύκλος µε
όλους τους διοικητές και υποδιοικητές των υγειονοµικών περιφερειών, έχουµε µαζέψει τις προτάσεις τους και µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, τον Γενικό Γραµµατέα του
Υπουργείου Υγείας, που έχει και µία παραπάνω ευθύνη σε σχέση
µε αυτό το πράγµα, µε την εκπόνηση των σχεδίων των οργανισµών αυτό προσπαθούµε να φτιάξουµε.
Από τις περιοδείες που έχουµε κάνει µέχρι στιγµής ανά την
Ελλάδα έχουµε δει ότι κάποιες συνενώσεις δεν προσέφεραν τίποτα απολύτως –τίποτα, µα τίποτα απολύτως!- ενώ έχουµε δει
ότι κάποιες άλλες λειτούργησαν ως µηχανισµός αποδυνάµωσης
των µικρών νοσοκοµείων σε σχέση µε το µεγαλύτερο που συνδέονταν. Γιατί για τον προκάτοχό µου, που καθόταν πριν δίπλα
σας, στην προηγούµενη ερώτηση –για τον κ. Γεωργιάδη µιλώµαζί και µε τον κ. Λοβέρδο η ιστορία ήταν «κοίταξε να δεις,
κόψτε, καταστρέψτε αυτούς τους οργανισµούς». Βέβαια πρέπει
να φτιάξουµε ξανά πολλούς τέτοιους οργανισµούς.
Δεν µπορώ να σας απαντήσω αυτήν τη στιγµή για το αν πρέπει
να διαχωριστεί το Νοσοκοµείο των Καλαβρύτων, γιατί για να
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απαντήσω κάτι, πρέπει να πάω να το δω µε τα µάτια µου, για να
σας το πω και έτσι. Όπως πήγα και στην Πτολεµαΐδα και στην
Κοζάνη και κατέληξα στο τι πρέπει να γίνει,...
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Σας προσκαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): …
όπως ξέρουµε µε τον Ανδρέα τι πρέπει να γίνει στην Κρήτη µε
το Βενιζέλειο και το Πανεπιστηµιακό, όπως ξέρουµε τι πρέπει να
γίνει στην Ιεράπετρα και στο Λασίθι, όπως ξέρουµε τι πρέπει να
γίνει σε µία σειρά από νοσοκοµεία. Θα το δούµε, θα το επαναδιαπραγµατευθούµε.
Κοιτάξτε, υπάρχει και το θέµα του περιεχοµένου. Δηλαδή, η
λογική του ότι ένα µικρό νοσοκοµείο µπορεί να στηριχθεί από
τον µηχανισµό του µεγάλου δεν είναι λάθος. Το θέµα είναι ότι
δεν γίνεται µε αυτόν τον τρόπο. Έγινε, του µείωσαν τον οργανισµό και τραβούν κόσµο από εκεί, για να ενισχύσουν το µεγάλο
λόγω της κακοµοιριάς. Τώρα, προσπαθούµε να τα στηρίξουµε
και στηρίζουµε τα µεγάλα νοσοκοµεία πολύ. Αυτό κάναµε στις
αρχές. Γιατί, αν δεν στηρίζαµε τα µεγάλα νοσοκοµεία, θα είχε
καταρρεύσει το σύστηµα. Τώρα προσπαθούµε να στηρίξουµε και
τα υπόλοιπα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Επιφυλάσσοµαι γι’ αυτό που µου είπατε. Όλα αυτά θα επαναδιαπραγµατευθούν στη λογική του, πρώτον, πώς θα προσφερθούν καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες και δεύτερον, τι θα
είναι λειτουργικά πιο σωστό. Γιατί, αν έχεις ας πούµε ένα νοσοκοµείο του µεγέθους των Καλαβρύτων, αυτό πρέπει να καλύπτει
κάποιες βασικές ανάγκες. Δεν µπορεί να έχει εξειδικευµένα τµήµατα. Αυτό είναι το θέµα. Πρέπει να λειτουργεί αξιοπρεπώς µε
τα βασικά τµήµατα τα οποία διαθέτει ένα επαρχιακό νοσοκοµείο,
που καλύπτει αυτήν την περιοχή που καλύπτει. Τώρα, για το αν
αυτό είναι λειτουργικό και στην ερώτηση «να είναι διασυνδεδεµένο ή να είναι αυτόνοµο;» η απάντηση είναι: «Εξαρτάται, δεν
είναι απόλυτο».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχει
µείνει µία τελευταία ερώτηση προς συζήτηση, αλλά θα διαβάσω
τώρα ποιες δεν θα συζητηθούν.
