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ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’
Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017
Αθήνα, σήµερα στις 4 Αυγούστου 2017, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.10’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι

συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον Γραµµατέα της Βουλής κ. Ιωάννη Σαρακιώτη, Βουλευτή Φθιώτιδας, τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν.3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και
τοπικού τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα στις έντυπες
εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για την ενίσχυση της
παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις».
Παράκληση να τηρήσουµε τον χρόνο των επτά λεπτών για να
µην κατέβουµε στα έξι λεπτά, δεδοµένου ότι συνάδελφοι έχουν
κλείσει πτήσεις αεροπορικές. Να το σεβαστούµε αυτό. Να σεβαστούµε τα επτά λεπτά και να µην αναγκαστούµε να κατέβουµε
στα έξι ή στα πέντε λεπτά.
Θα ξεκινήσουµε µε την κ. Βούλτεψη, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Κυρία Βούλτεψη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά, όπως είπαµε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και µε αυτό το νοµοθέτηµα αποδεικνύεται ότι η Κυβέρνηση
έχει µια συγκεκριµένη στρατηγική: Επίθεση κατά µέτωπο κατά
ορατών και αοράτων εχθρών και άτακτη υποχώρηση.
Μέχρι σήµερα ο Υπουργός διεκδικούσε τον τίτλο του Υπουργού µε τις περισσότερες αντισυνταγµατικές ρυθµίσεις. Μάλιστα,
µε την προηγούµενη ρύθµιση ουσιαστικά προκάλεσε και την
πρώτη σύγκρουση της Κυβέρνησης µε τη δικαιοσύνη, όταν η κ.
Γεροβασίλη έκανε εκείνη την περίφηµη δήλωση.
Τώρα τι έχουµε εδώ; Έχουµε αλλαγή πλήρως του νοµοσχεδίου, εξήντα νοµοτεχνικές βελτιώσεις, τροπολογία για το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και ουσιαστικά απόλυτη συµµόρφωση µε τις προτάσεις των διαφηµιστών, όπως αυτές επίσηµα
έχουν κατατεθεί. Μιλάµε για ένα κείµενο, το οποίο έχει συνταχθεί
από τους ίδιους τους διαφηµιστές.
Τις καταθέτω ξανά για τα Πρακτικά
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βλέπουµε, λοιπόν, µια στροφή εκατόν ογδόντα µοιρών. Βλέπουµε και ακούµε τον Υπουργό να λέει ότι τις βελτιώσεις και τις
αλλαγές τις πρότεινε το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Τελικά, σε αυτήν τη χώρα νοµοθετούν όλοι οι άλλοι εκτός από τη
Βουλή, εκτός από το νοµοθετικό σώµα. Το ΕΣΡ ξαφνικά νοµοθετεί, οι διαφηµιστές κάνουν προτάσεις και περνούν από τη Βουλή.
Όταν εµείς λέµε ότι κάτι είναι αντισυνταγµατικό, δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν η γνώµη των Βουλευτών, όπως σας το είπαµε από
την πρώτη στιγµή. Όταν, όµως, σας το φέρνουν άλλοι, τότε καθίσταται αµέσως αντισυνταγµατικό το ίδιο σας το νοµοθέτηµα.
Μας λέτε διάφορα. Προφανώς δεν πολεµάτε καµµιά γκρίζα
ζώνη, γιατί ουσιαστικά αυτήν τη στιγµή βάζετε το λύκο να φυλάει
τα πρόβατα. Συνεχίζετε να µας λέτε ότι οι καναλάρχες δεν πλήρωναν τα προηγούµενα χρόνια, ενώ καταβάλλονταν χρήµατα. Εν
πάση περιπτώσει, αν κάποια χρήµατα δεν καταβάλλονταν, γιατί
δεν τα εισπράττετε τώρα; Αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν εισπράττετε τα χρήµατα των προηγουµένων ετών;
Επίσης, βεβαίως όλοι ξέρουµε ότι βρισκόµαστε πλέον µπροστά σε ένα σουρεαλιστικό νοµοθέτηµα, όπου άλλα λέει η αιτιολογική έκθεση και άλλα το νοµοθέτηµα. Ακούσαµε χθες και τον
Πρόεδρο της Βουλής να λέει ότι είχαµε τόσα πολλά νοµοθετήµατα αυτόν τον καιρό, αυτές τις δύο εβδοµάδες, διότι καθυστέρησε να λήξει η αξιολόγηση. Άρα, νοµοθετείτε µε βάση αυτά τα
οποία σας λένε οι δανειστές και δεν νοµοθετούσατε τόσον καιρό
και κοντεύουµε να φτάσουµε Δεκαπενταύγουστο.
Φυσικά, έχετε υποχωρήσει σε όλα, κύριε Υπουργέ. Φυσικά
προσπαθείτε να µας πείτε τώρα ότι ο νόµος σας ισχύει, ο παλιός
σας νόµος για τις άδειες. Η αλήθεια είναι ότι ο νόµος σας καταργήθηκε ολόκληρος, γιατί βασιζόταν ακριβώς στη µεταβίβαση αρ-
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µοδιοτήτων από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στον
Υπουργό. Δεν είχε κάτι άλλο.
Τι το σηµαντικό, δηλαδή, είχε αυτός ο νόµος, εκτός από τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων που ακυρώθηκε από το Συµβούλιο της
Επικρατείας και από τη διενέργεια του διαγωνισµού, ο οποίος
επίσης ακυρώθηκε ολόκληρος;
Τώρα πανηγυρίζετε επειδή το ΕΣΡ αποφάσισε επτά άδειες αντί
για απεριόριστο αριθµό, που µας κατηγορείτε ότι λέγαµε. Μα,
εσείς λέγατε τέσσερις και ότι σας το λέει το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Γι’ αυτό δεν λέτε κάτι! Και εν πάση περιπτώσει, δεν
έχουµε καταλάβει κιόλας γιατί το ΕΣΡ λέει επτά και δεν λέει οκτώ
ή έξι. Δεν έχουµε δει κάποια αιτιολόγηση εκ µέρους του ΕΣΡ.
Επίσης, σας θυµίζω ότι δώσατε µάχες και κατά του ΕΣΡ µετά
τον σχηµατισµό του, το οποίο απειλούσατε ότι έχει αστικές, ποινικές, πειθαρχικές ευθύνες. Τα θυµάστε όλα αυτά.
Κι εγώ θεωρώ ότι το ΕΣΡ αυτή τη στιγµή λειτουργεί υπό πίεση,
διότι ουσιαστικά θέλατε από την αρχή να ελέγξετε την ενηµέρωση. Καταργήσατε το Εποπτικό Συµβούλιο της ΕΡΤ, ψηφίσατε
για περιορισµό των αδειών, απαραδέκτως για την ψηφιακή
εποχή, ξεδοντιάσατε το ΕΣΡ, καταργήσατε όλες τις ανεξάρτητες
αρχές.
Δεν υπάρχει κάτι που να µην κάνατε, προκειµένου να ελέγξετε
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Και τώρα αποπειραθήκατε να τα
ελέγξετε και οικονοµικά, αφού δεν καταφέρατε όλα τα υπόλοιπα.
Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγµή οι µόνοι, οι οποίοι εξυπηρετούνται είναι οι διαφηµιστές. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία γι’
αυτό.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω το εξής: Εµείς είχαµε
νοµοθετήσει για την απευθείας τιµολόγηση, µε τον ν.4279/2014.
Όταν είναι δύο συναλλασσόµενοι, έλεγε ο νόµος ότι όποιος θέλει
να διαφηµιστεί πηγαίνει σε αυτόν στον οποίο θέλει να διαφηµιστεί, καταβάλλει το τίµηµα, πληρώνει τους φόρους και διαφηµίζεται.
Εσείς δίνετε παράταση δυόµισι χρόνια σε αυτόν τον νόµο και
δεν τον εφαρµόσατε ποτέ. Γιατί δεν το κάνατε αυτό; Γιατί οι διαφηµιστές δεν ήθελαν να γίνει αυτό, όταν εµείς θεσµοθετήσαµε
εκείνη τη ρύθµιση και τους εξυπηρετείτε δυόµισι χρόνια τώρα.
Επίσης, παριστάνετε ότι ενδιαφέρεστε για τον Τύπο και την
ενηµέρωση. Βέβαια, ο ίδιος ο κ. Τσίπρας τον Ιανουάριο στην Καλαµαριά είπε στους εργαζόµενους να µην διαβάζουν εφηµερίδες
για να έχουν την υγεία τους!
Τώρα λέτε ότι φέρνετε διάταξη, µε την οποία λέτε ότι θα ενισχύσετε τις παραγωγές. Έχω εδώ όλα τα στοιχεία, τα οποία και
θα καταθέσω για τα Πρακτικά, της καταστροφής που έχετε προκαλέσει δυόµισι χρόνια στην Κυβέρνηση στον χώρο του Τύπου,
της ενηµέρωσης και των παραγωγών.
Εάν δείτε, είναι στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από τα οποία προκύπτει
µείωση 14,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών, στον τζίρο στην παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, το πρώτο τρίµηνο του 2016,
µείωση 15,9% στις συνολικές πωλήσεις των εφηµερίδων. Τα έχω
εδώ και δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Τα καταθέτω, όµως, για
τα Πρακτικά και όποιος συνάδελφος θέλει ας το δει.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από αυτά προκύπτει ότι το 2014 είχαµε άνοδο σε όλους τους
δείκτες και από την ώρα που ήρθε η θεόπνευστη αυτή Κυβέρνηση έχουµε πτώση κάθε µήνα της τάξης του 15%, του 20% σε
όλους τους τζίρους, στις εφηµερίδες, στην παραγωγή ταινιών,
στην παραγωγή τηλεοπτικών εκποµπών. Κλείσατε κανάλια. Ενδιαφέρεστε για τους εργαζόµενους και έχουν µείνει όλοι εκτός
εργασίας!
Επίσης, θέλω να σας πω, το καλό που σας θέλω να σωθούν τα
ασφαλιστικά ταµεία των δηµοσιογράφων, γιατί δεν υπάρχει άλλη
λύση, διότι τότε θα αποδειχθεί περίτρανα ότι οι διαφηµιστές, οι
οποίοι οικειοποιήθηκαν έναν χώρο που δεν τους ανήκε, τελικά
µε τη βοήθειά σας κατέστρεψαν τα ασφαλιστικά ταµεία των δηµοσιογράφων. Ο χώρος της ενηµέρωσης επί της εποχής σας έχει
εντελώς καταστραφεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, κύριε Παππά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής: Επειδή η
σχέση σας µε τη Βενεζουέλα και τα σχέδιά σας έγιναν πλέον
γνωστά. Εσείς το είχατε κάνει Κολιάτσου-Παγκράτι. Επειδή κοντεύουν εκατόν πενήντα οι νεκροί και επειδή µε τις πιτζάµες µετέφερε η µυστική αστυνοµία στη Βενεζουέλα τους Αρχηγούς της
Αντιπολίτευσης στα κρατητήρια, θα θέλαµε από αυτό το Βήµα
µία επίσηµη θέση της Κυβέρνησής σας: Συµφωνείτε µε την εικόνα µε τις πιτζάµες να αρπάζουν τον Δήµαρχο του Καράκας και
Αρχηγό κόµµατος και να τον σέρνουν µέχρι τα αυτοκίνητα οι µυστικοί της Αστυνοµίας της Βενεζουέλας;
Πιστεύω ότι δεν µας αρκεί η απάντηση που δίνει το ΥΠΕΞ. Κι
επειδή εσείς έχετε πολύ στενές σχέσεις µαζί τους, θέλουµε µία
απάντηση γι’ αυτό το θέµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ,
κυρία Βούλτεψη.
Ο κ. Γεωργαντάς, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον
λόγο για επτά λεπτά. Παρακαλώ κι εσάς, κύριε Γεωργαντά, να
τηρήσετε τον χρόνο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, είναι 4 Αυγούστου και βλέπω ότι προσπαθεί η Πλειοψηφία σήµερα εδώ να εξηγήσει και να δικαιολογήσει
τον λόγο για τον οποίο έρχεται το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Νοµίζω ότι οι προσπάθειες είναι ατυχείς. Δεν πείθουν τα επιχειρήµατα για ποιον λόγο στις 4 Αυγούστου µε µια διαδικασία, η οποία
δεν είχε τη διαβούλευση που έπρεπε να έχει σε πολλά τµήµατα
του νοµοσχεδίου, η οποία δεν είχε τη δηµοσιότητα που έπρεπε
να έχει, στην οποία δεν έγινε ακρόαση όλων των φορέων που
έπρεπε να γίνει, ερχόµαστε να νοµοθετήσουµε θεωρητικά για να
καλύψουµε µια επείγουσα κατάσταση και µια ανάγκη.
Αν πράγµατι διαβάσει κάποιος την αιτιολογική έκθεση, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν ζητήµατα τα οποία πρέπει µε κάποιον
τρόπο να ρυθµιστούν. Διαβάζοντας, όµως, στη συνέχεια το σχέδιο νόµου, όπως σήµερα έρχεται ενώπιόν µας για ψήφιση, βλέπουµε ότι αυτές οι επείγουσες συνθήκες, αυτές οι έκτακτες
ανάγκες, αυτή η αναγκαιότητα για διαφάνεια ξαφνικά υποχώρησε.
Και τι εννοώ; Έγινε κατανοητό –νοµίζω- και από την εισηγήτριά
µας και από τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο χθες ότι εκεί
που µιλούσαµε για ένα αναγκαστικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο θα
γινόταν η διάθεση του διαφηµιστικού χρόνου –που ήταν το κεντρικό σηµείο αυτού του νοµοσχεδίου- µια υποχρεωτική πλατφόρµα, φθάσαµε τώρα όχι στη διάθεση του διαφηµιστικού χρόνου
µέσω της πλατφόρµας, απλά σε µια καταγραφή αυτού του διαφηµιστικού χρόνου, σε µια πλατφόρµα η οποία θα καταγράφει
τις συναλλαγές.
Είναι η µέρα µε τη νύχτα, κύριε Υπουργέ. Και αν κάποιος το
επόµενο διάστηµα προσπαθήσει να δει τι λένε τα άρθρα του
νόµου και τι λέει η αιτιολογική έκθεση, είµαι σίγουρος ότι δεν θα
µπορέσει να βγάλει συµπεράσµατα.
Είναι, λοιπόν, βέβαιο ότι η πρόχειρη νοµοθέτηση, η οποία χαρακτηρίζει µεγάλο πλήθος των νοµοθετηµάτων αυτής της Κυβέρνησης, έρχεται τώρα να πρωτοτυπήσει και µε ένα νοµοθέτηµα, το οποίο έρχεται µε µια επείγουσα διαδικασία σε έναν
χρόνο που δεν είναι o καταλληλότερος.
Και τελικά, βλέπουµε ότι ενώ θα ήταν η σκληρή, η αποφασιστική τοµή για την καταπολέµηση της αδιαφάνειας στον χώρο
των τηλεοπτικών µέσων, έχουµε απλά µια ρύθµιση η οποία είναι
έωλη ως προς το συνταγµατικό της πλαίσιο και ως προς το αντικείµενο ακριβώς το οποίο τελικά ρυθµίζεται και ως προς τη ρυθµιστέα ύλη η οποία θα ενταχθεί στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών σας.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι θα ήταν καλύτερα –σας το είπαν, τώρα
προφανώς είναι αργά για εσάς- να είχε αποσυρθεί αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, έτσι ώστε να µπορούσαµε να δούµε πού
πρέπει να γίνουν –αν πρέπει να γίνουν- κάποιες παρεµβάσεις και
να έχουµε και εµείς νωρίτερα τις θέσεις του ΕΣΡ και όχι να κατατίθενται ενώ ξεκινά η συζήτηση στην Ολοµέλεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εκεί, όµως, που επίσης παρεµβαίνετε -και πραγµατικά εγώ δεν
µπορώ να καταλάβω τον λόγο και θα ήθελα να ακούσω τα επιχειρήµατά σας- είναι σε σχέση µε τις ρυθµίσεις για τον περιφερειακό Τύπο. Ο χώρος, το πλαίσιο λειτουργίας του περιφερειακού Τύπου ήταν ρυθµισµένο –τουλάχιστον έτσι το αισθανόµασταν εµείς- µε τα όποια προβλήµατά του, αλλά σε γενικές αρχές
ήταν ρυθµισµένο.
Και εγώ δεν ξέρω και θέλω να µου πείτε εσείς, αν είχατε όχληση από τα όργανα, τα οποία εκπροσωπούν τον περιφερειακό
Τύπο ως προς την αναγκαιότητα των ρυθµίσεων τις οποίες φέρνετε.
Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήµατα, τα οποία θεωρώ ότι τελικώς
θα δηµιουργήσουν συνθήκες ασφυξίας για τα υπάρχοντα περιφερειακά µέσα, τα οποία άντεξαν σε όλη την περίοδο της κρίσης.
Συγχρόνως, όµως, θα δηµιουργήσουν συνθήκες και δυνατότητες
να εµφανιστούν διάττοντες αστέρες στην έκδοση εφηµερίδων
στον περιφερειακό Τύπο, εν όψει και των επικείµενων περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών.
Το ελάχιστο όριο της κυκλοφορίας –ξέρετε- για τον περιφερειακό Τύπο δεν σηµαίνει τίποτα. Είναι ένα πλασµατικό µέγεθος,
το οποίο επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Έχουµε
ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την πλασµατική εικόνα του
πραγµατικού πληθυσµού µιας περιοχής. Είναι περιοχές στην περιφέρεια, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν έναν άλφα πληθυσµό,
πλην όµως, µεγάλο µέρος αυτών έχουν µεταναστεύσει. Έρχονται απλά όταν γίνεται η απογραφή και καλώς κάνουν και έρχονται
όταν γίνεται η απογραφή, αλλά αυτό το δυναµικό µέρος του πληθυσµού, το οποίο αγοράζει και την εφηµερίδα, είτε έχει ξενιτευτεί είτε βρίσκεται στα αστικά κέντρα για να βρει εργασία. Είναι
πλασµατικό, λοιπόν, το µέγεθος το οποίο παρουσιάζεται στην
απογραφή.
Συγχρόνως, δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν το γεγονός ότι για µεγάλες περιόδους, όπως η περίοδος των µεγάλων κακοκαιριών, που
είχαµε τον χειµώνα, στο Κιλκίς, στα χωριά του Κιλκίς δεν πήγε
καµµία εφηµερίδα για είκοσι µέρες. Το Κιλκίς σύµφωνα µε την
τελευταία απογραφή έχει ακριβώς 80.400 κατοίκους. Την περίοδο του καλοκαιριού λείπει επίσης ένα πολύ µεγάλο µέρος του
πληθυσµού. Πώς, λοιπόν, εγώ θα διατηρήσω αυτήν την ελάχιστη
ηµερήσια κυκλοφορία σε ετήσια βάση;
Νοµίζω ότι έπρεπε να βρείτε άλλα στοιχεία, έτσι ώστε να υπάρχουν πραγµατικά αντικειµενικά κριτήρια για το ότι µία εφηµερίδα
δικαιούται των προνοµίων τα οποία µπορεί, µε βάση την κυκλοφορία της, να της δώσει το κράτος.
Τα περιφερειακά µέσα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως ένας πυλώνας όχι µόνον ανάπτυξης, αλλά και πολιτισµού και ενηµέρωσης για την επαρχία. Σε πολλά χωριά είναι το µοναδικό µέσο το
οποίο πηγαίνει και ενηµερώνει τους κατοίκους για όλες τις δράσεις και δραστηριότητες και νοµίζω ότι από τη στιγµή που δεν
σας είχε ζητηθεί, δεν έπρεπε να γίνει αυτή η παρέµβαση και µε
αυτόν τον τρόπο, η οποία επαναλαµβάνω ότι ιδίως µε το εξάµηνο, το οποίο προβλέπεται για την κυκλοφορία µιας εφηµερίδας, καθιστά πολύ ύποπτη τη συγκεκριµένη ρύθµιση και θα
παρακαλούσα αυτή η συγκεκριµένη ρύθµιση σίγουρα να αλλάξει
όπως προβλεπόταν στο προγενέστερο διάστηµα.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι ως προς το ένα σκέλος του νοµοθετήµατός σας ουσιαστικά δεν ρυθµίζετε τίποτα και ως προς το
άλλο, που αφορά τον περιφερειακό Τύπο, έρχεστε να ρυθµίσετε
κάτι που δεν σας ζητήθηκε, κάτι που λειτουργούσε, κάτι που τελικά θα δηµιουργήσει εστίες για διάφορους καιροσκόπους, οι
οποίοι θα ζητήσουν να εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες που δίνει
το νοµοθέτηµά σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Λυπάµαι που δεν δείξατε την τόλµη που σας ζητήθηκε από το
Κοινοβούλιο για να αποσύρετε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Ελπίζω η πορεία να σας διδάξει ότι δεν πρέπει να έχουµε εµµονές
σε σχέση µε την υποστήριξη ενός νοµοσχεδίου, όταν βλέπουµε
ότι τελικά δεν υπηρετεί τον σκοπό τον οποίο τουλάχιστον είχαµε
εµείς συλλάβει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η κ. Αναστασία Γκαρά, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
για επτά λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω παρακολουθήσει το 90%
περίπου των τοποθετήσεων των συναδέλφων µου και στις επιτροπές αλλά και στην Ολοµέλεια για το εν λόγω νοµοσχέδιο. Ειλικρινά ψάχνω λογικά επιχειρήµατα από τους συναδέλφους της
Αντιπολίτευσης και δεν µπορώ να βρω. Πολλές φορές πιστεύω
ότι κάποιοι και κάποιες έχουν προσγειωθεί σήµερα στην πραγµατικότητα και δεν έχουν καµµία ευθύνη και καµµία εµπλοκή στη
διακυβέρνηση της χώρας.
Θα ήθελα, λοιπόν, να φρεσκάρω λίγο τη µνήµη µας, διότι µε
την έναρξη της συνεδρίασης της Ολοµέλειας για το εν λόγω νοµοσχέδιο, αρκετοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης µας εγκάλεσαν και µας είπαν ότι πρέπει να ντρεπόµαστε. Γιατί; Γιατί ασκήσαµε τα κοινοβουλευτικά µας καθήκοντα. Γιατί καταθέσαµε ένα
νοµοσχέδιο το οποίο το συζητήσαµε, έγινε η ακρόαση φορέων,
δεχτήκαµε κριτική, δεχτήκαµε τις θετικές προτάσεις, κάναµε αλλαγές, κάναµε τροποποιήσεις, τις ενσωµατώσαµε στο νοµοσχέδιο και παρ’ όλα αυτά, η έγκληση από τα στελέχη της Αντιπολίτευσης είναι ότι θα πρέπει να ντρεπόµαστε ακριβώς γιατί ασκήσαµε τα κοινοβουλευτικά µας καθήκοντα.
Θα ήθελα, λοιπόν, και θα µου δώσετε ένα λεπτό, να κάνετε
λίγη υποµονή, να θυµίσω στο Σώµα κάποιες πρόσφατες δηλώσεις στελεχών της Αντιπολίτευσης.
Στις 29 Μαρτίου 2016 στη συνεδρίαση της Βουλής, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει: «Και βέβαια ανακρούστε, έστω και
τώρα εάν έχετε πραγµατικά το θάρρος στο ζήτηµα του τρόπου
χορήγησης των τηλεοπτικών αδειών. Επιστρέψτε την αρµοδιότητα στο ΕΣΡ, πάρτε την από τον Υπουργό. Μην δώσετε µόνον
τέσσερις άδειες. Δεν καταλαβαίνετε ότι οι τέσσερις άδειες εκτρέφουν τη νέα διαπλοκή; Δεν το βλέπετε αυτό; Μόνο µε πολλές
άδειες, µε απεριόριστο αριθµό µπορεί να έχει ο πολίτης πραγµατικά δυνατότητα ελεύθερης ενηµέρωσης και πληροφόρησης».
Στις 25 Οκτωβρίου 2015, η κ. Φωτεινή Γεννηµατά δηλώνει: «Το
νοµοσχέδιό σας παραβλέπει πάνω απ’ όλα τις νέες τεχνολογικές
εξελίξεις. Οι ψηφιακές πλατφόρµες ανατρέπουν τους έως τώρα
περιορισµούς στον αριθµό των αδειών».
Ο κ. Ελευθέριος Αυγενάκης: «Οι περιορισµοί στον αριθµό των
αδειών και άλλες προδιαγραφές υποκρύπτουν εξάλλου σαφή
προσπάθεια χειραγώγησης της τηλεοπτικής ενηµέρωσης προς
όφελος φίλιων δυνάµεων».
Και συνεχίζει: «Μπορείτε να µας πείτε, κύριε Υπουργέ, µε ορθολογικά όµως επιχειρήµατα, για ποιον λόγο πρέπει να ορίζεται
ο αριθµός αδειών στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο από την εκάστοτε
κυβέρνηση; Για λόγους ασφάλειας συχνοτήτων; Αυτό ίσχυε
παλιά που είχαµε συχνότητες περιορισµένες και οι συχνότητες
όντως ήταν ένας σπάνιος πόρος. Πλέον, όµως, µε την ψηφιακή
τεχνολογία δεν υπάρχει θέµα ασφάλειας. Μπορεί να εκπέµπει
απεριόριστος αριθµός».
Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αναστασία Γκαρά καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ρωτώ το εξής: Πόσες κωλοτούµπες ακόµα µπορείτε να κάνετε;
Θα εγκαλέσετε το ΕΣΡ; Θα εγκαλέσετε το Συµβούλιο της Επικρατείας για αντισυνταγµατικότητα; Να τα καταργήσουµε; Αυτή
τη στιγµή υποστηρίζετε ακόµα ότι πρέπει να υπάρχει απεριόριστος αριθµός; Ο κ. Λοβέρδος, εχθές, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, µας µίλησε για πολιτική αναξιοπρέπεια, διότι κατά
την κοινοβουλευτική διαδικασία υπάρχουν τροποποιήσεις στο
σχέδιο νόµου. Μας είπε συγκεκριµένα «Δεν ντρέπεστε; Άλλα εισηγηθήκατε και τώρα τα τροποποιείτε».
Διαβάζω και πάλι από τα Πρακτικά της Βουλής στις 29 Ιανουαρίου 2016: «Ανδρέας Λοβέρδος: Υπάρχει ένα ζήτηµα που απορώ
πώς το ξεπερνά η Πλειοψηφία, η Κυβέρνηση προς το παρόν.
Υπάρχει, άραγε, πρόβληµα συχνοτήτων περιορισµένου χώρου;
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Όσοι λένε ότι η σηµερινή τεχνολογία επιτρέπει απεριόριστο αριθµό εκποµπών τηλεοπτικού µηνύµατος …». Και συνεχίζει: «Δεν
υπάρχει περιορισµός. Αντίθετα, υπάρχει απεριόριστη δυνατότητα».
Δεν ξέρω ποιος πρέπει να ντρέπεται για την αλλαγή άποψης
και, κυρίως, για τη διάψευση από την πραγµατικότητα.
Έχω και άλλες δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη, που µιλά για τον
απεριόριστο αριθµό.
Έχω συνέντευξη της κυρίας Βούλτεψη που µιλά για τον απεριόριστο αριθµό και, µάλιστα, λέει «Η επίγεια ψηφιακή εκποµπή
δίνει τη δυνατότητα εκποµπής σε µεγάλο αριθµό παρόχων περιεχοµένου. Συνεπώς, η διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισµού
δεν έχει νόηµα. Να το σταµατήσουµε».
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Σε µεγάλο αριθµό!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ο κ. Γεωργιάδης έλεγε «Όταν το κράτος
νοµίζει ότι µπορεί να αποφασίσει τι χωρά και τι δεν χωρά στην
αγορά, τότε έχεις αποχαιρετίσει τον δυτικό κόσµο».
Και συνεχίζω και λέω κάποια πράγµατα για το δεύτερο αφήγηµα που ακούγαµε για τις απολύσεις εργαζοµένων από την Κυβέρνηση, µε το ξαφνικό ενδιαφέρον και τη θλίψη των στελεχών
της Αντιπολίτευσης για τους εργαζόµενους που θα έχαναν τη
δουλειά τους. Κλάµα και οδυρµός από τους ίδιους ανθρώπους
οι οποίοι πριν από µερικά χρόνια εν µία νυκτί έκλεισαν την ΕΡΤ
και απέλυσαν χιλιάδες εργαζοµένους και όχι µόνο από την ΕΡΤ,
αλλά συνολικά στην ελληνική οικονοµία.
Σας διαβάζω από µία αποµαγνητοφώνηση µίας συνέντευξης,
όπου ο κ. Βορίδης έλεγε κάποια πράγµατα. Ο κ. Σρόιτερ, ο δηµοσιογράφος, ρωτά: «Εσείς, κύριε Βορίδη, σ’ αυτούς τους ανθρώπους που θα χάσουν τη δουλειά τους, τι λέτε ως Νέα Δηµοκρατία; Σε τι δεσµεύεστε;». Και λέει ο κ. Βορίδης: «Εµείς λέµε
ότι πρώτον, περιµένουµε την απόφαση του ΣτΕ, γιατί είναι µία
συνταγµατική νοµική εκκρεµότητα και, δεύτερον, κατά την
άποψή µου, θα έπρεπε να σταθµιστεί από την πλευρά του δηµόσιου συµφέροντος και το θέµα των θέσεων εργασίας, γιατί εντάσσεται και αυτό. Εκείνο το οποίο λέµε είναι ότι αυτός είναι ένας
νόµος που θα καταργηθεί. Και θα καταργηθεί, γιατί πρέπει να
διαφυλάξουµε την πολυφωνία».
Θα καταργηθεί, λοιπόν, αυτός ο νόµος Παππά…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μα, καταργήθηκε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: …που προβλέπει ως ρήτρα λειτουργίας
ενός καναλιού τους τουλάχιστον τετρακόσιους εργαζόµενους.
Όχι µόνο διασφαλίζει τις υπάρχουσες θέσεις, αλλά προβλέπει
και τη δηµιουργία νέων.
Ποιος, όµως, απολύει εργαζόµενους, η Κυβέρνηση; Την απάντηση δίνει ο Πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής, ο οποίος -δεν θα το διαβάσω, έχω τις δηλώσεις
του- µας λέει ότι απολύονταν εκείνες τις ηµέρες τριάντα, σαράντα άτοµα από το STAR και λέει: «Αυτή ήταν µία κεραµίδα,
πραγµατικά, που µας έπεσε στο κεφάλι. Προσπαθήσαµε να έρθουµε σε επαφή µε τη διοίκηση, που µας είπαν ότι είναι ειληµµένες αποφάσεις και, µάλιστα, αποφάσεις οι οποίες αφορούν την
ιδιοκτησία του σταθµού και όχι µόνο τη διοίκηση που αυτή τη
στιγµή υπάρχει στον τηλεοπτικό σταθµό αυτό».
Τα καταθέτω όλα στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αναστασία Γκαρά καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συνεχίζω, λοιπόν, επί του νοµοσχεδίου. Τα έχουµε πει και στις
επιτροπές. Δίνουµε τη δυνατότητα και κίνητρα σε νέους ανθρώπους, σε επιστήµονες, σε ανθρώπους µε ταλέντο, να µη φεύγουν
στο εξωτερικό, αλλά να δρουν µέσα στη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Σαν παράδειγµα, καλώ τους ανθρώπους που κάνουν τηλεοπτικές παραγωγές και ηλεκτρονικές παραγωγές «video game» να
επισκεφθούν τη Σαµοθράκη, τον Άρδα, το Δέλτα του Έβρου και
να δουν τις οµορφιές και όλα τα πλάνα, τα οποία µπορούν να
αξιοποιήσουν για τις τηλεοπτικές παραγωγές, µε όλο το πλαίσιο
των κινήτρων που, επιτέλους, δίνει η ελληνική Κυβέρνηση.
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Σ’ ό,τι αφορά την πλατφόρµα για τις τηλεοπτικές διαφηµίσεις,
είναι ένα εργαλείο υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό. Έχουµε
πάρει πίσω την υποχρεωτικότητα της δηµοπράτησης, αλλά, επιτέλους, να δούµε ποιους εξυπηρετούµε. Αυτό αφορά και τον περιφερειακό Τύπο.
Ήσασταν οι άνθρωποι οι οποίοι καταργήσατε τη δηµοσίευση
ισολογισµών και τη δηµοσίευση διακηρύξεων και προκηρύξεων.
Ξέρετε ότι είναι ζωτικής σηµασίας για τον περιφερειακό Τύπο.
Αυτό που θέλατε -και γι’ αυτό διαφωνείτε- ήταν µέσα ενηµέρωσης τα οποία θα ελέγχονται από εσάς, να υπάρχει ένα µικρό
λόµπι πέντε διαφηµιστικών εταιρειών, πέντε µεγάλων καναλιών
και συγκεκριµένων εφηµερίδων, τις οποίες θα τις έχετε φιµωµένες και ελεγχόµενες απόλυτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώστε,
κυρία Γκαρά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε βιώσει όλοι τη λίστα η οποία άλλαζε εν µία νυκτί στο
γραφείο του Υπουργού ή του εκάστοτε γενικού γραµµατέα. Αυτό
το τοπίο αλλάζει.
Για εµάς είναι πάρα πολύ σηµαντική η πολυφωνία, η στήριξη
του περιφερειακού Τύπου και κυρίως η στήριξη των εργαζοµένων και του υγιούς επιχειρείν. Το κράτος είναι υποχρεωµένο να
δηµιουργεί εργαλεία για να λειτουργεί σωστά, υγιώς ο ανταγωνισµός και να εκπροσωπούνται και να λειτουργούν και να είναι
ασφαλείς οι εργαζόµενοι σε αυτόν τον τοµέα.
Προκαλώ, λοιπόν, όλους και όλες να υπερψηφίσουν αυτό το
νοµοσχέδιο, γιατί, επιτέλους, είναι ένα βήµα που βάζει τάξη.
Με τους συναδέλφους µας της Αντιπολίτευσης, µε κάποιους
που ασχολούνται µε τον περιφερειακό Τύπο, ήρθαµε σε συνεννόηση και κάναµε µαζί τροποποιήσεις. Απορώ πόσοι θα καταψηφίσουν αυτό το νοµοσχέδιο.
Συγγνώµη για τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχω παρακαλέσει
από την αρχή να µείνουµε στα επτά λεπτά -για να µην πάµε στα
έξι- γιατί οι συνάδελφοι έχουν παρακαλέσει να ολοκληρωθεί στην
ώρα της η συνεδρίαση, ούτως ώστε να µη χάσουν τα δροµολόγια
µε τα αεροπλάνα τους, στα οποία έχουν ήδη κλείσει θέσεις. Παράκληση να κρατήσουµε τα επτά λεπτά.
Τον λόγο έχει η κ. Κατσαβριά για επτά λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν δεν γνωριζόµασταν σε αυτή εδώ την Αίθουσα και κυρίως αν δεν µας γνώριζε ο ελληνικός λαός, θα νόµιζε κανείς ακούγοντας τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
είχε στήσει όλα τα προηγούµενα χρόνια τους µηχανισµούς της
διαπλοκής στη χώρα ή, το λιγότερο, ότι εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ θέλουµε να τους µοιάσουµε. Ε, λοιπόν, όχι µόνο δεν πρόκειται να
τους µοιάσουµε, αλλά αντίθετα θα προχωρήσουµε µε ακόµη µεγαλύτερη ταχύτητα προς την κατεύθυνση της διαµόρφωσης
ενός διαφανούς, δηµοκρατικού και κοινωνικά ελεγχόµενου πλαισίου στον µέχρι σήµερα άναρχο και ασύδοτο χώρο των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης.
Το ποιος επιχειρούσε και επιχειρεί να χειραγωγήσει τον ελληνικό λαό είναι γνωστό. Το ποιοι κέρδιζαν και ποιο ήταν το κόστος
για τα δηµόσια έσοδα και για την ποιότητα της πληροφόρησης
είναι επίσης γνωστό. Είναι το παλιό πολιτικό σύστηµα, µε τις
εκλεκτικές τους συγγένειες στην κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα, στα τραπεζικά ιδρύµατα και στις επιχειρήσεις των µέσων
ενηµέρωσης.
Αυτό ήταν το αµαρτωλό τρίγωνο, µέσα στο οποίο εγκλωβίστηκε η οικονοµία, η κοινωνία, η δηµοκρατία και ο πολιτισµός.
Γι’ αυτό δεν προκαλεί εντύπωση η λυσσαλέα αντίδραση της
Νέας Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και των
υποστυλωµάτων τους σε κάθε απόπειρα να µπουν κανόνες, να
επιβληθεί η νοµιµότητα και να προστατευθεί το δηµόσιο χρήµα
και το δηµόσιο συµφέρον. Η αντίδρασή τους, µάλιστα, συχνά εκ-
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δηλώνεται µε τη χρήση αγοραίων εκφράσεων, προσχηµατικών
επιχειρηµάτων, τεχνασµάτων και νοµικισµών. Δεν διστάζουν να
στοχοποιούν και πρόσωπα, όπως εν προκειµένω τον Υπουργό
Ψηφιακής Πολιτικής, ο οποίος τους χάλασε το «πάρτι». Γιατί αν
δεν είχε µεσολαβήσει ο νόµος Παππά, δεν θα είχαµε ακόµα ούτε
ΕΣΡ, ούτε ένα νέο και υπό διαµόρφωση τοπίο στα τηλεοπτικά κανάλια.