Η πέµπτη µε αριθµό 981/13-6-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη
διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των
εργαζοµένων του ξενοδοχείου Athens Ledra, δεν συζητείται
λόγω απουσίας του αρµοδίου Υπουργού κ. Κατρούγκαλου στο
εξωτερικό.
Επίσης, η δέκατη όγδοη µε αριθµό 929/30-5-2016 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής
και Βουλευτή Δωδεκανήσου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρεοκοπία της χώρας και τη δηµοσιονοµική εκτροπή, δεν συζητείται λόγω απουσίας του αρµοδίου
Υπουργού κ. Χουλιαράκη στο εξωτερικό.
Η όγδοη µε αριθµό 945/3-6-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε «τις συνεχιζόµενες αλβανικές προκλήσεις», δεν συζητείται λόγω απουσίας του αρµοδίου Υπουργού κ. Κοτζιά στο
εξωτερικό και θα επαναπροσδιοριστεί για συζήτηση.
Οµοίως, για τον ίδιο λόγο δεν συζητείται και θα επαναπροσδιοριστεί για συζήτηση η ενδέκατη µε αριθµό 946/3-6-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη Λαγού προς τον
Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της Τουρκίας µέσω του Προξενείου της Κοµοτηνής, για την αγορά ακίνητων περιουσιών απελπισµένων Ελλήνων στη Θράκη.
Θα συνεχίσω αργότερα την ανάγνωση των επικαίρων ερωτήσεων, που δεν συζητούνται προκειµένου τώρα να προχωρήσουµε στην τελευταία προς συζήτηση ερώτηση και να
ολοκληρώσουµε.
Ακολουθεί, λοιπόν, η τελευταία ερώτηση προς τον κ. Πολάκη.
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Είναι η δέκατη πέµπτη µε αριθµό 794/18-4-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Στεργίου προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την ανάγκη πρόληψης, θεραπείας
και στήριξης των καρκινοπαθών Βόλου.
Κύριε Στεργίου, έχετε δυο λεπτά για να κάνετε την εισαγωγή
σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εισαγωγικά θα ήθελα να πω ότι αυτή την ερώτηση την έχουµε
καταθέσει από τις 12-4-2016 -είναι η έκτη φορά- και τώρα τελικά
έρχεται ο κύριος Υπουργός να απαντήσει.
Κύριε Υπουργέ, κάναµε να σας δούµε µαύρα µάτια. Επιτέλους
σας είδαµε! Και να ξέρετε ότι εµείς δεν κάνουµε επίκαιρες ερωτήσεις για να έχουµε µια επικοινωνιακή πολιτική. Τις κάνουµε για
να αναδείξουµε σοβαρά και υπαρκτά προβλήµατα που υπάρχουν
σε όλους τους χώρους και να δροµολογηθεί η επίλυσή τους και
ιδιαιτέρως όσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα, που είναι πάρα
πολύ σοβαρό. Γιατί -και αν θέλετε, µπορούµε να το γενικεύσουµε, σε µια γενικότερη κατάσταση- τα οξυµµένα προβλήµατα
που αντιµετωπίζει σήµερα ο λαός µας για την προστασία και την
αποκατάσταση της υγείας του, είναι ένα αποτέλεσµα της αντιλαϊκής πολιτικής όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων αλλά
και της σηµερινής, η οποία τη συνεχίζει. Το αποτέλεσµα, λοιπόν,
είναι η νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη όλων
των λαϊκών οικογενειών να αποτελεί ένα όλο πιο δύσκολο και
ακριβό εµπόρευµα, µε αύξηση παντός είδους πληρωµών.
Οι ογκολογικοί ασθενείς, οι καρκινοπαθείς ασθενείς δηλαδή,
έχουν πάρα πολλές και τακτικές επισκέψεις στα νοσοκοµεία.
Χρειάζονται πολλαπλές και συχνές εργαστηριακές εξετάσεις, µακροχρόνιες θεραπευτικές παρεµβάσεις, έχουν πολλαπλά, συνοδά προβλήµατα υγείας, που αφορούν πολλές συγχρόνως
παθολογικές και χειρουργικές ειδικότητες –τα ξέρετε καλά, κύριε
Υπουργέ, αυτά- και έχουν και επιβαρυµένα ψυχολογικά προβλήµατα, καθώς και οι συνοδοί τους.