Σήµερα η αµήχανη και κατάκοπη Αντιπολίτευση καταγγέλλει
τον κ. Παππά γιατί στο σχέδιο νόµου που συζητούµε έχει ενσωµατωθεί το προϊόν ενός εξαντλητικού διαλόγου γύρω από τον
τηλεοπτικό διαφηµιστικό χρόνο.
Εάν ο κ. Παππάς δεν είχε αποδεχθεί τις προτάσεις του ΕΣΡ,
θα τον κατηγορούσαν για αυταρχισµό και ποιος ξέρει τι άλλο.
Όµως, ό,τι και να σκαρφιστούν για τις διαδικασίες, ως προς την
ουσία είναι έκθετοι, γιατί εξακολουθούν να µην καταθέτουν καµµία απολύτως πρόταση, που θα βάζει τάξη στο τοπίο του ηλεκτρονικού και του έντυπου Τύπου.
Επιµένουν να χαϊδεύουν τα µεγάλα συµφέροντα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης προσπαθώντας µάταια να επιβάλλουν µία
ατζέντα µιζέριας και απαισιοδοξίας, τώρα που η χώρα εισέρχεται
σταθερά και δυναµικά σε µία νέα τροχιά βιώσιµης και δίκαιης
ανάπτυξης. Ωστόσο, τίποτα δεν πρόκειται να ανακόψει αυτήν την
πορεία, ούτε τα ψέµατα ούτε οι κραυγές.
Ας µην ανησυχούν άλλο, ο διαφηµιστικός χρόνος στα κανάλια
θα διέπεται πλέον από τη διαφάνεια στις συναλλαγές και θα υπόκειται στον άµεσο φορολογικό έλεγχο. Όπως επίσης και οι ρυθµίσεις στον τοπικό Τύπο, µε το µητρώο περιφερειακού και τοπικού Τύπου, τον υγιή ανταγωνισµό, τη διαφάνεια στις αποφάσεις,
την καταπολέµηση των πελατειακών πρακτικών και την ισονοµία
µε την υποχρεωτική κατανοµή του 30% της διαφηµιστικής δαπάνης των κρατικών φορέων στα τοπικά µέσα, θα τα καταστήσουν
βιώσιµα, ώστε να λειτουργήσουν σε νέες και στέρεες βάσεις.
Ως προς τη θέσπιση του barcode στις εφηµερίδες, είναι η
πρώτη φορά που το παιχνίδι γίνεται ξεκάθαρο, τόσο από την
άποψη των δελτίων κυκλοφορίας σε συνδυασµό µε τη διαφηµιστική πίτα, όσο και από την άποψη των πραγµατικών πωλήσεων
σε σχέση µε τα φορολογικά έσοδα.
Εκείνο για το οποίο δεν έχει γίνει επαρκής συζήτηση, χάριν της
µικροπολιτικής, είναι οι ρυθµίσεις για το θεσµικό πλαίσιο που
αφορά στην ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.
Πρόκειται για έναν τοµέα που έχει δεινοπαθήσει από τις παλινωδίες των προηγούµενων κυβερνήσεων, οι οποίες θέσπιζαν και
αµέσως µετά καταργούσαν φορείς σχετικά µε την κινηµατογραφική παραγωγή, τα animation, τα video games. Το τοπίο αυτό
ρυθµίζεται πλέον επαρκώς µέσα από τη θέσπιση των κινήτρων
που παρέχονται για την αξιοποίηση του έµπειρου και έµψυχου
δυναµικού της χώρας, του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος,
της ιστορίας και του πολιτισµού της Ελλάδας.
Οι δηµιουργοί στην τέχνη και τον πολιτισµό θα έχουν από εδώ
και εµπρός ένα χρήσιµο εργαλείο, θα έχουν από εδώ και εµπρός
ένα εργαλείο ταυτόχρονα µε τη δυνατότητα απόκτησης ουσιαστικών εµπειριών από τη συνεργασία τους µε τους δηµιουργούς
από άλλες χώρες. Από µία νέα και δυναµική ανάπτυξη στον τοµέα των οπτικοακουστικών έργων έχει πολλά να κερδίσει εκτός
από τον πολιτισµό, η αύξηση της απασχόλησης και ασφαλώς η
εθνική οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καινοτοµία, η θεσµική πρωτοτυπία και η σαφής πολιτική βούληση για διαφάνεια και προστασία του δηµόσιου συµφέροντος είναι τα κύρια χαρακτηριστικά
του παρόντος νοµοσχεδίου.
Γι’ αυτό και σας καλώ όλους και όλες τις συναδέλφους να το
υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Ο κ. Βορίδης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον
λόγο.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη
συζήτηση του νοµοσχεδίου έτσι όπως διαµορφώθηκε, προκύπτει
µία ενδιαφέρουσα ερώτηση, τι µεσολάβησε το Σαββατοκύριακο.
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Διότι βεβαίως -διαβάζω τις αρχικές διατυπώσεις- το άρθρο 1,
έτσι όπως είχε κατατεθεί στην αρχική του µορφή, λέει: «Σκοπός
του παρόντος είναι η λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος µέσω
του οποίου διενεργούνται οι συναλλαγές διάθεσης του διαφηµιστικού χρόνου». Το άρθρο 1, έτσι όπως τελικά διαµορφώθηκε,
λέει: «Σκοπός του παρόντος είναι η λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος µέσω του οποίου καταγράφονται και δύνανται να διενεργούνται και να καθορίζονται οι συναλλαγές διάθεσης…».
Το άρθρο 3 έλεγε: «Υποχρέωση συµµετοχής στο Σύστηµα».
Το άρθρο 3 τώρα λέει «συµµετοχή στο Σύστηµα».
Το άρθρο που τιτλοφορείται «Λειτουργία του Συστήµατος»
έλεγε στην αρχική του διατύπωση: «Περιλαµβάνει ένα ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής» και «δηµοπρασίας» µετά.
Τι συνέβη, όµως, και άλλαξε ο σκληρός πυρήνας, όπως άκουσα έναν συνάδελφο -δεν είναι ανάµεσά µας- στην επιτροπή, που
ήταν η υποχρεωτικότητα του συστήµατος; Διότι αυτό ήταν που
θα καθιστούσε διαφανείς τις συναλλαγές, θα εξόριζε τη διαπλοκή, θα έσπαγε το τρίγωνο της αµαρτίας, όλα αυτά τα φοβερά
που συνέβαιναν µε τις τηλεοράσεις. Τι είναι εκείνο που έκανε τον
Υπουργό το Σαββατοκύριακο να δει το φως το αληθινό και να την
εγκαταλείψει;
Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η πρώτη: Μελέτησε επισταµένως Συνταγµατικό Δίκαιο. Αντελήφθη µετά τις ενστάσεις που του
υπέβαλα την ορθότητά τους. Και επειδή έχει καεί ήδη µία φορά
που δεν µε άκουσε, την προηγούµενη φορά, αποφάσισε τώρα
να αξιοποιήσει τις νοµικές µου γνώσεις, είµαι βέβαιος ελέγχοντάς τις το Σαββατοκύριακο. Είναι ένα ενδεχόµενο αυτό να συνέβη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Απίθανο.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Άρα, θα το ψηφίσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Στο πρώτο κοµµάτι δεσµεύθηκε
ήδη.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστούµε για τη συµβολή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Υπάρχει ένα δεύτερο ενδεχόµενο:
Πηγαίνοντας σπίτι, έχοντας ακούσει τον πρόεδρο και εκπρόσωπο
των τηλεοπτικών σταθµών και τα επιχειρήµατά του, αποφάσισε
ότι αυτός ο άνθρωπος ενδεχοµένως δεν εκφράζει το απόλυτο
σκότος και έρεβος, δεν εκφράζει το απόλυτο κακό, αλλά µπορεί
να του έχει πει µερικές καλές ιδέες. Και τις ακολούθησε αυτές
τις δεύτερες καλές ιδέες. Σε κάθε περίπτωση, αναιρέθηκε η βασική ιδέα, που ήταν η υποχρεωτικότητα.
Κατέπεσε, λοιπόν, εν προκειµένω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δεύτερη απόπειρα του κ. Παππά περί χειραγωγήσεως των
Μέσων. Η πρώτη κατέπεσε από το Συµβούλιο της Επικρατείας,
η δεύτερη κατέπεσε πριν την αναµέτρηση. Εσήµανε άτακτον
υποχώρησιν.
Να δούµε τώρα αν αυτό το οποίο µένει έχει κάποια προστιθέµενη αξία. Τι κάνει τώρα; Τι µένει; Στην πραγµατικότητα, µια ηλεκτρονική πλατφόρµα καταγραφής των συναλλαγών της διαφήµισης, η οποία απλώς το υποχρεωτικό µέρος που διατηρεί είναι
µια υποχρέωση γνωστοποιήσεως της συναλλαγής -αυτό είναι
που µένει- και όλο το υπόλοιπο, δηλαδή το κοµµάτι της συµβατικής σχέσης, µένει στο επίπεδο του προαιρετικού. Μπορεί κάποιος να συνάψει συµβάσεις, µπορεί κάποιος να µην συνάψει
συµβάσεις µέσα από το σύστηµα αυτό.
Ερωτώ: Αυτή η πρόσθετη υποχρέωση γνωστοποιήσεως τι εξυπηρετεί, εκτός από πρόσθετη γραφειοκρατία; Τι υποτίθεται ότι
θέλει να θεραπεύσει το νοµοσχέδιο; Την αδιαφάνεια. Πού υπήρχε αδιαφάνεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Τι µας είπε εδώ ο
κύριος Υπουργός; Ότι γίνονται συναλλαγές, οι οποίες βεβαίως
είναι υπό µίαν έννοια υποχρεωτικό να είναι γνωστές, όπως όλες
οι συναλλαγές: Πρέπει να εκδοθούν τιµολόγια, πρέπει να υπάρχουν νόµιµα παραστατικά και στοιχεία, πρέπει να υπάρχουν συµβάσεις. Μπορεί δε σε αυτόν τον χώρο ειδικά, όποιος ενδιαφέρεται επειδή είναι δηµόσιος, γιατί εκπέµπονται οι διαφηµίσεις,
να τον καταγράψει και να τον ελέγξει ευχερέστατα. Δεν είναι, δηλαδή, και ότι πουλήσαµε ένα κιλό ντοµάτες και φεύγει. Όποιος
βλέπει τηλεόραση, βλέπει ποιος είναι ο διαφηµιζόµενος, βλέπει
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πόσο κρατάει η διαφήµιση. Αυτά είναι καταχωρηµένα για όποιον
ενδιαφέρεται.
Είναι γνωστοποιηµένοι οι τιµοκατάλογοι εκ των προτέρων. Και
τι λέει ο κύριος Υπουργός; Ότι εκείνο, το οποίο γινόταν, ήταν ένα
αδιαφανές σύστηµα στην πραγµατικότητα εκπτωτικών πολιτικών.
«Ενώ η διαφήµιση κάνει τόσο, εάν κάνεις τόσες ώρες διαφήµιση έχεις επιστροφές τις οποίες πρέπει να παίρνεις, τις οποίες
παρέχεις µε πιστωτικά τιµολόγια» και αυτό συνιστούσε κοµµάτι
αδιαφάνειας, µπερδέµατος και «µαύρου».
Ερώτηση πρώτη: Τα πιστωτικά τιµολόγια είναι νόµιµα φορολογικά έγγραφα; Ναι. Οι εκπτωτικές συµφωνίες είναι νόµιµες;
Ναι, είναι νόµιµες. Ερώτηση: Αυτά όλα τώρα αποτρέπονται, απαγορεύονται οι εκπτωτικές συµφωνίες; Όχι. Συµφωνίες ειδικές ως
προς τον όγκο ή την εµπορικότητα απαγορεύονται; Όχι. Έκδοση
πιστωτικών τιµολογίων, µε βάση αυτές τις συµφωνίες, απαγορεύεται; Όχι.
ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΛΗΣ: Είναι γνωστές σε όλους; Όχι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Απάντηση. Θα πρέπει να είναι γνωστές πού; Ακούστε. Συνάδελφέ µου καταπληκτικέ, θα σας πω,
λοιπόν, το εξής, τι περνάµε σ’ αυτόν τον τόπο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί το περνάµε -το τονίζω αυτό, το περνάµε. Όσο είναι νοµίµως φορολογούµενοι και εκδίδουν τα νόµιµα παραστατικά, όσοι
είναι αυτοί -ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε- τους έχουµε βρει και τους
βάζουµε διαρκώς υποχρεώσεις. Αυξάνουµε τους φορολογικούς
συντελεστές, πρόσθετα βάρη, βάλε το POS. Αυτό κάνουµε σε
αυτούς. Με όλα αυτά τα οποία κάνουµε, τη µαύρη συναλλαγή
την πιάσαµε; Μαύρη συναλλαγή ξέρετε τι είναι, συνάδελφέ µου;
Ακούστε µε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Μεγάλο µέρος.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν την πιάσατε επειδή βάζουµε
πρόσθετες διοικητικές υποχρεώσεις. Την πιάσατε θα σας πω
γιατί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Επειδή έβρεξε!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Γιατί λέτε τέτοια; Τα λέτε και σε
εµένα τώρα και µε προκαλείτε. Την πιάσαµε, γιατί έχουν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι κι έχει περιοριστεί η κίνηση του ρευστού.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σταµατήστε τώρα. Με συγχωρείτε, αν έρθει κάποιος στο γραφείο µου, ο οποίος µε παράνοµο τρόπο έχει αποκτήσει κάποια
λεφτά και µου φέρει µία µαύρη σακούλα για δικηγορική αµοιβή,
θα την πιάσετε επειδή βάλατε στον δικηγόρο να έχει POS;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα την πιάσετε επειδή έχετε βάλει POS; Όταν αυξάνετε τους
φορολογικούς συντελεστές κι έχετε γονατίσει όλους όσους δηλώνουν τα εισοδήµατά τους, τη µαύρη συναλλαγή την πιάσατε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ή τώρα την αδιαφανή, τη µαύρη συναλλαγή την οποία υπάρχει πείτε µεταξύ διαφηµιστικών εταιρειών, πιστεύετε ότι θα τη
σηκώσουν στο σύστηµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Βορίδη, ολοκληρώστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Υπάρχει, λοιπόν, µία εγγενής αδυναµία. Προστίθενται µόνο γραφειοκρατικές υποχρεώσεις. Τίποτα
το αποτελεσµατικό δεν γίνεται για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Αλλά, προφανώς, δεν υπάρχει τίποτα το χρήσιµο και
ενδιαφέρον σε αυτό το νοµοσχέδιο και σε αυτήν την παρέµβαση,
εκτός ενός. Βελτίωσε τη γνώση Συνταγµατικού Δικαίου ο κύριος
Υπουργός. Κάτι είναι κι αυτό για το µέλλον. Καλά βαδίζουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο κ. Λαζαρίδης,
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ έχει τον λόγο.
Παρακαλώ, κύριε Λαζαρίδη, έχετε δώδεκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον όλους τους συναδέλφους. Θα
ήθελα να κάνω κι ένα σχόλιο στον προλαλήσαντα συνάδελφο της
Νέας Δηµοκρατίας, που άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον τα νοµικά
του επιχειρήµατα. Θα ήθελα να πω το εξής. Πράγµατι, ήταν εν-
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διαφέροντα τα επιχειρήµατά του, αλλά είναι για ένα νοµοσχέδιο
το οποίο βάζει σε τάξη το τηλεοπτικό τοπίο, κάτι το οποίο δεν
κάνατε εσείς για είκοσι επτά χρόνια. Αυτές τις ιδέες τις ενδιαφέρουσες για είκοσι επτά χρόνια γιατί δεν τις αξιοποιήσατε, γιατί
δεν τις εφαρµόσατε; Βλέπετε ήρθε αυτή η Κυβέρνηση και µέσα
σε δύο, δυόµισι χρόνια κάνει αυτό που δεν κάνατε εσείς για είκοσι επτά χρόνια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Είναι στη φάση της
ωρίµανσης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ορίστε, έδωσε µία απάντηση εδώ
πολύ ενδιαφέρουσα ένας συνάδελφος.
Άκουσα, επίσης, µία συνάδελφο προηγουµένως, η οποία είπε
αόριστα ότι καταβάλλονταν αυτά τα χρόνια κάποια χρήµατα.
Πάλι από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ειπώθηκε
αυτό.
Ποια χρήµατα καταβάλλονταν; Ό,τι έχει να κάνει µε τη φορολογία εισοδήµατος των επιχειρήσεων κ.λπ.; Μα, αυτά ούτως ή
άλλως θα καταβάλλονταν και θα καταβληθούν. Πλήρωσε κανείς
από όλους αυτούς για τη χρήση των συχνοτήτων; Κανείς. Οι συχνότητες είναι ιδιοκτησία του ελληνικού δηµοσίου. Κανείς δεν
πλήρωσε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να δείτε τα χρήµατα που
έχουν χαθεί όλο αυτό το διάστηµα, θα σας αναφέρω ένα παράδειγµα, κάτι το οποίο συνέβη πρόσφατα. Ένα ιδιωτικό κανάλι κατέθεσε αγωγή για διεκδίκηση 30 εκατοµµυρίων ευρώ από διαφυγόντα κέρδη για µία εκποµπή µόνο, αυτή τη γνωστή εκποµπή που
λεγόταν «Επιβίωση». Διεκδικεί 30 εκατοµµύρια ευρώ για µία εκποµπή µόνο! Καταλαβαίνετε τι έχει χάσει όλα αυτά τα χρόνια το
ελληνικό δηµόσιο.
Η Αντιπολίτευση µιλούσε για απεριόριστο αριθµό καναλιών.
Μάλιστα, έλεγε ότι επειδή είναι ψηφιακό το σύστηµα, δεν υπάρχει περιορισµός και ότι είναι απεριόριστα τα κανάλια. Ενώ ο κύριος Υπουργός έλεγε –τα θυµόµαστε όλοι, εδώ ήµασταν, σε
αυτήν την Αίθουσα- για τέσσερα κανάλια, συν τα κρατικά κανάλια, συν τα κανάλια τα οποία θα είχαν θεµατικό περιεχόµενο, συν
τα τοπικά κανάλια. Εποµένως, ποιος έχει εκτεθεί; Η Αντιπολίτευση έχει εκτεθεί µε το «επτά».