Είναι, λοιπόν, κατανοητό ότι αυτές οι σύνθετες και αυξηµένες
ανάγκες των ογκολογικών ασθενών, σε συνδυασµό µε την εξαιρετική πενία κρατικών ογκολογικών κέντρων και νοσοκοµείων,
δηµιουργούν πάρα πολύ σοβαρά προβλήµατα στους όρους για
την έγκαιρη αντιµετώπισή τους και αποκατάστασή τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιστηµονικές µελέτες –κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ ακόµη
ένα λεπτό, µε την ανοχή σας- δείχνουν ότι πάρα πολλοί ασθενείς
µε χρόνιες παθήσεις δεν εφαρµόζουν την κατάλληλη ή και καθόλου θεραπευτική αγωγή, επειδή δεν µπορούν να πληρώσουν το
ανάλογο αντίτιµο ή επειδή υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε
υποδοµές, σε εξοπλισµό, σε προσωπικό στις δηµόσιες δοµές
υγείας.
Τώρα θα πάω λίγο στη Μαγνησία. Ιδιαίτερα εκεί, κύριε
Υπουργέ, υπάρχουν διαγνωσµένα πάνω από πεντακόσια περιστατικά καρκινοπαθών και µεταξύ αυτών έχουµε και δεκαεπτά
παιδιά την τελευταία διετία. Στην πραγµατικότητα, από ό,τι
έχουµε κουβεντιάσει µε τους συναδέλφους σας γιατρούς του
Βόλου, είναι πάρα πολλοί περισσότεροι. Αυτοί οι ασθενείς ζουν
µια επώδυνη πραγµατικότητα για τον εαυτό τους, όχι µόνο γιατί
έχουν να αντιµετωπίσουν µια σοβαρή ασθένεια, τον καρκίνο,
αλλά και γιατί -το λέµε και έτσι ακριβώς είναι κυριολεκτικά- είναι
ουσιαστικά και αντιµέτωποι µε την απάνθρωπη περικοπή των δηµόσιων δαπανών για την υγεία, όπου η θεραπεία τους θεωρείται
δηµοσιονοµικό κόστος. Γι’ αυτούς, λοιπόν, ο τοµέας της υγείας,
κύριε Υπουργέ, όχι µόνο µπάζει, αλλά είναι και πάρα πολύ αδύνατος. Συγκεκριµένα, στο Νοσοκοµείο Βόλου υπάρχει µόνο ένας
γιατρός παθολόγος-ογκολόγος. Υπήρχε και ένας επικουρικός,
του οποίου έληξε η σύµβαση τέλος του Απρίλη.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι αυτός ο άνθρωπος,
αυτός ο γιατρός είναι φύσει αδύνατον να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά και µε πλήρη επιστηµονική επάρκεια τον ανάλογο
αυτό αριθµό ασθενών και ό,τι φιλότιµη προσπάθεια και αν κάνει,
που κάνει πραγµατικά φιλότιµες προσπάθειες που ξεπερνάνε τα
όρια της αντοχής του, δεν µπορεί να καλύψει αυτόν τον µεγάλο
αριθµό των εκατοντάδων ασθενών. Και να σας πω και χαρακτη-
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ριστικά, επειδή γνωριζόµαστε κιόλας στον Βόλο, ότι δεν µπορεί
να απουσιάσει ούτε µια µέρα από το νοσοκοµείο.
Από αυτήν την άποψη, επιβάλλεται σήµερα οι γιατροί που θα
πλαισιώσουν το τµήµα της συγκεκριµένης κλινικής να είναι τουλάχιστον τέσσερις µόνιµοι γιατροί και να ενισχυθεί το νοσηλευτικό προσωπικό µε άλλους δύο τουλάχιστον νοσηλευτές και
νοσηλεύτριες.
Ένα άλλο θέµα, κύριε Υπουργέ, είναι η έλλειψη ακτινοθεραπειών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κύριε Στεργίου, τελειώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τελείωσα. Βάζω τα αιτήµατα.
Ένα άλλο θέµα είναι η έλλειψη ακτινοθεραπειών στο Νοσοκοµείο του Βόλου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Νοσοκοµείου του
Βόλου, εκατόν εβδοµήντα ασθενείς χρήζουν ακτινοθεραπείας.
Αυτοί οι ασθενείς, επειδή δεν υπάρχει στον Βόλο ακτινοθεραπεία, αναγκάζονται να µετακινούνται στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας, µε µεγάλη ταλαιπωρία.
Να πω, επίσης, κύριε Υπουργέ, -και δεν το λέµε για να ενοχοποιήσουµε κανέναν- ότι το µοναδικό Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο
στη Θεσσαλία, στην 5η ΥΠΕ, είναι στη Λάρισα και το µηχάνηµα
είναι πάρα πολύ συχνά χαλασµένο.
Κύριε Υπουργέ, για να τελειώσω, ερωτάσθε τι µέτρα θα πάρει
η Κυβέρνηση για να στελεχωθεί το Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου
άµεσα µε τέσσερις µόνιµους γιατρούς και δύο επιπλέον νοσηλευτές για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης και χηµειοθεραπείας των καρκινοπαθών, καθώς επίσης και σε ποιες ενέργειες
θα προχωρήσετε για την ίδρυση, χρηµατοδότηση και λειτουργία
Μονάδας Ογκοθεραπείας µε Τµήµατα Χηµειοθεραπείας και Ακτινοθεραπείας ασθενών µε καρκίνο, φυσικά, πλήρως εξοπλισµένης
και στελεχωµένης µε το απαραίτητο µόνιµο προσωπικό.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Πολάκη, η τελευταία απάντησή σας θα είναι και η πιο σύντοµη
φαντάζοµαι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Είναι σοβαρή η απάντηση και
πρέπει να έχει χρόνο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Στεργίου, ευχαριστώ για την ερώτηση. Άργησα να απαντήσω,
αλλά θα απαντήσω. Πάντως να ξέρετε, ότι δεν υπεκφεύγουµε να
απαντήσουµε. Απαντάω και σε άλλους συναδέλφους, που µου
έχουν ξαναβάλει την ερώτηση. Δυστυχώς, είναι τρελό το πρόγραµµα που βιώνουµε στο Υπουργείο σε µια προσπάθεια να ανταποκριθούµε σε κάποιες ανάγκες.
Το έχουµε ενισχύσει το Νοσοκοµείο του Βόλου, κύριε Στεργίου. Έχουµε δώσει δείγµατα γραφής. Θα σας τα πω συγκεκριµένα και θα απαντήσω και στο συγκεκριµένο ερώτηµα που
βάζετε.
Πρώτον, πέρυσι τέτοιο καιρό είχε πάρει 1.000.000 ευρώ. Αυτήν
τη στιγµή, φέτος, έχει πάρει 3.414.000 ευρώ από τον κρατικό
προϋπολογισµό. Είχαν προβλέψει ότι θα έπαιρναν οι προηγούµενοι 9.229.000 ευρώ. Δώσαµε επίτηδες πέρυσι, για να στηριχτεί
η λειτουργία του, 10.600.000 ευρώ. Φέτος, προβλέπεται να πάρει
περίπου 600.000 παραπάνω από τον περυσινό προϋπολογισµό,
δηλαδή, 9.812.000.
Δεύτερον, όσον αφορά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,
ο προγραµµατισµός που υπάρχει αυτήν τη στιγµή είναι ο εξής.
Από την προκήρυξη που τελείωσε, µετά την ιστορία που έγινε και
µε το ΑΣΕΠ, έχετε δύο άτοµα ΤΕ νοσηλευτικής. Αυτοί µπορεί να
διοριστούν τώρα, πλέον, άµεσα. Είναι σε αυτήν τη διαδικασία.
Τους καλούν να φέρουν τα δικαιολογητικά σε όλα τα νοσοκοµεία. Έχετε, λοιπόν, δύο ΤΕ νοσηλευτικής, δύο ΔΕ βοηθών νοσηλευτικής, έναν ΥΕ βοηθητικό υγειονοµικό-µεταφορέα ασθενών
και έναν ΤΕ ραδιολόγο ακτινολόγο.
Στους πεντακόσιους ογδόντα πέντε επικουρικούς, που και
αυτοί τελειώνουν, έχετε δεκατέσσερα άτοµα. Είναι τέσσερις ΤΕ
νοσηλευτικοί, δύο ΤΕ διοικητικών γραµµατέων, δύο ΔΕ χειριστών
ιατρικών συσκευών, ένας ΔΕ βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, ένας ΔΕ τεχνικού - ειδικότητας ηλεκτρολόγων, τρεις
ΥΕ βοηθητικό υγειονοµικό προσωπικό, πάλι για µεταφορές ασθενών, και ένας ΔΕ τεχνικού θερµαστών.
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Στην προκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ -που είχαµε τον καβγά προηγουµένως- παίρνετε ένα άτοµο ΠΕ ιατρών και ένα άτοµο ΤΕ νοσηλευτών, για ενίσχυση της µονάδας σας.
Στην προκήρυξη που υπάρχει τώρα, των εξακοσίων ενενήντα
µόνιµων γιατρών, -και θα πω γιατί δεν υπάρχει ογκολόγος.