Μάλιστα, µην ξεχνάµε ότι πριµοδοτούσε και τους ιδιώτες, γιατί
–ξέρετε- υπήρχε αυτό που λέµε «επικοινωνία µεταξύ τους», τα
συγκοινωνούντα δοχεία, ο ένας στήριζε τον άλλον. Αυτό το είδαµε και από τις εξεταστικές που έγιναν και διαπιστώσαµε τα θαλασσοδάνεια. Ήταν απίστευτο το ύψος. Μόλις κόπηκαν τα θαλασσοδάνεια, είδαµε να κλείνουν επιχειρήσεις, όµιλοι που τους
θεωρούσαµε γίγαντες κάποτε. Όµως αυτοί οι «γίγαντες» ήταν
χάρτινοι γίγαντες. Στηρίζονταν στα θαλασσοδάνεια και µε αυτόν
τον τρόπο ο ένας στήριζε τον άλλον. Αυτοί στήριζαν τα δύο κόµµατα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Και τα δάνεια των
κοµµάτων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ακριβώς. Υπάρχει και αυτό. Ορθώς
µου το υπενθυµίσατε, κύριε συνάδελφε. Μην ξεχνάµε ότι το ένα
κόµµα χρωστάει 240 εκατοµµύρια ευρώ και το άλλο 200 εκατοµµύρια ευρώ. Μην τα ξεχνάµε και αυτά. Τους πριµοδότησαν µε τη
«DIGEA». Τους έδωσαν τη διαχείριση της «DIGEA» και υποχρέωσαν όλα τα νοικοκυριά στην Ελλάδα να πληρώσουν για να πάρουν αυτό το «θαυµατουργό κουτάκι», εάν ήθελαν να συνεχίσουν
να έχουν σήµα στα σπίτια.
Η άλλη πριµοδότηση ήταν το µαύρο στην «ΕΡΤ». Δεν υπάρχει
πολίτης υγιώς σκεπτόµενος, πολίτης δηµοκρατικός που να µην
ένιωσε ντροπή γι’ αυτό το µαύρο. Ακούµε και από την Επιτροπή
Απόδηµου Ελληνισµού πόσο ανάγκη έχουν οι απόδηµοι Έλληνες
από την «ΕΡΤ» η οποία είναι ο σηµαντικότερος δίαυλος επικοινωνίας µε την πατρίδα, πόσο αµήχανα και απογοητευµένοι ένιωσαν από αυτό το µαύρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου η πολιτεία, επιτέλους,
προχωρά σε ρύθµιση θεµάτων που άπτονται της λειτουργίας των
ΜΜΕ και της ιδιαίτερης αποστολής τους και ρυθµίζονται θέµατα
της τηλεοπτικής διαφηµιστικής αγοράς, µε τις εν λόγω ρυθµίσεις
να έχουν άµεσο δηµοσιονοµικό χαρακτήρα, καθ’ ότι αποσκοπούν, µεταξύ άλλων, στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πιο συγκεκριµένα, στο νοµοσχέδιο και στο πρώτο κεφάλαιο
περιγράφεται αναλυτικά το νέο πλαίσιο λειτουργίας της τηλεοπτικής διαφηµιστικής αγοράς το οποίο διαµορφώθηκε προς όφελος του δηµόσιου συµφέροντος, µε στόχευση τη διασφάλιση
των δικαιωµάτων του και την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων όλων των συµµετεχόντων στη διαδικασία διάθεσης
και αγοράς τηλεοπτικού χρόνου.
Η σύσταση ηλεκτρονικού συστήµατος εξασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα της διαδικασίας και τη θέσπιση συγκεκριµένου
κανονιστικού πλαισίου, καθώς το σύνολο των εµπλεκοµένων φορέων θα υποχρεώνεται πλέον να συναλλάσσεται εντός του συστήµατος, ενώ το κόστος λειτουργίας του και η αµοιβή του
διαχειριστή επιβαρύνει τους συµµετέχοντες.
Διαµέσου της εν λόγω ηλεκτρονικής πλατφόρµας πρόκειται να
προσδιορίζονται οι τιµές, να κατανέµεται ο τηλεοπτικός διαφηµιστικός χρόνος και η είσπραξη και εκκαθάριση των συναλλαγών.
Γιατί άραγε αυτή η διαδικασία; Γιατί η παρούσα Κυβέρνηση ανέλαβε να δώσε ένα τέλος στο καθεστώς της ασυδοσίας που επικρατούσε στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Μιλάµε
φυσικά για έναν ολοκληρωµένο µηχανισµό υλοποίησης και εποπτείας µιας διαδικασίας που µόνο διαφανή δεν µπορούσε να τη
χαρακτηρίσει κανείς για δεκαετίες.
Κάθε πληροφορία σχετική µε τις διενεργούµενες συναλλαγές
τίθεται πλέον υπό τον έλεγχο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων, ενώ ρυθµιστής είναι το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Συνεπώς, έχουµε δύο ανεξάρτητες αρχές οι οποίες αποκτούν
τον εποπτικό και εκτελεστικό ρόλο των διεθνών προτύπων και σε
πλήρη συνάρτηση µε την ηθική υποχρέωση καταπολέµησης της
διαφθοράς και της διαπλοκής.
Πώς, όµως, θα γίνει αυτό; Μέσω του σχεδιασµού της δηµιουργίας και της λειτουργίας µιας πλατφόρµας που θα αναπτυχθεί
και θα υλοποιηθεί από ανάδοχο που θα προκύψει από διεθνή διαγωνισµό. Μέσω της πλατφόρµας αυτής θα διενεργούνται η
αγορά και η πώληση διαφηµιστικού χρόνου τόσο στους δηµόσιους όσο και στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς οργανισµούς. Πρόκειται για µία πλατφόρµα µε συγκεκριµένη µεθοδολογία αναγκαία για τη διάθεση του τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου µε
τρόπο διαφανή και κυρίως αντικειµενικό.
Καταργείται η τιµολόγηση, µε κριτήριο την υπαγωγή του διαφηµιζόµενου σε media shop, άρα ανοίγει η διαφηµιστική αγορά
σε οποιονδήποτε διαθέτει τα χρήµατα και πληροί τις προϋποθέσεις να διαφηµιστεί, όπως ακριβώς επιτάσσουν οι κανόνες της
ελεύθερης οικονοµίας και αγοράς.
Στο εν λόγω σύστηµα οφείλουν και θα µπορούν, φυσικά, να
συµµετάσχουν, πρώτον, οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί τηλεοπτικοί οργανισµοί εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας, καθώς και οι διαφηµιστές, οι επιχειρήσεις που µεσολαβούν για τη διάθεση του
τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου για λογαριασµό των διαφηµιζόµενων ή διαφηµιζόµενες επιχειρήσεις.
Με την υιοθέτηση και λειτουργία του εν λόγω καινοτόµου συστήµατος διάθεσης του τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου καθίσταται απολύτως ξεκάθαρο το περιεχόµενο των συναλλαγών
που αφορούν στον τηλεοπτικό, διαφηµιστικό χρόνο.
Επιτυγχάνεται ο ακριβής προσδιορισµός της φορολογητέας
ύλης και καταπολεµάται η φοροδιαφυγή. Διασφαλίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις για την οικονοµική επιβίωση των τηλεοπτικών οργανισµών µε την άµεση είσπραξη και εκκαθάριση των συναλλαγών διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου. Καταπολεµούνται οι στρεβλώσεις της διαφηµιστικής αγοράς µε τις
πρακτικές των επιστροφών των πιστωτικών σηµειωµάτων, των
καθυστερήσεων πληρωµών και των απαιτήσεων για παροχή ιδιαίτερα υψηλών πιστώσεων εκ µέρους των τηλεοπτικών οργανισµών. Οποιαδήποτε συναλλαγή η οποία δεν θα εντάσσεται στο
νέο πλαίσιο απαγορεύεται, ενώ το κόστος λειτουργίας του συστήµατος επιβαρύνει του συµµετέχοντες.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων και το ΕΣΡ αναλαµβάνουν την εύρυθµη και αδιάβλητη λειτουργία του συστήµατος και
την ανεξαρτησία της διαδικασίας, ενώ ο ρόλος του Υπουργείου
περιορίζεται αποκλειστικά στην προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισµού χωρίς περαιτέρω παρεµβάσεις. Αναµφισβήτητα αποτελεί

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

τοµή στα τηλεοπτικά πράγµατα. Και επιτέλους, θα ρυθµιστούν
τα ζητήµατα της ραδιοτηλεόρασης.
Αναφορικά µε το τρίτο κεφάλαιο, αυτό προβλέπει την καθιέρωση για όλα τα έντυπα, περιοδικά και εφηµερίδες, περιοδικού
και ηµερήσιου τύπου, της ειδικής σήµανσης γραµµωτού κώδικα,
του λεγόµενου barcode. Το barcode έρχεται να διασαφηνίσει την
εικόνα του µεριδίου της αγοράς στο οποίο στοχεύει ο κάθε εµπλεκόµενος. Ο διαφηµιζόµενος πλέον θα πληρώνει βάσει της
πραγµατικής και όχι της πλασµατικής κυκλοφορίας. Είναι µία
ρύθµιση σηµαντική και για τις δύο πλευρές τόσο για τους εκδότες όσο και για τους διαφηµιζόµενους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι υποχρέωση όλων µας η
δηµιουργία ενός υγιούς και ρυθµισµένου τηλεοπτικού πεδίου
που θα εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες στους εµπλεκοµένους στα
µέσα επικοινωνίας και ένα τοπίο καθαρό για τις δραστηριότητές
τους.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες χαιρετίζουµε τη νοµοθετική αυτή
προσπάθεια, καθώς πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο το οποίο ρυθµίζει ακριβώς αυτό: το νεφελώδες τοπίο δεκαετιών που δηµιουργήθηκε τεχνηέντως από τις προηγούµενες κυβερνήσεις και
εξυπηρετούνταν από το άναρχο καθεστώς, εξυπηρετώντας, φυσικά, συγκεκριµένα συµφέροντα.
Στηρίζουµε το νοµοσχέδιο και προσδοκούµε σε άµεσα αποτελέσµατα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους ιδιώτες που
δραστηριοποιούνται στον χώρο, αλλά κυρίως για πρώτη φορά
τα δηµόσια οικονοµικά.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως είπα και νωρίτερα, στηρίζουµε
το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Θεοχάρης, Ανεξάρτητος Βουλευτής.
Ορίστε, έχετε επτά λεπτά, κύριε Θεοχάρη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Τα επτά λεπτά θα τα τηρήσουµε, κύριε Πρόεδρε. Μικρή είναι η οµιλία εξάλλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε βιαστικά ένα σηµαντικό θέµα. Δεν θα επαναλάβω την κριτική για τη νοµοθετική διαδικασία, για τη βιασύνη, για το τρέξιµο της τελευταίας στιγµής,
για την έλλειψη διαβούλευσης. Δεν θα τα πω αυτά, παρ’ όλο που
αντιβαίνουν και στο άρθρο 60 του Συντάγµατος περί του ρόλου
των Βουλευτών. Δεν είναι διαδικασία αυτή. Είναι ορθή η κριτική,
αλλά καλώς ή κακώς χιλιοειπωµένη, γιατί είναι πια πάγια η τακτική αυτής της Κυβέρνησης, στα χνάρια, φυσικά, των προηγούµενων.
Ας µιλήσουµε για την ουσία, προσπαθώντας να είµαστε δίκαιοι, όσο γίνεται, µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Το πρώτο, κύριε Υπουργέ, που πρέπει να πούµε, είναι ότι µάθατε. Ξεκινήσατε µε το να βάλετε το ΕΣΡ να εποπτεύει αυτό το
σύστηµα το οποίο θέλετε να µας φέρετε. Μάθατε από τα λάθη
των προηγούµενων νοµοσχεδίων, από τη διαδικασία, η οποία
έπρεπε να φτάσει στο Συµβούλιο της Επικρατείας, για να κριθεί
αντισυνταγµατική και τώρα προσπαθείτε να προλάβετε τα προβλήµατα.
Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, πρέπει να πούµε ότι ακούτε. Και
αυτό είναι θετικό. Ευχαριστώ που ήρθατε να µε ακούσετε. Το νοµοσχέδιο αυτό έχει γίνει αγνώριστο σε σχέση µε την αρχική του
µορφή και φυσικά αυτό έγινε, γιατί ήταν και αντικοινοτικό αυτό
το σύστηµα και αντισυνταγµατικό.
Τρίτον, καλώς ή κακώς –δεν είµαι ο πρώτος που το λέει- αυτό
το νοµοσχέδιο εκτός από αγνώριστο είναι µάλλον και άσκοπο,
διότι δεν πετυχαίνει κανέναν από τους στόχους του.
Ας τα δούµε πιο συγκεκριµένα. Τι θέλετε να ρυθµίσετε; Πρώτον, τον διαφηµιστικό χώρο. Φέρατε ένα αντισυνταγµατικό -το
είπα ήδη- σύστηµα που αντίκειται κατ’ ελάχιστον στην αρχή της
ελευθερίας των συµβάσεων, αλλά κι ένα αντικοινοτικό νοµοσχέδιο. Το διορθώσατε και το στειρώσατε. Αυτό το νοµοσχέδιο δεν
µπορεί να πετύχει πολλά πράγµατα.
Μας λέτε πως υπήρχε φοροδιαφυγή γι’ αυτό έπρεπε να κάνουµε ένα σύστηµα για να καταγράψουµε τις διαδικασίες. Βέβαια, συγχρόνως, µας λέτε πως οι προηγούµενες κυβερνήσεις
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δεν εισέπρατταν τους φόρους, δεν υπήρχαν φόροι να εισπραχθούν και µε τη δική σας Κυβέρνηση αυτό άλλαξε και πράγµατι
εισπράττετε τους φόρους. Άρα τι φοροδιαφυγή; Από µη εισπραττόµενους φόρους; Από το µηδέν φοροδιαφυγή; Δεν υπήρχε καµµία ανάγκη διαφάνειας, διότι οι φόροι δεν εισπράττονταν ως
τώρα. Τώρα υπάρχει η ανάγκη αυτή.
Όµως, αφήνω το γεγονός ότι φάσκετε και αντιφάσκετε. Θα
πιάσουµε µε αυτό το σύστηµα τη φοροδιαφυγή; Θα κλείσει η
τρύπα; Οι εκπτώσεις θα απαγορεύονται να περνάνε σε αυτό το
σύστηµα; Θα περνάνε. Μηδενικός χρόνος. Αν κάποιος χαρίσει
χρόνο, γιατί είναι πολύ καλός πελάτης, θα µπορεί να τον περάσει; Άρα η φοροδιαφυγή µπορεί να συνεχιστεί. Υπάρχει τρόπος
να ελέγξουµε την τιµή, αν είναι 10 ευρώ το δευτερόλεπτο, αν
είναι 1 ευρώ το δευτερόλεπτο ή αν είναι 100 ευρώ το δευτερόλεπτο;
Άρα οι επιχειρήσεις θα καταγράφουν µεν, αλλά θα καταγράφουν ό,τι θέλουν. Εάν γίνεται µια αδιαφανής συναλλαγή, πουλάνε σε διπλάσια τιµή και περνάµε τη µισή, αυτό µε το σύστηµα
θα µπορεί να συνεχιστεί, να συµβαίνει και να γίνεται. Άρα από
αυτήν την άποψη δεν µπορεί στην πραγµατικότητα να δώσει καµµία λύση.
Δεύτερον, όσον αφορά τη δηµοπράτηση, αυτή ήταν η ουσιαστική βασική καινοτοµία και, φυσικά, ο πυρήνας της αντισυνταγµατικότητας, όπως και ο πυρήνας της ουσίας του νοµοσχεδίου.
Εδώ έγινε προαιρετική. Άρα δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί.
Είναι δεδοµένο. Έχουµε, λοιπόν, άσκοπο κόστος, ανακατωσούρα, γραφειοκρατία και µηδενικό αποτέλεσµα.
Τέλος, έχουµε και τον χρόνο που δεν το άκουσα. Λέτε γιατί ήλθε το ΕΣΡ, φυσικά, και είπε: «Εµείς δεν ξέρουµε κανένα σύστηµα,
δεν είχε γίνει µια καλή συνεννόηση, κύριε Υπουργέ, έπρεπε να
κάνετε καλύτερες συνεννοήσεις». Στην Επιτροπή φάνηκε. Όµως,
εν πάση περιπτώσει, το ΕΣΡ δεν ήξερε το σύστηµα. Μας λέει το
νοµοσχέδιο ότι τον Σεπτέµβριο του 2018 θα είναι έτοιµο.
Αυτά λέγαµε και για τις προµήθειες και για το σύστηµα ηλεκτρονικών προµηθειών και δώσατε εσείς, η δικιά σας Κυβέρνηση,
τρεις παρατάσεις. Θα έλθετε -εγώ πιστεύω, αυτή είναι η εκτίµησή µου, γιατί αυτό λέει η ιστορία- και σ’ αυτό και θα δίνετε παρατάσεις επί παρατάσεων και, άρα στην πραγµατικότητα θα
έχουµε ένα σύστηµα που θα είναι το σύστηµα-φαντοµάς.
Όσον αφορά τον επαρχιακό Τύπο, γίνεται το µητρώο. Εδώ
είναι ενδιαφέρον ότι έχουµε τους εργοδότες του επαρχιακού
Τύπου να σας λένε να βάλετε προϋποθέσεις εργαζοµένων για να
µπει κάποιος στον Τύπο. Βάλτε να έχει τεχνικούς, να έχει το
άλφα, να έχει το βήτα. Κι εσείς ακολουθείτε τη νεοφιλελεύθερη
λογική: Όχι, καµµιά προϋπόθεση εργαζοµένων. Έχει πάρα πολύ
µεγάλο ενδιαφέρον πως έχετε βγει από δεξιά των εργοδοτών.
Αυτό είναι αδιανόητο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό αποφασίσατε
να κάνετε.
Θετικό είναι ότι αλλάξατε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις και ανεβάσατε τουλάχιστον τον αριθµό των φύλλων για να αναγνωριστεί
και να µπορεί κάποιος να πάρει κρατική διαφήµιση. Δεν είναι δυνατόν σκιτζήδες των πέντε-δέκα φύλλων να είναι δικαιολογία για
να παίρνουν τα χρήµατα.
Ακούστε, όµως, και τους εκδότες, αυτούς τουλάχιστον που
είναι ήδη στο µητρώο, να µην πρέπει να καταθέσουν πάλι τον φάκελο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνουν, εφόσον είναι ήδη
και έχουν κατατεθειµένους φακέλους.