Επειδή δεν υπάρχει κενή οργανική θέση- προκηρύσσονται δύο
παιδίατροι, ένας ΩΡΛ, ένας παιδοψυχίατρος, δύο ψυχίατροι,
ένας αναισθησιολόγος κι ένας για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Στην επόµενη προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που θα βγει µέχρι τέλος
του µήνα, τα χίλια επτακόσια άτοµα, που όπως ακούσατε πριν
θα διοριστούν από τον κατάλογο των εννιακοσίων ογδόντα
πέντε, είναι ακόµα άλλα δεκατέσσερα άτοµα από τα οποία δεκατέσσερα άτοµα οι έξι είναι νοσηλευτές και οι δύο είναι ΥΕ, πάλι
νοσηλευτές, βοηθητικό υγειονοµικό προσωπικό. Είναι µια σαφής
ενίσχυση του νοσοκοµείου µετά από πάρα πολλά χρόνια.
Τρίτον, κοιτάξτε τώρα τι συµβαίνει µε το θέµα της ογκολογικής
κλινικής. Δεν υπάρχει κενή θέση. Κατ’ αρχάς, έχουµε προκηρύξει
τη θέση του δεύτερου επικουρικού παθολόγου ογκολόγου τρεις
φορές, γιατί ξέρουµε ότι έχει κίνηση το τµήµα. Η τελευταία
πράξη έγινε στις 31-3-2016. Όµως αρνήθηκε τον διορισµό και
είχαν προηγηθεί άλλες δύο.
Αυτός που έρχεται τώρα ως επικουρικός δεν θα τελειώσει τον
Απρίλη. Έχει παράταση µέχρι το τέλος του Σεπτέµβρη στον
βαθµό που το θέλει…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Έφυγε στις 31 Απριλίου.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Αν
έφυγε, είναι άλλου παπά ευαγγέλιο.
Επίσης, υπάρχει πρόταση από το διοικητικό συµβούλιο του νοσοκοµείου, που έχει και τη σύµφωνη γνώµη της 5ης Υγειονοµικής
Περιφέρειας, για µετατροπή µιας θέσης ιατρού ειδικότητας
πνευµονολογίας, φυµατιολογίας, σε θέση παθολόγου, ογκολόγου, ώστε να υπάρξει δυνατότητα προκήρυξης. Αυτό µπορούµε
να το προγραµµατίσουµε, υπό την έννοια να περάσει από το Κεντρικό Συµβούλιο Περιφερειαρχών ή το ΚΕΣΥΠΕ.
Σας είπα ότι µέχρι αυτή τη στιγµή έχουµε προκηρύξει τρεις
φορές επικουρικό και δεν έχουν πάει. Τους διορίζουµε και δεν
έχουν πάει.
Δεύτερον, αυτός που είχατε, ο δεύτερος, ξέρω ότι µπορούσε
να µείνει µέχρι τον Σεπτέµβρη. Τρίτον, για να διορίσουµε µόνιµο
πρέπει να υπάρξει κενή θέση στον οργανισµό. Ο τρόπος για να
υπάρξει, είναι αυτός που σας λέω.
Υπάρχει και η πρόταση για να υπάρξουν τέσσερα άτοµα στον
νέο οργανισµό του νοσοκοµείου. Αυτό είναι κάτι που θα κουβεντιαστεί µε βάση και τις ανάγκες που υπάρχουν, κύριε Στεργίου.
Διότι κι αλλού έχουν πεντακόσιους ή τριακόσιους ή τετρακόσιους ασθενείς και είναι δύο. Δεν είναι έτσι τα πράγµατα ακριβώς.
Πάντως, καταλαβαίνουµε ότι υπάρχει µεγάλη ανάγκη. Για τον
λόγο αυτό προκηρύσσουµε διακόσιες θέσεις και θα θέλαµε να
βάλουµε και δεύτερο επικουρικό εκεί. Τη θέση θα τη µετατρέψουµε, για να προκηρυχθεί στην επόµενη παρτίδα µε τους µόνιµους γιατρούς. Τώρα έρχεται και νέος διοικητής στο νοσοκοµείο,
οπότε νοµίζω, µια σειρά από διαδικασίες, σε σχέση µε αυτά, θα
επιταχυνθούν.
Αυτήν τη στιγµή, αυτή είναι η προοπτική. Για την αναπροσαρµογή του οργανισµού του νοσοκοµείου συνολικά, που να προβλέπει τέσσερις θέσεις, δεν µπορώ να σας απαντήσω θετικά
αυτήν τη στιγµή. Αυτό θα εξαρτηθεί από την αναµόρφωση των
εργαζοµένων την οποία θα κάνουµε. Θα µετατραπεί µια θέση για
να προκηρυχθεί σε θέση µόνιµου γιατρού. Και βέβαια, τώρα
υπάρχει ξανά η δυνατότητα να προκηρυχθεί θέση επικουρικού
παθολόγου µε εξειδίκευση στην ογκολογία.
Όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, είναι πολύ µεγάλη
ένεση που γίνεται στο Νοσοκοµείο του Βόλου, όταν θα έρθουν
όλοι αυτοί. Ήδη, µπορεί να ξεκινούν να έρχονται. Νοµίζω ότι στα
πλαίσια αυτά θα στηριχθεί και η δυνατότητα και η λειτουργία της
κλινικής αυτής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Νοµίζω
ότι δεν χρειάζεται να απαντήσετε ξανά ούτε εσείς ούτε ο κύριος
Υπουργός. Καλυφθήκατε όλοι.
Θέλετε κάτι να πείτε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Έχουµε τη δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Για να
ακούσουµε.
Έχετε τον λόγο, κύριε Στεργίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Δεν είναι αυθαίρετο το νούµερο
τέσσερα που λέµε, κύριε Υπουργέ. Είναι η επιστηµονικά τεκµηριωµένη άποψη του µοναδικού γιατρού ογκολόγου, παθολόγου,
ο οποίος υπηρετεί στο Νοσοκοµείο του Βόλου. Δεν λέµε το
όνοµά του για λόγους προσωπικών δεδοµένων. Είναι επίσηµο έγγραφο και έχει σταλεί και στο Νοσοκοµείο. Αν θέλετε, µπορείτε
να το πάρετε κι εσείς.
Κύριε Υπουργέ, θα µπορούσαµε να πούµε κάλλιστα ότι έχετε
καλές προθέσεις να λύσετε µια σειρά από προβλήµατα και ζητήµατα που αφορούν συνολικότερα τον χώρο της υγείας. Αυτό δεν
έχουµε λόγο να το αµφισβητήσουµε.
Η πραγµατικότητα, όµως, κύριε Υπουργέ, λέµε ότι σας διαψεύδει, γιατί είστε και γιατρός. Νοµίζουµε ότι κάνετε µια τεράστια
προσπάθεια να επουλώσετε πληγές, αλλά παράλληλα και να
εξωραΐσετε µια τραγική κατάσταση, η οποία υπάρχει σήµερα σε
όλο τον χώρο της υγείας.
Έχουµε υποβάλει άλλη µία ερώτηση, όχι επίκαιρη, στο Υπουργείο σας από τις αρχές του χρόνου, η οποία φυσικά δεν έχει
απαντηθεί, για το συνολικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο
Νοµός Μαγνησίας στο νοσοκοµείο και στα κέντρα υγείας και
αναδεικνύουµε ακριβώς όλα αυτά τα ζητήµατα.
Κύριε Υπουργέ, οι προθέσεις σας –είπα και πάλι- µπορεί να
είναι πάρα πολύ καλές και να έχετε πραγµατικά µέσα στο µυαλό
σας το να λύσετε ζητήµατα της υγείας. Σκοντάφτουν, όµως –θα
το πω ακριβώς- στο ότι η πολιτική της Κυβέρνησης συνολικά –
γιατί δεν είναι µια προσωπική επιλογή δική σας, είστε Υπουργός
της Κυβέρνησης- για την υγεία οικοδοµείται πάνω σε ένα χοντρό
ψέµα. Το άκουσα και πριν, που το είπατε λίγο περιγραφικά και
µε τον κ. Γεωργιάδη, που είχατε έναν καβγά.
Στο πλαίσιο, λοιπόν –το λέτε συνέχεια- της αντιµετώπισης της
οικονοµικής κρίσης συνολικότερα –σήµερα ψηφίσαµε τον αναπτυξιακό νόµο- και της πολιτικής για την ανάκαµψη της εθνικής
οικονοµίας και της ανταγωνιστικότητας της, µπορεί ο λαός να
καταθέσει προσωρινές θυσίες –και µια θυσία είναι αυτή, του λέτε
«κάντε, υποµονή, βρε παιδιά. Εντάξει, είστε καρκινοπαθείς. Θα
πεθάνετε ένα χρόνο πιο µπροστά», µακάβριο αυτό που λέω, αλλά
µάλλον έτσι είναι- αλλά θα βελτιωθούν αποφασιστικά στην πορεία µιας τέτοιας οικονοµικής κατάστασης η θεραπεία και η αποκατάστασή σας.