Τρίτο σηµείο είναι οι ξένες παραγωγές. Εδώ οι ξένες παραγωγές είναι αδιανόητο ότι δεν κάνουν πολύ περισσότερα και είναι
θετικό που κάνουν έστω και αυτά. Το είπα και στο προχθεσινό
νοµοσχέδιο της παιδείας, ένας από τους τρεις πυλώνες του εικοστού πρώτου αιώνα για την ανάπτυξη χωρών, όπως η δική µας,
είναι ο πολιτισµός και οι δηµιουργικές βιοµηχανίες. Δεν µπορεί
να στέλνουµε τη µία ταινία, που θα έπρεπε να γυριστεί στην
Αθήνα, να γυρίζεται στα Κανάρια Νησιά ή το «Mamma mia» αντί
να πάει στη Σκιάθο, να πηγαίνει στην Κροατία. Αυτά τα πράγµατα
πρέπει να λυθούν.
Όµως, δεν νοµίζω ότι είστε αρκετά προωθηµένος. Γι’ αυτό σας
καταθέτω δύο µελέτες -η µία είναι του ΙΟΒΕ, η δεύτερη της Τράπεζας της Ελλάδος- που µιλάνε γι’ αυτό το ζήτηµα, έχουν συγκεκριµένες προτάσεις σε σχέση µε τη φορολόγηση, για παρά-
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δειγµα, σε σχέση µε την εκπαίδευση –τις καταθέτω στα Πρακτικά- σε σχέση µε το πλαίσιο για να διευκολυνθούν οι συµπράξεις και οι συµπαραγωγές. Εδώ νοµίζω ότι πολλές φορές κάνουµε λάθη και νοµίζουµε ότι µπορούµε να εγκλωβίσουµε και να
κλειδώσουµε αυτούς τους ανθρώπους, που έχουν πολλές επιλογές παγκόσµια.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με το άρθρο 53, για παράδειγµα –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- τους βάζουµε υποχρεώσεις να παραµένουν στην Ελλάδα,
όταν δεν είναι απαραίτητο -δεν το καταφέρνει η Μεγάλη Βρετανία και θα το πετύχουµε εµείς;- κι όταν δεν υπάρχουν οι υποδοµές οι απαραίτητες για να µπορεί να γίνει αυτού τους είδους η
δουλειά.
Όσον αφορά τα barcodes, να πω δύο λόγια. Ακούστε τα προβλήµατα του επαρχιακού Τύπου, τις συνδροµές, αυτά που υπάρχουν επικαλύψεις και µπορεί να δηµιουργήσουν παραπάνω προβλήµατα απ’ όσα λύνει, αλλά, εν γένει, είναι µία θετική πρωτοβουλία του κυρίου Υπουργού και τη χαιρετίζω.
Δύο λόγια, λοιπόν, θα πω για τις άδειες. Έχει µεγάλη σηµασία
να πούµε ότι εγώ εξεπλάγην θετικά µε εσάς, κύριε Υπουργέ, γιατί
εσείς εκπλαγήκατε θετικά µε το ΕΣΡ. Εάν εµπιστευθείτε τη δηµοκρατία περισσότερο απ’ όσο την έχετε εµπιστευθεί ως τώρα,
θα δείτε ότι η δηµοκρατία λειτουργεί όταν θεσµοί µε αντίθετες
σκοπιές συνεργάζονται. Είδατε ότι το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που το πολεµήσατε επί ένα χρόνο, άρχισε να λειτουργεί και άρχισε να συνεργάζεται µαζί σας. Είδατε, επίσης, ότι
ακόµα και στο τίµηµα συνεργάστηκε, είδε τον διαγωνισµό σας
και ουσιαστικά έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω µετά το πρώτο ναυάγιο
του νοµοσχεδίου, που έπρεπε να πάµε µέχρι το Συµβούλιο της
Επικρατείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος Υπουργός, η Κυβέρνηση, φέρνει το νοµοσχέδιο της
φιλοδοξίας, αλλά και της αναποτελεσµατικότητας. Περιµένουµε
να δούµε πότε θα φτάσουµε να έχουµε νοµοσχέδια αποτελεσµατικά.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, έχουµε υποµονή. Δυστυχώς για εσάς,
ο ελληνικός λαός δεν έχει καµµία υποµονή πια και πιστεύω ότι
θα το καταλάβετε και σύντοµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Μπουκώρος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον
λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα υποτίθεται ότι έρχεται να ρυθµίσει ορισµένα πράγµατα
στον χώρο των µέσων ενηµέρωσης και των παραγωγών, αλλά σε
βασικά του σηµεία πιστεύω ότι απορρυθµίζει ζητήµατα.
Δεν θα αναφερθώ, βεβαίως, ούτε στην πλατφόρµα διαχείρισης
του διαφηµιστικού χρόνου η οποία µετά τις αλλαγές κατέστη ένα
µέσο συλλογής στατιστικών και δεδοµένων. Καλά είναι αυτά.
Οδηγούν στη διαφάνεια, αλλά η παραγραφή της υποχρεωτικότητας και της καταναγκαστικότητας αλλάζει τη φιλοσοφία αυτή
της διάταξης.
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, να αναφερθώ κατά κύριο
λόγο στις αλλαγές στον περιφερειακό Τύπο, αφού αρχικά επισηµάνω ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη ο περιφερειακός Τύπος θεωρείται παράγοντας ανάπτυξης. Με το νοµοσχέδιό σας έρχεστε
να κάνετε παρέµβαση σε ένα περιβάλλον επιχειρηµατικό και εργασιακό το οποίο ήταν ρυθµισµένο σχεδόν σε απόλυτο βαθµό.
Άρα οι διατάξεις σας µάλλον σε απορρύθµιση θα οδηγήσουν
παρά σε ρύθµιση.
Ας δούµε ποιο είναι το πλαίσιο αρχικά του περιφερειακού
Τύπου σήµερα, περί τίνος πρόκειται. Μιλάµε περίπου για εκατόν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δέκα τίτλους ηµερήσιων εφηµερίδων και παρά το γεγονός ότι
ανέστειλαν τη λειτουργία τους στα χρόνια της κρίσης περισσότεροι από σαράντα τίτλοι, σήµερα µπορούµε να µιλάµε για διακόσιες χιλιάδες φύλλα πωλήσεις καθηµερινά, όταν ο αθηναϊκός
Τύπος, κύριε Υπουργέ, µόλις και µετά βίας ξεπερνάει τις εκατό
χιλιάδες.
Μιλάµε για περίπου δυόµισι χιλιάδες εργαζόµενους αλλά και
για οκτακόσιες χιλιάδες αναγνώστες. Γιατί ποια είναι η διαφορά
του περιφερειακού Τύπου από τον αθηναϊκό Τύπο; Μία επαρχιακή εφηµερίδα, σύµφωνα µε όλες τις µελέτες των τελευταίων
δεκαετιών, διαβάζεται από τέσσερις αναγνώστες, σε αντίθεση µε
µία εφηµερίδα του κέντρου που διαβάζεται από δύο αναγνώστες.
Μιλάµε για ένα πολύ σηµαντικό επιχειρηµατικό και ενηµερωτικό
πλαίσιο.
Κατά συνέπεια, ο ρόλος του Τύπου είναι σηµαντικός, κύριε
Υπουργέ, και αυτό αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη. Θα ήθελα
να σας αναφέρω ότι η Γαλλία τα τελευταία χρόνια, και η προηγούµενη διοίκηση Ολάντ και η πιο προηγούµενη Σαρκοζί, έχει
πάρει µέτρα ενίσχυσης του περιφερειακού Τύπου, ενίσχυση της
εκτύπωσης, δωρεάν συνδροµές σε νέους των δεκαοκτώ ετών,
αύξηση της κρατικής προβολής κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ και
άλλα πολλά µέτρα.
Η Αγγλία, επίσης, µετέθεσε για το 2025 την κατάργηση των
υποχρεωτικών δηµοσιεύσεων. Η Ολλανδία το ίδιο, µετέθεσε την
κατάργηση των υποχρεωτικών δηµοσιεύσεων µέχρι το 2030.
Όλη η Ευρώπη λαµβάνει µέτρα στήριξης του περιφερειακού
τύπου, κύριε Υπουργέ, γιατί τον θεωρεί, όπως και είναι, παράγοντα περιφερειακής ανάπτυξης.
Εδώ έρχεται το νοµοσχέδιό σας να κάνει τι; Να δούµε τι είδους
παρέµβαση κάνει. Κατ’ αρχάς, δηµιουργείται µία µυθοπλασία,
όπως συνήθως κάνετε σε όλα τα νοµοσχέδια. Έρχεστε και λέτε
ότι ο Υπουργός και µόνον αυτός δίνει τα δικαιώµατα κατά το δοκούν µε τον προηγούµενο νόµο.
Δεν είναι καθόλου έτσι, κύριε Υπουργέ. Ο Υπουργός υπογράφει τα δικαιώµατα µέσα σε πολύ αυστηρό πλαίσιο κριτηρίων. Τα
κριτήρια του νόµου που ισχύει σήµερα είναι τουλάχιστον τρεις
φορές πιο αυστηρά από τα κριτήρια που θεσµοθετεί το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε. Επί παραδείγµατι, µε το προηγούµενο
νοµικό πλαίσιο µία καθηµερινή επαρχιακή εφηµερίδα, για να
πάρει δικαιώµατα, έπρεπε να κυκλοφορεί αδιάλειπτα δύο χρόνια.
Έρχεστε εσείς σήµερα και λέτε ότι σε έξι µήνες θα παίρνει δικαιώµατα.
Οχυρώνεστε, κύριε Υπουργέ, αµαχητί πίσω από το επιχείρηµα
ότι προβλέπεται, περιλαµβάνεται στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ.
Ποιοι; Εσείς, η αριστερή Κυβέρνηση που πολεµούσατε την εργαλειοθήκη, αµαχητί έρχεστε και αποδέχεστε µία πρόταση του
ΟΟΣΑ.
Σας θυµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι και η κατάργηση των δηµοσιεύσεων περιλαµβανόταν στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ κι επί των
ηµερών της δικής σας Κυβέρνησης, µε τη συνδροµή όλων, τις
µεταθέσατε για το 2021. Γιατί δεν µπορούσατε να νοµοθετήσετε
σήµερα, αυτό που η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ προβλέπει µε
εφαρµογή το 2021, όπως και οι υποχρεωτικές δηµοσιεύσεις.
Νοµίζω ότι αυτό θα σας κάλυπτε. Δεν είναι όµως αυτό, κύριε
Υπουργέ. Ορισµένοι συνεργάτες σας έχουν αποφασίσει να εντάξουν στον χώρο του Περιφερειακού Τύπου «αλεξιπτωτιστές»,
οι οποίοι σε έξι µήνες θα παίρνουν δικαιώµατα, την ώρα που
άλλοι εκδότες έχουν µατώσει οικονοµικά να περιµένουν δύο και
τρία χρόνια. Ακόµα και τώρα που συζητάµε, κύριε Υπουργέ,
υπάρχουν καθηµερινές και εβδοµαδιαίες περιφερειακές εφηµερίδες που έχουν συµπληρώσει τα δύο και τα τρία χρόνια και
υπουργική απόφαση δεν εκδίδεται και τις αφήνετε να περιµένουν
και θέλετε να δώσετε δικαιώµατα σε αυτούς που θα συµπληρώσουν έξι µήνες, µόλις και µετά βίας, χωρίς εργαζόµενους, χωρίς
σελίδες, χωρίς πωληθέντα φύλλα.
Τι θεσµοθετείτε σήµερα, κύριε Υπουργέ; Τις ελάχιστες σελίδες. Τα ελάχιστα πωληθέντα φύλλα, τους ελάχιστους εργαζόµενους. Όλα αυτά δεν θα οδηγήσουν στην ελάχιστη ποιότητα τον
περιφερειακό Τύπο; Είναι απολύτως αυτονόητο ότι έτσι θα γίνει.
Νοθεύετε τον ανταγωνισµό σε έναν χώρο, ο οποίος πλήττεται
από την κρίση, σε έναν χώρο που ολόκληρη η Ευρώπη τον ενι-
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σχύει, κύριε Υπουργέ. Τον νοθεύετε µε τυχάρπαστους εκδότες
που θα εµφανιστούν αύριο να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό και
να περιορίσουν την πίτα επιχειρήσεων που χειµάζονται σήµερα
από την κρίση εδώ και πολλά χρόνια.
Και φέρνετε και το barcode. Σε θετική κατεύθυνση είναι αυτό
το µέτρο. Ό,τι ενισχύει τη διαφάνεια είναι σε θετική κατεύθυνση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη.
Πλην όµως δεν έχετε ρυθµίσει το θέµα των συνδροµών. Σας
το εξήγησα και στις επιτροπές. Πάλι µε τις συνδροµές που δεν
διανέµονται µέσω ιδιωτικών εταιρειών ή µέσω των ΕΛΤΑ θα έχουµε στρεβλή εικόνα ακόµα και µε τη γραµµοσήµανση. Έρχεστε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, µε όλες αυτές τις διατάξεις. Δύο ενώσεις περιφερειακών εφηµερίδων υπάρχουν στην Ελλάδα, η
Ένωση Ιδιοκτητών Εφηµερίδων και ο Σύνδεσµος Ηµερησίων Περιφερειακών Εφηµερίδων.
Γιατί δεν κάνατε µία διαβούλευση πριν έρθει το νοµοσχέδιο
στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια; Ήρθαν στις επιτροπές, είπαν
τις απόψεις τους, δεν έγινε καµία πρότασή τους δεκτή. Οι δεκαέξι σελίδες που φέρνουν οι αγαπητοί συνάδελφοι της Πλειοψηφίας ως βουλευτική τροπολογία δεν κάνουν τίποτα άλλο
παρά να ξεκαθαρίζουν, να αποσαφηνίζουν περισσότερο αυτό
που προέβλεπε το νοµοσχέδιο Ρουσόπουλου για τις δεκαέξι
εφηµερίδες. Αυτή είναι η µία και µόνη αλλαγή που αποδέχεστε
και όλες αυτές τις µέρες µας λέγατε ότι επιζητείτε συναίνεση.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι γενναιότητα και όχι δείλια να αποσύρετε αυτό το τµήµα του νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ, να ακούσετε τη φωνή του περιφερειακού Τύπου, να ακούσετε την αγωνία
πολλών συναδέλφων της Πλειοψηφίας που ήρθαν και σας κατέθεσαν τις προτάσεις τους, να µην εγκλωβιστείτε στις προτάσεις
και το πλαίσιο που βάζουν ορισµένοι συνεργάτες σας για να µην
ναρκοθετήσουµε, να µην διαλύσουµε τον περιφερειακό Τύπο
που για τρίτη φορά, επαναλαµβάνω, ολόκληρη η Ευρώπη τον ενισχύει. Θα ήταν γενναίο από την πλευρά σας αυτό το κοµµάτι να
το αποσύρετε, να γίνει διάλογος, να ενισχύσουµε τη διαφάνεια
αλλά και τη βιωσιµότητα του περιφερειακού Τύπου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Δηµήτριος Βίτσας,
για πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ίσως µερικοί διερωτάστε, τι γυρεύει ένας Αναπληρωτής
Υπουργός Εθνικής Άµυνας σε ένα νοµοσχέδιο που αφορά τον
διαφηµιστικό χώρο, χρόνο κ.λπ..
Ο ένας λόγος είναι -ας τον ονοµάσουµε- επαγγελµατική διαστροφή, µε την έννοια ότι πάρα πολλά χρόνια έχω δουλέψει σε
αυτόν τον χώρα και από διάφορες θέσεις. Μου κάνει εξαιρετική
εντύπωση το γεγονός ότι η συζήτηση που έγινε χθες και την παρακολούθησα από την τηλεόραση, είναι αρκετά, θα έλεγε κανένας, επιδερµική και ελαφρά, πάνω σε µία αγορά, τη διαφηµιστική
αγορά, η οποία είναι δύσκολη.
Έγινε µία συζήτηση η οποία δεν παίρνει υπόψη της πάρα
πολλά πράγµατα. Δηλαδή, βλέπω σαν κύριο επιχείρηµα την ελευθερία των συναλλαγών, την ελευθερία των συµβάσεων. Δηλαδή,
θεωρεί κάποιος ότι θα κάνει σήµερα µία συναλλαγή, µία σύµβαση για διαφήµιση καπνικών προϊόντων; Όχι βέβαια. Απαγορεύεται. Οµοίως και µία σειρά άλλα προϊόντα. Μπορεί η Formula
1 να τρέχει στην Ευρώπη έχοντας καπνικά προϊόντα στα αµάξια
της; Όχι βέβαια. Απαγορεύεται. Άρα πάντοτε µπαίνει σε µια
σειρά ρυθµίσεις.
Είναι δύσκολη η αγορά γιατί υπάρχουν πολλά συµφέροντα.
υπάρχει το συµφέρον του διαφηµιζόµενου, υπάρχει το συµφέρον
της διαφηµιστικής εταιρείας, υπάρχει το συµφέρον του media
shop, υπάρχει το συµφέρον του µέσου, υπάρχει το δηµόσιο συµφέρον. Εµείς πρώτα και κύρια κοιτάµε το δηµόσιο συµφέρον και
αυτή η πλατφόρµα αυτό πάει να υπηρετήσει.
Έχει πολλές πρακτικές αυτή η αγορά. Έχει την αγορά χρόνου
για την προβολή προϊόντος. Έχει την αγορά χρόνου, χωρίς προ-
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ϊόν. Έχει τις εκποµπές προώθησης πωλήσεων και πολύ καλά κάνουν κάποιοι Βουλευτές οι οποίοι έχουν τέτοιες εκποµπές. Έχει
την έµµεση διαφήµιση. Πριν φτάσουµε να βγαίνει κάποιος στο
Βήµα της Βουλής και στη γραβάτα του να φοράει κάποιο λογότυπο προϊόντος, πρέπει µε µία έννοια και αυτό να το ρυθµίσουµε.
Έχουµε πολλές τιµολογιακές πολιτικές. Έχουµε πιστωτικά,
έχουµε τιµολογιακές πολιτικές. Υπάρχει νόµος ο οποίος λέει το
εξής. Κάθε ένας, κάθε µέσο καταθέτει στην εφορία το τιµολόγιό
του, αλλά κάθε φορά έχει δικαίωµα για κάθε περίπτωση να κάνει
και εξαιρετικό τιµολόγιο. Όλα αυτά δεν χρειάζονται ρύθµιση;
Κι εγώ σας λέω ότι µπορεί αυτή η αγορά να είναι η ιδανική.
Μου θυµίζει ένα παλιό ανέκδοτο που λέγαµε µικροί: Σε ιδανικά
πράγµατα, καλή η εµπιστοσύνη, καλή και η επαγρύπνηση, όµως.
Άρα µε αυτή την έννοια πρέπει να το δούµε. Εγώ το θεωρώ ένα
σπουδαίο βήµα στη ρύθµιση αυτών των πραγµάτων. Είµαι σίγουρος ότι µετά από κάποια χρόνια θα χρειαστούν και επιπλέον ρυθµίσεις, παρακολουθώντας πάλι από επαγγελµατική διαστροφή τι
γίνεται στη χώρα της διαφήµισης, δηλαδή στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, σε σχέση µε αυτά τα ζητήµατα.