Κύριε Υπουργέ, συνδέετε άµεσα ως Κυβέρνηση την κρατική
χρηµατοδότηση και τις προσλήψεις προσωπικού στις επικίνδυνα
υποστελεχωµένες δηµόσιες µονάδες υγείας, τους όρους και τις
προϋποθέσεις για ιατρικές επισκέψεις, εργαστηριακές εξετάσεις, θεραπείες, τις υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας,
τα φάρµακα, την περίθαλψη, µε το κόστος. Έχει σηµασία γιατί
και τα νούµερα που είπατε, κύριε Υπουργέ, είναι ανάλογα µε τι
επιτρέπει σήµερα η δηµοσιονοµική προσαρµογή. Και τα συνδέετε µε τις αντοχές της οικονοµίας, όπως ακριβώς έκαναν και οι
προηγούµενες από εσάς κυβερνήσεις και ο κ. Γεωργιάδης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Από τη µια, λοιπόν, έχουµε δραστικό περιορισµό του κρατικού
προϋπολογισµού και από την άλλη µεταφορά µεγαλύτερου µέρους των δαπανών άµεσα ή έµµεσα στον λαό.
Γιατί τι θα κάνει, κύριε Υπουργέ, ένας που χρειάζεται ακτινοθεραπεία; Στον Βόλο δεν υπάρχει µηχάνηµα. Πάει στη Λάρισα.
Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και δεν υπονοώ τίποτα. Πάει, λοιπόν,
στη Λάρισα, στο µοναδικό µηχάνηµα σε όλη την 5η ΥΠΕ, το οποίο
σύµφωνα µε τα στοιχεία -θα σας το δώσω µετά προσωπικά, αν
θέλετε, δεν έχω πρόβληµα- είναι µόνιµο χαλασµένο και πρέπει
να πάει µετά ή Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. Και καλά αν έχει η τσέπη
του πέντε παράδες και µπορεί να πληρώσει. Όµως άµα δεν έχει,
τι θα κάνει, κύριε Υπουργέ; Δεν θα κάνει ακτινοθεραπεία και πιο
γρήγορα έρχεται η ώρα να κόψει το νήµα της ζωής του ακριβώς
από µια ασθένεια η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή.
Από αυτήν την άποψη, κύριε Υπουργέ, εµείς θέλαµε να σας
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πούµε το βασικό µας αίτηµα στο οποίο δεν απαντήσατε. Κάνατε
κάποιες εξαγγελίες και εδώ. Και πέρσι ο Πρωθυπουργός έκανε
µια µεγάλη εξαγγελία για την πρόσληψη τρεισήµισι χιλιάδων γιατρών, αλλά ακόµη δεν τους έχουµε δει.
Να, λοιπόν, γιατί λέµε –και να κλείσω- ότι αυτό το σύστηµα
υγείας, το οποίο λειτουργεί µέσα σε αυτό το πλαίσιο οργάνωσης
της οικονοµίας και έχει µοναδικό κριτήριο το κέρδος, φαίνεται
ανάγλυφα και µε τραγικό τρόπο στον τοµέα της υγείας. Γιατί
είναι κυρίαρχη σήµερα η αντίληψη που λέει -το είπα και πριν- ότι
αν έχεις λεφτά, µπορείς να γιατρευτείς, αν δεν έχεις, θα πας σαν
το σκυλί στο αµπέλι. Δεν µπορεί, λοιπόν, να δώσει τίποτα καλό
στον άνθρωπο και πιο συγκεκριµένα σε έναν ασθενή.
Εµείς, από τη µεριά µας, καλούµε τους ασθενείς, καλούµε και
εσάς να πάρετε όλα τα µέτρα που σας προτείνουµε, αλλά ιδιαίτερα τους ασθενείς, τους καρκινοπαθείς του Βόλου και τις οικογένειές τους, να απαιτήσουν δυναµικά και αγωνιστικά ένα ενιαίο,
καθολικό, αποκλειστικό, δηµόσιο σύστηµα υγείας και πρόνοιας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
λέτε ότι τελειώνετε, αλλά δεν τελειώνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Έχει σηµασία, κυρία Πρόεδρε.
Χρειάζεται πλήρης και δωρεάν νοσοκοµειακή περίθαλψη σε
όλους τους ασθενείς αυτούς, οι οποίοι πραγµατικά θέλουν µια
ιδιαίτερη µεταχείριση.
Σας ευχαριστώ και πάλι για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Πολάκη, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Αναγνωρίστε, συνάδελφε, ότι για πρώτη φορά µετά από εφτά χρόνια
αυξάνονται οι δαπάνες. Μην λέτε συνέχεια ότι µειώνονται και µειώνονται. Αυξηθήκανε φέτος 800.000.000 ευρώ. Αν δεν µας αρέσει η πραγµατικότητα, δεν µπορούµε να επαναλαµβάνουµε το
ίδιο.