Διέκρινα, όµως, και µία καινούργια αντιπολιτευτική τακτική
χθες, την προσωπική απειλή. Το γεγονός, δηλαδή, ότι και ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας στον Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας, αλλά και η εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, στο τέλος της οµιλίας τους εκτόξευσαν προσωπική απειλή. Με συγχωρείτε, αλλά βλέπετε κανέναν φοβισµένο πρόσωπο; Είναι το -για να ξαναθυµηθούµε τους
στίχους του Αγγελάκα, «σιγά µην κλάψω, σιγά µην φοβηθώ» ή
θεωρείτε ότι η καλύτερη άµυνα είναι η επίθεση; Ξέρετε τι ήττες
έχουν συµβεί µε αυτό το σύστηµα; Αυτό είναι το πρώτο θέµα.
Το δεύτερο θέµα είναι ότι υπάρχει µια τροπολογία, που αφορά, κατά κύριο λόγο, την ΕΑΒ. Εµείς κάνουµε µία προσπάθεια
κλεισίµατος εκκρεµοτήτων. Υπάρχουν πολλά, µε συγχωρείτε,
που είχατε παραλείψει, µε διάφορους τρόπους, να κάνετε όλο
αυτό το χρονικό διάστηµα.
Κι εµείς µε αυτόν τον τρόπο πάµε να κλείσουµε, νόµιµα και καθαρά, για χίλιες διακόσιες πενήντα εννιά εκκρεµότητες της ΕΑΒ.
Να βρούµε µία διέξοδο σε αυτό. Δεν µπορώ, όµως, παρά να αναφέρω ότι από τις χίλιες διακόσιες σαράντα εννιά εκκρεµότητες,
οι χίλιες ενενήντα επτά, είναι ανάµεσα στο 2099 και στο 2014.
Κανένας δεν κοίταγε τι γινόταν σε αυτή την εταιρεία;
Γι’ αυτό σας καλώ την τροπολογία αυτή να την ψηφίσετε, ώστε
να αρχίσει αυτή η διαδικασία.
Το τρίτο είναι ότι είχα µια φοβερή έκπληξη χθες. Πριν από δυοτρεις µέρες στην εφηµερίδα τα «Νέα» υπήρχε ένα δηµοσίευµα.
Ο ελάχιστα έµπειρος πολιτικά, πόσο περισσότερο αυτοί που
είναι πολύ έµπειροι, καταλάβαιναν ότι αυτό το δηµοσίευµα είχε
να κάνει, είτε µε τον επιχειρηµατικό ανταγωνισµό, είτε µε την επιχειρηµατική πίεση είτε πιθανότατα µε το γεγονός της κόντρας
που έχει ανοίξει κοµµατιού ή εκπροσώπων οικονοµικών παραγόντων µε τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, ως Πρόεδρο βέβαια και
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Τσίµπησαν –επιτρέψτε µου να πω- αλλά πολύ γρήγορα το άφησαν δύο Βουλευτές. Με τεράστια έκπληξη, όµως, άκουσα χθες
το πρωί την κ. Γεννηµατά να λέει ότι πρόσφατα είδαν το φως της
δηµοσιότητας από την εφηµερίδα «Τα Νέα» στοιχεία για απευθείας ανάθεση µε υψηλές τιµές παραγγελιών για διόπτρες νυκτός από το ΥΕΘΑ και το θέµα επιβάλλεται να διερευνηθεί και
για ένα λόγο παραπάνω κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί αυτή η έκπληξη; Εγώ λέω το εξής. Ορθώς ο κ. Πλακιωτάκης το 2009 παίρνει την απόφαση µετά από την επιχειρησιακή
απαίτηση και τη δίνει στα ΕΑΣ. Ορθώς και νοµίµως και πρέπει να
σας πω ότι εάν ήµουν στη θέση του, µάλλον το ίδιο θα έκανα.
Στην περίοδο Μπεγλίτη-Βενιζέλου υπήρχε ένα ερώτηµα για το
εάν αυτό θα πάει µε τον τότε νόµο ή θα πάει µε το νόµο Βενιζέλου. Για το νόµο Βενιζέλου έχουµε όλοι αποφασίσει εδώ µαζί ότι
πρέπει να τον αλλάξουµε γιατί είναι νόµος περί µη προµηθειών,
όχι νόµος περί προµηθειών, και κάνουµε µία τέτοια δουλειά.
Κατά τη γνώµη µου όταν έρχεται ο κ. Αβραµόπουλος µαζί µε
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τον κ. Λαµπρόπουλο και επαναφέρουν την πρότερα κατάσταση
και έρχεται και ο κ. Γιάγκος σαν Υπουργός Εθνικής Άµυνας της
υπηρεσιακής κυβέρνησης και το ξαναβάζει και ολοκληρώνει
αυτή τη διαδικασία, εγώ δεν µπορώ να τους κάνω κανένα ψόγο.
Να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα.
Ξαφνικά έρχεται η κ. Γεννηµατά και βάζει στη Βουλή αυτό το
δηµοσίευµα. Και λέει, «να το διερευνήσουµε». Με συγχωρείτε,
αλλά το έχω διερευνήσει από το 2015. Ήταν από το 2009 και έχει
φτάσει µέχρι τα τώρα.
Και η συζήτηση ανάµεσα στα ΕΑΣ και τη ΓΔΑΕΕ όσο αφορά
την τιµή έχει ολοκληρωθεί το Νοέµβριο του 2014. Ποιος έχει την
εποπτεία των ΕΑΣ το 2014 και αυτή η τιµή -εγώ δεν λέω ότι θα
έπρεπε να το ξέρει, ορθώς το έκανε και δεν υπάρχει κανένας
ψόγος- δεν έχει αλλάξει έτσι και αλλιώς; Η κ. Γεννηµατά. Διερευνά, συζητάει κάτι το οποίο αφορά εκείνη την περίοδο και την
ίδια;
Πόση αύξηση υπάρχει; Η αύξηση είναι 1%. Τι είναι αυτό το 1%;
Είναι η αύξηση του ΦΠΑ. Λέω ότι η αντιπολιτευτική µανία σε οδηγεί σε τρελά λάθη και αυτό θα πρέπει να αποφύγουµε.
Τέλος προσπαθούµε να κλείσουµε ορισµένες εκκρεµότητες –
θα έλεγε κανένας- χωρίς φωνές και ήσυχα.
Στο επόµενο διάστηµα στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας θα κλείσει και µία υπόθεση -το αναφέρω και κατεβαίνω από το Βήµα- η οποία έχει ξεκινήσει το 1999. Το 1999 ξεκίνησε η υπόθεση «ΕΡΜΗΣ», η οποία µετά από 18 χρόνια δεν έχει
κλείσει ακόµα. Θα την κλείσουµε και αυτή µε νόµιµο και διάφανο
τρόπο.
Θα ήθελα και εδώ να εκφράσω και ένα παράπονο προς τη Νέα
Δηµοκρατία µε την εξής έννοια. Όταν ζήτησα και είδα εκπροσώπους των κοµµάτων –επιτρέψτε µου να πω- του δηµοκρατικού
τόξου, η Νέα Δηµοκρατία δεν έστειλε κανέναν. Τέτοιου είδους
συζητήσεις νοµίζω ότι προάγουν τον πολιτικό διάλογο. Δεν τον
εµποδίζουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μεϊκόπουλος, για
επτά λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Τελικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τις µεταξύ µας αντιπαραθέσεις, οι οποίες πολλές φορές έχουν και µία κατά γενική
οµολογία έντονη χροιά, η ίδια η ζωή αλλά και η πραγµατικότητα
η οποία απορρέει από τις πολιτικές, θεσµικές και κοινωνικές διεργασίες είναι νοµίζω αµείλικτη στις απαντήσεις που δίνει.
«Σε µαζικές απολύσεις θα οδηγήσει η νοµοθετική πρωτοβουλία για ρύθµιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου από την Κυβέρνηση». Μάλιστα θυµάµαι και συγκεκριµένα διαφηµιστικά σποτ
που παρουσίαζαν τον κ. Παππά κάτι σαν δήµιο ιδιωτικών καναλιών. Πριν από λίγες ηµέρες βλέπουµε σε αυτές τις απολύσεις
να προβαίνουν οι ίδιοι οι τηλεοπτικοί σταθµοί.
«Ποιοι είστε εσείς που θα προσδιορίσετε ποια είναι ακριβώς η
διαφηµιστική πίτα; Αφήστε την αγορά να βρει τον δρόµο της,
αφήστε την αγορά να κρίνει, αυτορυθµίζεται». Τελικά το ίδιο το
ΕΣΡ προσδιορίζει τον αριθµό των τηλεοπτικών αδειών στις επτά.
Να µην θυµηθώ τι ελέχθη για το τίµηµα που προέκυψε από τον
διαγωνισµό που διενήργησε η Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης,
τα 245 εκατοµµύρια ευρώ. Στα 245 εκατοµµύρια ευρώ τελικά και
το ΕΣΡ προσδιορίζει το τίµηµα της δηµοπρασίας. Τελικά η ζωή
δίνει απαντήσεις και είναι και αµείλικτη και καταλυτική πολλές
φορές στις απαντήσεις της.
Ας έρθουµε, όµως, στα του νοµοσχεδίου η νοµοθετική αυτή
πρωτοβουλία αποδεικνύει στην πράξη ότι παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που διανύουµε υπάρχουν πεδία τόσο στο
κοινωνικό όσο και στο θεσµικό πεδίο που δεν έχουν δηµοσιονοµικό κόστος, όµως, µπορούν να παράξουν υπεραξία.
Πιστεύω ότι έρχεται και παντρεύεται η συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία αρµονικά µε τον νόµο για τις τηλεοπτικές άδειες, αλλά και µε την πρόσφατη απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για συγκεκριµένο αριθµό αδειών. Έτσι,
χωρίς υπερβολές νοµίζω ότι µπορούµε να µιλάµε πλέον για ένα
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ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο που θα διέπει πλέον τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ως προς τη διαφάνεια, αλλά και υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος.
Να σταθώ και σε κάποια σηµεία του νοµοσχεδίου τα οποία
θεωρώ σηµαντικά.
Προφανώς, η ηλεκτρονική πλατφόρµα διάθεσης διαφηµιστικού χρόνου, η όλη διαδικασία της αγοραπωλησίας του διαφηµιστικού χρόνου από τους εµπλεκόµενους φορείς θα πραγµατοποιείται µέσα από αυτήν και θα καθορίζονται οι τιµές, η κατανοµή τηλεοπτικού, διαφηµιστικού χρόνου, η είσπραξη, η εκκαθάριση των συναλλαγών. Άρα τι επιτυγχάνεται µε τη συγκεκριµένες
ρυθµίσεις; Διαφάνεια, αδιάβλητες διαδικασίες και το πιο σηµαντικό απ’ όλα ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο διάθεσης και αγοράς τηλεοπτικού χρόνου. Λέω ότι διασφαλίζεται η διαφάνεια σε
κάθε συναλλαγή γιατί νοµίζω ότι είναι κοινά παραδεκτό ότι οι
ηλεκτρονικές συναλλαγές την εξασφαλίζουν.
Δίνεται επιπροσθέτως η δυνατότητα σε µικροµεσαίους διαφηµιζόµενους να συµµετέχουν στον τηλεοπτικό διαφηµιστικό χρόνο
χωρίς την πανάκριβη διαµεσολάβηση µεσαζόντων. Η χρήση, λοιπόν, της ηλεκτρονικής πλατφόρµας µπορεί να απεγκλωβίσει τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης από καθυστερήσεις που προέκυπταν
στην πληρωµή τους λόγω των στρεβλώσεων της διαφηµιστικής
αγοράς καθιστώντας τα ζηµιογόνα.
Το δεύτερο σηµαντικό σηµείο νοµίζω ότι είναι η σύσταση του
µητρώου του περιφερειακού και τοπικού τύπου. Εδώ παρά το ότι
το ποσοστό διαφηµιστικού χώρου παραµένει το ίδιο, 70-30 όπως
ήταν και στον νόµο Βενιζέλου, νοµίζω ότι υπάρχει µια πολύ συγκεκριµένη ειδοποιός διαφορά ότι για πρώτη φορά προβλέπονται
κυρώσεις αν δεν τηρείται το ποσοστό αυτό καθ’ όσον προβλέπεται επίσης και η δυνατότητα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης να
ασκήσουν, σε περίπτωση διαφωνίας ή µη τήρησης του ποσοστού, ενδικοφανείς προσφυγές.
Επίσης, νοµίζω ότι µε τη σύσταση του συγκεκριµένου µητρώου
σταµατά το, ας το πω one man show, αναφορικά µε τη διάθεση
της κρατικής διαφήµισης. Όλοι γνωρίζουµε, ιδιαίτερα οι Βουλευτές που για πρώτη φορά µπήκαµε στη διαδικασία της Κυβέρνησης, τι έγινε το 2015 όπου υπήρχαν συγκεκριµένα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης τα οποία πλησιάσανε Βουλευτές -φαντάζοµαι το
ίδιο γινόταν και στο παρελθόν- προκειµένου να µπούνε σε αυτήν
τη συγκεκριµένη λίστα. Νοµίζω ότι από αυτήν την πελατειακή λογική που είχε δηµιουργηθεί περνάµε πλέον σε σταθερούς απρόσωπους κανόνες µε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και
ασφαλιστικές δικλίδες ως προς την κρατική διαφήµιση διαχέοντάς την προς όλα τα µέσα.
Το τρίτο σηµείο και σηµαντικό είναι φυσικά το barcode. Εισάγεται, λοιπόν, µία ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα σε έντυπες
εκδόσεις µε σκοπό να υπάρχει γνώση της πραγµατικής κυκλοφορίας των εντύπων και όχι της πλασµατικής.
Το τέταρτο σηµείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο γιατί νοµίζω ότι παράγει πραγµατική υπεραξία είναι η
πρωτοβουλία του Υπουργείου, αλλά και της Κυβέρνησης γενικότερα αναφορικά µε τον κλάδο των οπτικοακουστικών παραγωγών. Νοµίζω ότι και στο κοµµάτι της κινηµατογραφικής παραγωγής, το 3d animation, στα video games είναι πολύ σωστή η λογική παροχής κινήτρων. Το πρώτο βήµα είναι η ένταξη στον επενδυτικό - αναπτυξιακό νόµο. Το δεύτερο βήµα φυσικά είναι τα φορολογικά κίνητρα, αλλά και η συνεργία µε όλες τις περιφέρειες.
Ένα µόνο παράδειγµα θα µου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Όλοι, φαντάζοµαι, γνωρίζουµε για τη µεγάλη επιτυχία που γνωρίζει η τηλεοπτική σειρά: «Game Of Thrones». Μέρος
των γυρισµάτων πραγµατοποιείται αυτήν τη στιγµή στην Κροατία. Διακόσιες σαράντα χιλιάδες καινούργιες επισκέψεις, 250
εκατοµµύρια έσοδα από τη συγκεκριµένη σειρά. Νοµίζω ότι το
πρώτο βήµα γίνεται, χρειάζεται και από το Υπουργείο Οικονοµικών αλλά και συνεργασία µε όλες τις περιφέρειες, προκειµένου
τέτοιου είδους παραγωγές να διενεργούνται και στη χώρα µας.
Κλείνοντας, και παρά το ότι αρκετοί συνάδελφοι δυστυχώς
αρέσκονται στο να ερωτοτροπούν εντόνως µε τη µικροπολιτική,
νοµίζω ότι µεγάλο κοµµάτι της συγκεκριµένης νοµοθετικής πρωτοβουλίας είναι αποτέλεσµα ευρύτερων συγκλίσεων. Και στο
κοµµάτι του περιφερειακού τύπου αλλά και οι προτάσεις που έγι-
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ναν από εκπροσώπους ιδιωτικών καναλιών αλλά και η επιστολή
του ίδιου του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ενσωµατώθηκαν στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Άρα στην πράξη δείχνουµε
ότι σε µεγάλα θέµατα που απασχολούν τον δηµόσιο βίο θα µπορούσαµε να έχουµε κοινή συµπεριφορά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Μαυρωτάς για δώδεκα λεπτά και
προηγείται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και έπειτα ακολουθεί ο κ. Στογιαννίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι
και πιο σύντοµος.
Τελευταία µέρα σήµερα εξάλλου, 4 Αυγούστου, αποχαιρετιστήρια συνεδρίαση στη Βουλή µετά από ένα ντεµαράζ δύο εβδοµάδων, που είχαµε φτάσει να έχουµε ταυτόχρονα στη Βουλή
πέντε νοµοσχέδια. Κι εδώ να πούµε ότι κάτι δεν πάει καλά µε τον
προγραµµατισµό. Περνάµε ολόκληρες εβδοµάδες χωρίς να έχουµε τίποτα ή κάποιες κυρώσεις συµφωνιών και µνηµόνια πολιτιστικής συνεργασίας και ερχόµαστε σε δύο εβδοµάδες να περάσουµε πέντε νοµοσχέδια και τι νοµοσχέδια! Βέβαια κι η
αλλαγή του Κανονισµού της Βουλής, που διέγραψε τα χρονικά
όρια µεταξύ των βηµάτων της νοµοθετικής διαδικασίας, κάτι που
το Ποτάµι δεν ψήφισε, άνοιξε την όρεξη της Κυβέρνησης. Έτσι,
επείγουσες διαδικασίες µετατράπηκαν σε κανονικές και βαφτίσαµε βολικά το κρέας ψάρι.
Γιατί όµως αυτή η βιασύνη; Η δεύτερη αξιολόγηση έκλεισε και
πιστεύαµε ότι θα µπούµε σε φυσιολογικούς κοινοβουλευτικούς
ρυθµούς. Αντίθετα, εσάς σας έπιασε ένα αµόκ νοµοθέτησης, εις
βάρος βέβαια του νοµοθετικού έργου και αυτά θα τα βρούµε
µπροστά µας γιατί πάλι θα αλλάζουµε βιαστικά φτιαγµένους νόµους. Επίσης γιατί τόσο σηµαντικά θέµατα αυγουστιάτικα; Νοµοσχέδια που αλλάζουν τον χάρτη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της πρωτοβάθµιας υγείας ή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κανόνων του διαφηµιστικού τοπίου. Έρχονται όλα
αυτά µε τη διαδικασία του άρπα-κόλλα. Μας ενδιαφέρει µόνο η
ψήφιση ή και η ποιότητα;
Επίσης γιατί τόσες τροπολογίες; Και µε µια δόση κουτοπονηριάς επιτρέψτε µου να πω. Γιατί; Πρώτον, το καινούργιο φαινόµενο των πολυτροπολογιών. Επειδή υπήρξε κατακραυγή για τον
αριθµό των τροπολογιών σε προηγούµενα νοµοσχέδια, και µας
είδατε µάλιστα να αποχωρούµε κι από τη Βουλή, είπατε να τις
συγχωνεύσετε. Έτσι είχαµε πολυτροπολογίες σκούπα µε πέντε
άρθρα από πέντε διαφορετικά Υπουργεία και χανόταν η µπάλα.