Δεύτερον, το αν υπάρχει ανάγκη στο ακτινολογικό στο Βόλο
δεν είναι απλά το αίτηµα. Έχει να κάνει µε το τι αριθµούς εξυπηρετεί η ευρύτερη περιφέρεια. Αν µπορεί η Λάρισα να το καλύψει,
που απάντησα προ καιρού σε κάποια ερώτηση και που η αναµονή στη Λάρισα δεν είναι εξαιρετικά µεγάλη. Βλάβες έχουν τα
µηχανήµατα και τις διορθώνουν. Παλιά δεν τις διορθώνανε, τώρα
τις διορθώνουν όπου υπάρχουν οι βλάβες. Και σε όλη την Κρήτη
δύο µηχανήµατα έχει µόνο στο Ηράκλειο. Δεν σηµαίνει ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει κι ένα στο Λασίθι και ένα στα Χανιά. Έχει
να κάνει µε τον πληθυσµό στον οποίο απευθύνεσαι για να καλύψεις της ανάγκες σου σε σχέση µε την ακτινοθεραπεία.
Από κει και πέρα, αναγνωρίστε, επιτέλους, ότι µετά από πέντε
χρόνια -και δεν είναι θέµα καλών προθέσεων, είναι θέµα καλής
πολιτικής- ξέρουµε τον συµβιβασµό τον οποίο έχουµε δεχτεί, ξέρουµε ότι έχουµε ψηφίσει και σκληρά µέτρα και µέτρα που δεν
τα πιστεύουµε και προσπαθούµε σαν κοινωνικό αντιστάθµισµα,
µέσα από την υγεία και την παιδεία, να ισορροπήσουµε επιπτώσεις και στη λαϊκή οικογένεια και στους φτωχούς ανθρώπους και
στα µεσαία στρώµατα και λοιπά και κάνουµε για πρώτη φορά µια
σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης του συστήµατος.
Για το συγκεκριµένο σας απάντησα. Αυτήν τη στιγµή, η δυνατότητα είναι αυτή, να µετατραπεί η θέση και να προκηρυχθεί στις
επόµενες εβδοµήντα θέσεις που έχουµε ή µε τροποποίηση που
µπορεί να κάνουν στην τωρινή προκήρυξη για τη θέση του πα-
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θολόγου-ογκολόγου σαν µόνιµη θέση.
Το θέµα των τεσσάρων θέσεων συνολικά είναι κάτι που θα το
δούµε, όταν θα κουβεντιάζουµε µε τη νέα διοίκηση και τη Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας του Οργανισµού του Νοσοκοµείου του Βόλου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Η µε αριθµό 942/3-6-2016 έβδοµη επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Σάββα Αναστασιάδη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις στο
λιµάνι της Θεσσαλονίκης, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αιτία: Ορκωµοσία υπαξιωµατικών στον Σκαραµαγκά.
Η µε αριθµό 985/13-6-2016 έβδοµη επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Αθανασίου Παπαχριστόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε
την εξοµοίωση των τρίτεκνων οικογενειών µε τις πολύτεκνες, δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρίας Θεανώς Φωτίου. Αιτία: φόρτος εργασίας.
Επίσης, η πρώτη µε αριθµό 984/13-6-2016 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Σάµου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Σεβαστάκη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη µη συµπερίληψη της Σάµου στην πιλοτική φάση
εφαρµογής του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης, δεν συζητείται για τον ίδιο λόγο.
Τέλος, η µε αριθµό 3141/12-2-2016 ερώτηση του Βουλευτή
Φθιώτιδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Μιχελή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το κληροδότηµα
της Ιωάννας Κρίκκη στο Ορφανοτροφείο Λάρισας, δεν συζητείται
για τον ίδιο λόγο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά
της Παρασκευής 1ης Απριλίου 2016, της Πέµπτης 7 Απριλίου
2016, της Δευτέρας 18 Απριλίου 2016 και της Τρίτης 19 Απριλίου
2016 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς τα Πρακτικά της Παρασκευής 1ης Απριλίου 2016, της Πέµπτης 7 Απριλίου 2016, της Δευτέρας 18 Απριλίου 2016 και της
Τρίτης 19 Απριλίου 2016 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Με τη
συναίνεση του Σώµατος και ώρα 17.02’ λύεται η συνεδρίαση για
αύριο, ηµέρα Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο: α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση της υπ’ αριθµόν
28/22/26-5-2016 επίκαιρης επερώτησης µε θέµα «Πρωτοφανής
κρίση στη δικαιοσύνη», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που
έχει διανεµηθεί.
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