Δεύτερον, το φαινόµενο των βουλευτικών τροπολογιών που στην
ουσία είναι υπουργικές και προκειµένου να αποφύγουν τη βάσανο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έρχονται ως βουλευτικές. Και το αστείο σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι ο Υπουργός, µε περισπούδαστο ύφος, από τα υπουργικά έδρανα,
κάνοντας ότι το σκέφτεται λίγο, λέει ότι τις κάνει αποδεκτές.
Ποιες; Τις δικές του ουσιαστικά τροπολογίες. Το θέατρο του παραλόγου ή µάλλον του «τροπολόγου».
Ας πάµε και στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το νοµοσχέδιο λούκουµο. Για όσους δεν ξέρουν, λούκουµος είναι ο τελευταίος
πόντος, το µατς πόιντ στο βόλεϊ. Έχουµε λοιπόν το λούκουµο
για τη φετινή σεζόν.
Στο Κεφάλαιο Α’ άλλαξε ριζικά η φιλοσοφία. Εκεί που θα γινόταν υποχρεωτικά δηµοπρασία µέσω του συστήµατος, τώρα θα
γίνεται απλώς καταγραφή και προαιρετικά η δηµοπρασία. Υποχώρηση της Κυβέρνησης απέναντι στη λογική; Πιέσεις; Θα υπάρχει τουλάχιστον διαφάνεια γιατί θα καταγράφονται οι συναλλαγές, θα υπάρχει και η ελευθερία της επιλογής, και για τα µέσα
και για τους διαφηµιζόµενους. Ας δούµε λοιπόν πώς θα δουλέψει
αυτό στην πράξη, ελπίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν προβλήµατα
από τη βιαστική νοµοθέτηση και δεν θα ερχόµαστε τον Σεπτέµβριο να τα διορθώσουµε, κάτι για το οποίο δεν βάζω και στοίχηµα.
Στο Κεφάλαιο Β’, για το µητρώο περιφερειακού και τοπικού
τύπου, πρέπει να µπουν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες που
θα αποτρέπουν τις αρπαχτές, οι σοβαροί επαγγελµατίες να προστατευτούν από όψιµους εκδότες που θα εµφανιστούν διεκδι-
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κώντας κοµµάτι της διαφηµιστικής πίτας, κάνοντας εξυπηρετήσεις. Να το δούµε κι αυτό πώς θα δουλέψει στην πράξη.
Κεφάλαιο Γ’, που περιλαµβάνει µόνο ένα άρθρο, το άρθρο 18.
Είναι στη σωστή κατεύθυνση το barcode. Όµως, στην παράγραφο 4, όπου υπάρχει η κοινή υπουργική απόφαση, χρειάζεται
χρονοπρογραµµατισµός. Πρέπει, δηλαδή, να θεσπιστεί συγκεκριµένο όριο για την έκδοση της ΚΥΑ.
Και µε αφορµή αυτό, επιτρέψτε µου να πω, ότι αυτό πρέπει να
το θεσπίσουµε σε όλα τα νοµοσχέδια. Χθες, στο νοµοσχέδιο για
την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας είχαµε πάνω από εβδοµήντα
υπουργικές αποφάσεις και µόνο δυο-τρεις είχαν συγκεκριµένη
προθεσµία έκδοσης, είχαν δηλαδή χρονοπρογραµµατιστεί. Αυτό,
όπως καταλαβαίνετε, εγείρει πολλές αµφιβολίες για την έγκαιρη
υλοποίηση του νοµοθετήµατος. Όταν η διοίκηση δεν έχει προθεσµίες, µπερδεύει τις προτεραιότητες και δεν µπορεί να προγραµµατίσει καλά ή ο προγραµµατισµός εξαρτάται από τα κέφια
του κάθε επισπεύδοντος.
Να απαιτήσουµε, λοιπόν, ως νοµοθετικό Σώµα να µπαίνει υποχρεωτικά και ο χρονοπρογραµµατισµός στην έκδοση των αποφάσεων. Θα βελτιώσει την ποιότητα νοµοθέτησης σε ό,τι αφορά
την υλοποίησή της. Γι’ αυτό, άλλωστε, µε τα έως τώρα γενόµενα
ψηφίζουµε νόµους και δεν εφαρµόζονται σχεδόν ποτέ. Προτείνουµε, λοιπόν, όπου σε κάθε άρθρο υπάρχει εξουσιοδοτική διάταξη για έκδοση υπουργικής απόφασης, να υπάρχει και µια χρονική προθεσµία. Μάλιστα, αυτό θα µπορούσαµε να το προτυποποιήσουµε, δηλαδή να πούµε ένας µήνας για τις βραχυπρόθεσµες, στους τρεις µήνες για τα µεσοπρόθεσµα, στους έξι µήνες
ή ένα χρόνο για τα µακροπρόθεσµα. Έτσι πιστεύουµε ότι θα βελτιωθεί η υλοποίηση των νοµοθετηµάτων από τη διοίκηση, εκεί
δηλαδή που πάσχει το σύστηµα.
Τέταρτο Κεφάλαιο για τη δηµιουργία πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.
Σωστό και πολύ αργήσαµε, θα έλεγα. Η αλήθεια είναι, όµως, ότι
ένα τέτοιο κεφάλαιο περίµενα να το φέρει το Υπουργείο Πολιτισµού ή τουλάχιστον να το συνυπογράφει. Άλλωστε, τα καλλιτεχνικά έργα, στα οποία ως επί το πλείστον αναφέρεται, εάν δούµε
και τους πίνακες του παραρτήµατος, που έχουν πολιτιστικά κριτήρια, άρα αρµόδιο θα ήταν το Υπουργείο Πολιτισµού κανονικά.
Δεν πιστεύω να υπάρχουν αντιρρήσεις από µέρους του ή να
κάνει µούτρα, να υπάρχει δηλαδή ένα «Game Of Thrones» µεταξύ
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και Υπουργείου Πολιτισµού.
Τέλος πάντων, δεν θέλω να µπω στα εσωτερικά σας.
Το περιβάλλον της χώρας, πολιτιστικό, γεωµορφολογικό, ανθρώπινο δυναµικό, είναι ένα από τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα. Μπορούµε να το αξιοποιήσουµε, χωρίς να ξεπουλήσουµε
την ψυχή µας, όπως θεωρούν κάποιοι συντηρητικοί κύκλοι. Πώς;
Προσφέροντας τις κατάλληλες συνθήκες και για ξένες παραγωγές που θα έχουν και άµεσα βραχυπρόθεσµα οφέλη, θέσεις εργασίας, εισροές κεφαλαίου και έµµεσα µακροπρόθεσµα, η εικόνα της χώρας, τουρισµός κ.λπ.. Αρκεί να µην τη δυσφηµίσουµε
µόνοι µας µε τις συνήθεις πρακτικές της αρπαχτής και αυτό είναι
κάτι που πρέπει να εµποδίσει το παρόν πλαίσιο. Για παράδειγµα,
η Ιρλανδία, που είναι µια χώρα που έχει προχωρήσει πολύ σ’
αυτό το πεδίο, έχει γίνει προορισµός για εκατοντάδες διεθνείς
παραγωγές κάθε χρόνο. Ακόµα και από τη γειτονική Αγγλία τους
συµφέρει να πηγαίνουν στην Ιρλανδία, για να κάνουν τις παραγωγές. Εκεί όπου υπάρχουν οι υποδοµές, υπάρχει και το πλαίσιο.
Μια παρατήρηση µόνο, κύριε Υπουργέ, για το άρθρο 24, που
έχει τα υπαγόµενα και εξαιρούµενα επενδυτικά σχέδια. Στην παράγραφο 4στ’ εξαιρούνται και τα διαφηµιστικά µηνύµατα, που
είναι ολόκληρες κινηµατογραφικές παραγωγές και έχουν απήχηση όσο ολόκληρες ταινίες για την εικόνα της χώρας ή για τον
κόσµο που θα δουλέψει σ’ αυτά. Θα µπορούσαν και αυτά, δηλαδή τα διαφηµιστικά µηνύµατα, να είναι ένα επιλέξιµο είδος
προς επιδότηση µε κάποιες προϋποθέσεις. Το 100% των επιλέξιµων δαπανών να προέρχεται από νέα κεφάλαια που θα εισαχθούν στην Ελλάδα για τη συγκεκριµένη παραγωγή. Να µιλάµε
για µεγάλες παραγωγές δηλαδή, πάνω από ένα όριο, µε υποχρεωτικά διεθνή προβολή και πάνω από µια συγκεκριµένη βαθµολογία στα κριτήρια του πίνακα Α’, δηλαδή στα πολιτιστικά κριτήρια.
Στόχος πρέπει να είναι η προσέλκυση παραγωγών διαφηµιστι-
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κών, οπτικοακουστικών έργων, όπως για παράδειγµα έγινε µε την
παγκόσµια καµπάνια για το iPhone 7, η οποία γυρίστηκε στη χώρα µας και προσέφερε άµεση εργασία σε δεκάδες Έλληνες τεχνικούς και έδωσε µια πολύ ωραία εικόνα των νησιών και της
χώρας µας γενικότερα σε δεκάδες χώρες.
Επιτρέψτε µου να µην αναφερθώ στις τροπολογίες -τα έχουµε
πει άλλωστε- για να µην σας στενοχωρήσω σήµερα, τελευταία
ηµέρα, µε τις άσχετες τροπολογίες που έρχονται, τέσσερις από
το Υπουργείο Ναυτιλίας, ούτε να πω για σηµαιοφόρους, ούτε να
πω για Βενεζουέλες, επιτρέψτε µου να κλείσω την τελευταία οµιλία της σαιζόν, µε βάση το µπαράζ των νοµοσχεδίων που έχει
έρθει, µε κάτι πιο προσωπικό.
Το Ποτάµι δεν είναι ένα µεγάλο κόµµα, µε στρατό Βουλευτών,
συνεργατών, υπαλλήλων, µετακλητών. Έπρεπε, λοιπόν, να ανταποκριθεί σ’ ένα «τσουνάµι», που ήταν σχεδόν περισσότερα από
τους Βουλευτές του µέσα στο κατακαλόκαιρο τις τελευταίες δύο
εβδοµάδες και τα πήγε εξαιρετικά µε την παρουσία του στη
Βουλή. Πίσω απ’ αυτή την παρουσία όµως των Βουλευτών και
του επικεφαλής, κρύβονται κάποιοι αφανείς ήρωες και επιτρέψτε
µου απ’ αυτό το Βήµα ως Γραµµατέας Κοινοβουλευτικού Έργου
του Ποταµιού να ευχαριστήσω από καρδιάς ιδιαίτερα τους επιστηµονικούς συνεργάτες, το προσωπικό του Ποταµιού στη
Βουλή και στη Σεβαστουπόλεως και την οµάδα κοινοβουλευτικής
υποστήριξης του Ποταµιού, που άοκνα υπερέβαλαν εαυτούς και
ανταποκρίθηκαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, µε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, κρατώντας ψηλά τη σηµαία της σοβαρότητας και της προσφοράς που έχει καθιερώσει το Ποτάµι στη
Βουλή τα τελευταία δυόµισι χρόνια.
Μπορεί, όπως είπα, το Ποτάµι να µην είναι ένα µεγάλο κόµµα,
αλλά χάρις σ’ αυτούς τους ανθρώπους είναι πάντα διαβασµένο,
τεκµηριωµένο, εποικοδοµητικό, µε µία λέξη χρήσιµο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Στογιαννίδης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω εν συντοµία να τοποθετηθώ επί της τροπολογίας των Βουλευτών του ΚΚΕ µε θέµα: «Μη
καταβολή των αποδοχών των εργαζοµένων και βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας».
Οι Βουλευτές από το Κοµµουνιστικό Κόµµα έφεραν τη σχετική
τροπολογία µε αφορµή την υπ’ αριθµόν 677/2017 απόφαση του
Αρείου Πάγου, η οποία έκρινε ότι όταν ένας εργοδότης δεν καταβάλει τις δεδουλευµένες αποδοχές σε έναν µισθωτό, έστω και
µακροχρόνια, αυτή η ενέργεια από µόνη της δεν αρκεί να θεµελιώσει την έννοια της βλαπτικής µεταβολής των όρων της σύµβασης εργασίας του µισθωτού, εάν δεν συνδέεται µε την πρόθεση του εργοδότη να εξαναγκάσει αυτόν -τον µισθωτό- σε παραίτηση, προκειµένου να αποφύγει την καταβολή σ’ αυτόν της
αποζηµίωσης απόλυσης.
Η Κυβέρνησή µας, διακείµενη πάντα θετικά στις τροπολογίες
που παρατείνουν την προάσπιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, την έκανε αποδεκτή και έτσι σήµερα προσθέτουµε τρίτο
εδάφιο στο άρθρο 7 του ν.2112/1920 που έχει ως εξής: «Επίσης,
θεωρείται µονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας η
αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευµένων αποδοχών του εργαζοµένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης».
Επειδή, ωστόσο, ο στόχος της παρούσας Βουλής ως νοµοθέτη
είναι να δοθεί ένα εργαλείο στα χέρια των εργαζοµένων, διερωτώµαι, τι θα πει αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευµένων αποδοχών; Βάζουµε τη φράση «αξιόλογη καθυστέρηση» και θεσµοθετούµε µια αόριστη νοµική έννοια, η οποία, όπως
λένε οι νοµικοί, ad hoc θα κριθεί σε κάθε περίπτωση.
Εγώ δεν είµαι νοµικός, αλλά έχω υπάρξει απλήρωτος εργαζόµενος και ξέρω το άγχος του εργαζοµένου όταν βρίσκεται απλήρωτος για τέσσερις, πέντε, έξι και δώδεκα µήνες και πάει στον
δικηγόρο, για να δει τι θα κάνει. Και ο δικηγόρος του λέει, για
παράδειγµα, µπορείς να ασκήσεις επίσχεση για να παίρνεις τουλάχιστον το επίδοµα επισχέσεως εργασίας και να µπορείς να ζήσεις την οικογένεια. Όταν όµως τον ρωτά, εάν θα έχει κάποιο
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πρόβληµα ή εάν διατρέχει κάποιον κίνδυνο µε την εργασιακή
σχέση, τότε ο δικηγόρος του λέει ότι αυτό δεν το ξέρει, διότι η
καλόπιστη ή καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος θα κριθεί δικαστικά, γιατί είναι αόριστη νοµική έννοια που κρίνεται ad hoc
σε κάθε περίπτωση.
Εργαλείο, για να φωτίσουµε αυτές τις αόριστες και όχι ρητώς
καθορισθείσες από τον νόµο έννοιες είναι η νοµολογία. Όµως, η
πρόσφατη νοµολογία του Αρείου Πάγου τι είπε µε την υπ’ αριθµόν 114/2017 απόφασή της; Μεταξύ άλλων, είπε ότι το δικαίωµα
της επίσχεσης εργασίας µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό, όταν
δεν υπάρχει χρονικά αξιόλογη καθυστέρηση της εκπληρώσεως
των υποχρεώσεων του εργοδότη, όπως της πληρωµής των ληξιπρόθεσµων µισθών. Επισηµαίνω ότι στη συγκεκριµένη υπόθεση
οφείλονταν µισθοί τεσσάρων µηνών και αυτή η καθυστέρηση δεν
κρίθηκε αξιόλογη.
Σήµερα εµείς δεχόµαστε ότι οι τέσσερις µήνες δεν είναι αξιόλογη καθυστέρηση.
Κι εγώ λέω ότι αυτό, παρ’ ότι είµαι κάθετα αντίθετος, το δέχοµαι. Εάν αύριο βγει µια απόφαση και κρίνει ότι ούτε οι έξι µήνες
είναι αξιόλογη καθυστέρηση, τι θα πούµε; Σήµερα, ως ιστορικοί
νοµοθέτες του µέλλοντος αυτό θέλουµε να νοµοθετήσουµε; Διερωτώµαι: Ποιος µπορεί να ζήσει όντας τέσσερις µήνες απλήρωτος και όταν ο µισθός του αποτελεί το µοναδικό µέσο βιοπορισµού; Από προσωπική εµπειρία, σας λέω ότι το γεγονός να υπάρχουν τέσσερις µήνες οφειλόµενοι δεδουλευµένοι µισθοί -καθώς
ποτέ δεν εξοφλούνται, αλλά δίνονται διαρκώς έναντι- οδηγεί µια
οικογένεια σε οικονοµική και όχι µόνο κατάρρευση.
Η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να αποδεχθεί την τροπολογία
είναι προφανώς θετική. Το κείµενο όµως του νόµου πρέπει να
είναι σαφές. Πρέπει σε αυτήν την Αίθουσα να λέµε τα πράγµατα
κατανοητά. Θέλουµε να θεσµοθετήσουµε ότι η µη καταβολή των
δεδουλευµένων είναι βλαπτική και άρα ο εργαζόµενος θα µπορεί
να εκλάβει αυτή τη µη καταβολή ως καταγγελία από την πλευρά
του εργοδότη και να αξιώσει τη νόµιµη αποζηµίωση, σπάζοντας
τα δεσµά της οµηρίας µε τα οποία τον κρατάει ο εργοδότης,
µέχρι να τον εξωθήσει στην παραίτηση; Ας προσδιορίσουµε ποια
είναι αυτή η αξιόλογη καθυστέρηση.
Αν το αφήσουµε αόριστο, θα παρεισφρήσουν διάφορα κριτήρια που θα διαπλάσουν την αόριστη αυτή έννοια. Ο εργαζόµενος
θα είναι ανασφαλής στο να αφεθεί στην νοµική ερµηνεία του
ενός ή του άλλου, καθώς αν τελικά δικαστικώς µετά από τρία
χρόνια κριθεί ότι η καθυστέρηση της δικής του µισθοδοσίας δεν
ήταν αξιόλογη, θα έχει χάσει οριστικά και τη θέση εργασίας του
και την αποζηµίωση και το επίδοµα ανεργίας και τελικώς θα συνεχίζει απλήρωτος να παρέχει τις υπηρεσίες του, φοβούµενος
ότι οτιδήποτε άλλο µπορεί τελικά να εκληφθεί ως οικειοθελής
αποχώρηση.
Για το θέµα των οφειλόµενων δεδουλευµένων αποδοχών έχω
καταθέσει επίκαιρη ερώτηση πριν από τρεις εβδοµάδες, η οποία
λόγω φόρτου στο νοµοθετικό έργο δεν συζητήθηκε και θα συζητηθεί στο τέλος του µήνα. Επί του θέµατος, έχω συγκεκριµένες
προτάσεις τις οποίες θα αναπτύξω για τη συζήτηση της επίκαιρης. Και είµαι σίγουρος ότι η κυρία Υπουργός είναι θετική στο
να αξιολογήσει τις προτάσεις αυτές.
Ωστόσο, αφού τώρα συζητούµε µια θετική τροποποίηση, ας
το κάνουµε όπως πρέπει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης
Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν περίπου
ένα µήνα, στο Υπουργείο Εργασίας παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, συνοδευόµενος από την Υπουργό Εργασίας κ.
Αχτσιόγλου και είπαν απίστευτες ανακρίβειες, απύθµενα ψέµατα,
τα οποία σήµερα επιβεβαιώνονται, δυστυχώς, µέσα από αυτή την
τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας που έκανε αποδεκτή, που
κατέθεσε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Συγκεκριµένα, ο κύριος Πρωθυπουργός είπε το απίστευτο, ότι
οι µισθοί των εργαζοµένων αυξάνονται. Είπε το απίστευτο, ότι
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για πρώτη φορά η πλήρης απασχόληση είναι υψηλότερη και µεγαλύτερη των ευέλικτων µορφών απασχόλησης. Έκανε και κάτι
ακόµη χειρότερο: Έκανε επίθεση προς τη δικαιοσύνη για την
πρόσφατη απόφαση 667/2017 του Αρείου Πάγου, η οποία λήφθηκε στη βάση του νοµοθετικού εργαλείου που είχε η δικαιοσύνη στα χέρια της, αυτών που ψηφίζουµε δηλαδή εµείς.
Τι συµβαίνει στην πράξη; Εγώ περιµένω τα σηµερινά αποτελέσµατα της «ΕΡΓΑΝΗ», εάν και εφόσον τα δηµοσιοποιήσει το
Υπουργείο Εργασίας, την οποία επικαλείστε και χαίροµαι. Θυµίζω ότι την «ΕΡΓΑΝΗ» την είχατε κατασυκοφαντήσει, το καινοτόµο αυτό εργαλείο, το οποίο απογράφει µε απόλυτη ακρίβεια
τα ποιοτικά και πραγµατικά χαρακτηριστικά της µισθωτής απασχόλησης. Την λέγατε «µονταζιέρα Βρούτση», όταν έδειξε τα
πρώτα θεαµατικά θετικά αποτελέσµατα από το 2012 στο 2013.
Διαβάζοντας, όµως, κανείς την «ΕΡΓΑΝΗ», θα δει ότι για πρώτη φορά δυστυχώς –κι εκεί είναι η τεράστια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑαπό το 2015 και µετά η αγορά εργασίας της χώρας µας ουσιαστικά τινάχτηκε στον αέρα. Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης
–και θα το δείτε όταν θα βγει η «ΕΡΓΑΝΗ»- έγιναν κυρίαρχες,
αυτό που προεκλογικά υποσχόσασταν ότι θα καταργήσετε µε
έναν νόµο κι ένα άρθρο, κάτι που δεν γίνεται, γιατί είναι ουτοπία
και κοροϊδεύατε τους εργαζόµενους.
Όσον αφορά τους µισθούς, το δεύτερο µεγάλο ψέµα, δυστυχώς, όλοι οι εργαζόµενοι –και το ξέρουν οι ίδιοι φυσικά- έχασαν
δύο τουλάχιστον µισθούς από τα δύο µνηµόνια, τα αχρείαστα και
τα άδικα. Το ένα το τρίτο που το έχουν βιώσει και το άλλο το
οποίο έρχεται από 1η Ιανουαρίου 2019 από τη δεύτερη διαδοχική
µείωση του αφορολόγητου.
Και δεν είναι µόνο αυτό. Η αγοραστική δύναµη των εργαζοµένων και των συνταξιούχων µειώθηκε ακόµη παρακάτω µέσα από
την άµεση και έµµεση φορολογία.
Το τρίτο ζήτηµα, όµως, επιβεβαιώνεται σήµερα από την υιοθέτηση από την Κυβέρνηση -κάτι που υιοθετεί και η Νέα Δηµοκρατία- της συγκεκριµένης τροπολογίας, πολύ σωστά ως προς το
πρώτο µέρος που δείχνει ότι η καταγγελία του Πρωθυπουργού
εναντίον της δικαιοσύνης ήταν άσφαιρη, άκυρη και ψευδής.
Διότι αν υπήρχε το συγκεκριµένο άρθρο, δεν θα µπορούσε να
αποφασίσει η δικαιοσύνη έτσι µε την ελευθερία που της έδινε το
πλαίσιο του νόµου. Άρα, λοιπόν, ήταν αναγκαίο να υπάρχει αυτή
η νοµοθετική διάταξη, την οποία, επαναλαµβάνω, υιοθετεί και
αποδέχτηκε η Νέα Δηµοκρατία ως προς το πρώτο σκέλος.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να πω, γιατί πρέπει και µέσα στην
Αίθουσα να συνεννοούµαστε σε κάποια πολύ σοβαρά και σηµαντικά θέµατα, ότι το δεύτερο σκέλος τροπολογίας που κατατέθηκε εκ µέρους του ΚΚΕ σωστά δεν υιοθετήθηκε γιατί ήδη ισχύει.
Είναι µια ισχυρή νοµολογία-εργαλεία υπέρ των εργαζοµένων τα
οποία ούτε θίχτηκαν και αποτελούν και τον πυρήνα του εργατικού δικαίου της χώρας, το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό υπέρ
των εργαζοµένων.
Ο ν.690/1945, ο οποίος τροποποιήθηκε µε τον ν.2336/1995,
είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός νόµος υπέρ των εργαζοµένων. Εάν
και εφόσον ο εργοδότης δεν πληρώσει, υπάρχει ποινικό αδίκηµα,
ποινικό αδίκηµα εναντίον αυτουνού ο οποίος δεν πληρώνει µέσα
στο χρονικό διάστηµα τον εργαζόµενο, ποινικό αδίκηµα αν δεν
πληρώσει το δώρο του Πάσχα, το δώρο των Χριστουγέννων και
το δώρο της άδειας.
Αυτά είναι εργαλεία στην εργαλειοθήκη του εργατικού δικαίου
της χώρας µας και είναι απαραβίαστα. Είναι ιερά κειµήλια. Τι
θέλω να πω µε αυτό; Θέλω να πω ότι η Ελλάδα διαθέτει στο
οπλοστάσιο του Εργατικού Δικαίου της τέτοια ισχυρά εργαλεία.
Σήµερα το συγκεκριµένο θα ενισχύσει ακόµη περισσότερο και
κάνει πιο σαφή το πλαίσιο και την αναφορά της παραβίασης των
όρων εργασίας.
Δεν ξέρω αν καταλάβατε, κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, τι
έγινε χθες µε ένα ζήτηµα το οποίο έχουµε αναδείξει ως Νέα Δηµοκρατία εδώ και καιρό, αλλά τώρα έφτασε η κορύφωσή του.
Δυστυχώς, ένας ασφαλισµένος εργαζόµενος βρέθηκε µε πολύ
βαριά ασθένεια και λίγο πριν πεθάνει ζήτησε από τον γιατρό το
απίστευτο, να τον κρατήσει στη ζωή µε τα µηχανήµατα που διατηρούν τους πολύ βαριά ασθενείς, έτσι ώστε το πιστοποιητικό
θανάτου να είναι µεταγενέστερο από τα γενέθλια της γυναίκας
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του που ήταν σε λίγες µέρες και έκλεινε τα πενήντα πέντε χρόνια.
Ξέρετε τι είναι αυτό; Είναι αυτό το αποτέλεσµα του απάνθρωπου ασφαλιστικού µορφώµατος Κατρούγκαλου - ΣΥΡΙΖΑ, που
διαλύσατε τις συντάξεις χηρείας και κάνατε ανθρώπους να ταπεινώνονται και να ζητούν ικετευτικά από τους γιατρούς λίγο
πριν πεθάνουν να τους διατηρήσουν µε τα µηχανήµατα στη ζωή
έτσι ώστε η σύζυγός τους να πάρει τη σύνταξη που της αξίζει και
δικαιούται.
Ως Νέα Δηµοκρατία έχουµε ζητήσει κατ’ επανάληψη την αλλαγή αυτού του απάνθρωπου άρθρου. Έχουµε συναντηθεί µε τις
συγκεκριµένες οµάδες γυναικών οι οποίες διεκδικούν αυτό το δικαίωµα. Η Κυβέρνηση δείχνει µια απάνθρωπη αδιαφορία. Είναι
ένα θέµα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και για το οποίο δείχνετε απίστευτη αδιαφορία και αναλγησία.
Σας καλούµε να επισπεύσετε και να αλλάξετε τον νόµο. Θα το
κάνουµε εµείς την στιγµή που θα κληθούµε και θα είναι πολύ
σύντοµα. Και θα ήταν καλό, αν σήµερα παραβρισκόταν εδώ η
Υπουργός Εργασίας, να απαντήσει και σε µερικά ερωτήµατα, παραδείγµατος χάριν µε τους συνταξιούχους που βρίσκονται σε εκκρεµότητα για πρώτη φορά στο ασφαλιστικό σύστηµα της
χώρας µας. Είναι τριακόσιες χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις. Τρία
δισεκατοµµύρια είναι οι οφειλές του ασφαλιστικού συστήµατος
και την ίδια στιγµή η Υπουργός Εργασίας και η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Εργασίας δηλώνουν περήφανοι για πλεόνασµα
στον ΕΦΚΑ.
Μα, ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Υπουργέ; Με ποιον παίζετε; Με
τη νοηµοσύνη µας; Όταν την ίδια στιγµή παραλάβατε το 2014 τα
ληξιπρόθεσµα χρέη των ασφαλιστικών ταµείων στα 10,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, σαράντα ετών, και µέσα σε δυόµισι χρόνια ξεπεράσατε το 100% και φτάσατε το 113%, τα 23 δισεκατοµµύρια
ευρώ περίπου. Αυτό είναι το αποτύπωµα της πολιτική σας ευθύνης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Ο Υπουργός, ο κ. Παππάς, έχει τον λόγο.
Θέλετε να κάνετε χρήση της δευτερολογίας σας ή να µιλήσετε
για λίγο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Λίγο θα µιλήσω τώρα και αν
χρειαστεί και µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για εννέα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Νοµίζω ότι η συζήτηση καθώς
προχωράει γίνεται πολύ παραγωγική και διαµορφώνει και ένα
κλίµα, το οποίο είναι αναντίστοιχο των υψηλών τόνων, οι οποίοι
υπήρχαν κατά την έναρξή της.
Όµως, θα παρακαλούσα πάρα πολύ τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να µη µονιµοποιήσουν µια τακτική, η οποία συνίσταται
στο «βρίζω και ψηφίζω». Δεν µπορεί να ερχόµαστε εδώ να λέµε
ότι «είναι καλή αυτή η ρύθµιση, εκεί κάνατε κωλοτούµπα και µας
ακούσατε, βεβαίως θέλουµε το barcode, εννοείται ότι πρέπει να
υπάρχουν κίνητρα για τα οπτικοακουστικά», και µετά να ακολουθεί ένα υβρεολόγιο, το οποίο είναι αναντίστοιχο µε τις επί της
ουσίας τοποθετήσεις και νοµίζω ότι εκθέτει και όσους το χρησιµοποιούν. Εκτός αν δεν θέλουµε εδώ πέρα να συζητάµε επί της
ουσίας και ερχόµαστε µόνο για να δηµιουργήσουµε µια εντύπωση και να σηκωθούµε να φύγουµε. Δεν νοµίζω ότι είναι αυτός
ο ρόλος που αρµόζει.
Πάµε στην πλατφόρµα, λοιπόν. Ποιος ήταν ο σκοπός της πλατφόρµας; Ο σκοπός της πλατφόρµας ήταν να διορθώσει και θα
διορθώσει µια εκκωφαντική αποτυχία της αγοράς. Πώς λειτουργεί η διαφηµιστική αγορά των καναλιών και γιατί προκύπτουν τα
προβλήµατα; Διότι υπάρχει ένας δυσµενής συσχετισµός δύναµης µεταξύ των διαφηµιστικών εταιρειών ή media shop και των
καναλιών.
Ανατρέξτε στο διαδίκτυο. Υπάρχουν δεκάδες βίντεο από ανθρώπους, οι οποίοι δουλεύουν στα κανάλια, οι οποίοι διαµαρτύρονται ότι οι διαφηµιστικές εταιρείες προπωλούν τον χρόνο τους
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χωρίς καν να τους έχουν µιλήσει, χωρίς να τους έχουν απευθυνθεί. Και στο τέλος, διεκδικούν να πληρωθούν από τα κανάλια και
όχι από τον διαφηµιζόµενο για τις υπηρεσίες που παρέχουν.
Είναι δευτερεύουσα στρέβλωση; Όχι, δεν είναι καθόλου δευτερεύουσα, διότι αυτό το πράγµα συµπιέζει τα οικονοµικά των
καναλιών, τα κανάλια συµπιέζουν την ποιότητα του παραγόµενου
προγράµµατος, τα δικαιώµατα των εργαζοµένων για τους µισθούς και, βεβαίως, όπως γινόταν και στο παρελθόν, και τους
τραπεζικούς κανόνες και δανείζονται µε αέρα και βρίσκονται µε
1,5 δισεκατοµµύρια χρέη, τα οποία µε επιθετικό ρυθµό τείνανε
να αυξάνονται πριν γίνει η προσπάθεια ρύθµισης.
Αυτή είναι η τοµή, η οποία φέρνει την πλατφόρµα. Και επειδή
εδώ ξεκίνησε µια συζήτηση και ακούστηκαν πραγµατικά τέρατα
-ότι εµείς µπορούµε να ελέγξουµε ποιος δίνει διαφήµιση πού, θα
πατάµε ένα κουµπί και θα χορεύουν τα κανάλια και εγώ δεν ξέρω
τι άλλο- κάναµε, λοιπόν, αλλαγές, οι οποίες λένε ότι, βεβαίως,
θα είναι το σύστηµα υποχρεωτικό για όλους, θα καταγράφονται
όλες οι συναλλαγές, δεν θα µπορεί να υπάρχει κάτω από το τραπέζι συναλλαγή, την οποία δεν γνωρίζουµε για τον διαφηµιστικό
χρόνο, δεν θα µπορεί δηλαδή να υπάρχει το θεµέλιο της αποτυχίας της αγοράς, η ασύµµετρη πληροφόρηση.
Και, βεβαίως, θα µπορεί ένα κανάλι, αν έχει ένα προϊόν, το
οποίο θεωρεί ότι είναι ανταγωνιστικό και µπορεί να φέρει περισσότερα έσοδα, και να το δηµοπρατήσει.
Θα σας πω ένα παράδειγµα. Φανταστείτε, λοιπόν –δεν θα πω
όνοµα, θα καταλάβετε όλοι τι εννοώ- ένα τηλεπαιχνίδι, ένα ριάλιτι, το οποίο έχει πάρα πολύ καλή τηλεθέαση και ο ιδιοκτήτης
του τηλεοπτικού σταθµού δεν προπωλεί τον διαφηµιστικό χρόνο
έξι µήνες ή εννιά µήνες πριν, αλλά τον αφήνει τελευταία στιγµή.
Τον αφήνει δεκαπέντε ηµέρες πριν, δέκα µέρες πριν, πέντε µέρες
πριν και έχει την υποχρέωση να καταχωρήσει τη συναλλαγή στην
πλατφόρµα, αλλά έχει και τη δυνατότητα να το δηµοπρατήσει
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και µπορεί να εισπράξει περισσότερα χρήµατα.
Δεν θέλουµε βιώσιµα κανάλια; Θέλουµε βιώσιµα κανάλια. Προφανώς και θέλουµε βιώσιµα κανάλια, γιατί στον τηλεοπτικό χώρο
οι µονάδες παραγωγής -εντός ή εκτός εισαγωγικών- που λέγονται κανάλια είναι αυτά που δηµιουργούν απασχόληση και θέλουµε να δηµιουργήσουµε ώρες βιωσιµότητας. Τι ενοχλεί και
ποιον;
Θέλω να σας παρακαλέσω, εάν χαιρετίζετε τις αλλαγές που
κάναµε σε σχέση µε τις αρχικές διατυπώσεις του νοµοσχεδίου,
να υπερψηφίσετε το συγκεκριµένο κεφάλαιο. Αυτό είναι συµπαγής και συνεκτική πολιτική στάση.
Βεβαίως η άλλη µεγάλη πληγή για τα κανάλια ήταν ότι τους
αποδίδονταν τα λεφτά του διαφηµιστικού χρόνου έξι ή εννιά
µήνες µετά ή ακόµα και ένα χρόνο µετά.
Και αυτό λύνεται εδώ. Δηλαδή, αλλάζει θεµελιακά ο δυσµενής
συσχετισµός µεταξύ διαφηµιστικών εταιρειών media shop, τα
οποία πίεζαν τα κανάλια και τα κανάλια µπορούν ελεύθερα και
µε πλήρη πληροφόρηση να πουλάνε τον διαφηµιστικό τους
χρόνο µε καλύτερους όρους και συνεπώς να βελτιώνουν τα οικονοµικά τους και να µην συνεχίζεται το ντόµινο πιέσεων από τα
κανάλια προς το τραπεζικό σύστηµα, από το τραπεζικό σύστηµα
προς τις πολιτικές ηγεσίες και να συντηρείται αυτό που λέγαµε,
το «τρίγωνο της διαπλοκής».
Σχετικά µε το barcode, χαιρετίζουµε την ευρύτατη συναίνεση
και τη διακοµµατική διαπίστωση πως είναι αυτονόητο ότι πρέπει
να καθιερωθεί. Βεβαίως και θα φέρουµε νοµοτεχνική βελτίωση,
διότι ακούστηκαν παρατηρήσεις από κόµµατα της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης ότι χρειάζεται να προσδιοριστεί ο χρόνος εφαρµογής.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Νικόλαος Παππάς, καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η
οποία έχει ως εξής:
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Νοµίζω ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε ότι το απώτατο όριό του πρέπει να είναι ο Μάιος του
επόµενου χρόνου, διότι θα χρειαστεί χρόνος και για να γίνει ο
διαγωνισµός, να αναπτυχθεί το σύστηµα και να είναι έτοιµο στην
πληρότητά του. Μέχρι τότε, όµως, και θέλω να το υπογραµµίσω
-υπάρχει σχετική διάταξη στο νοµοσχέδιο από την αρχή- τα πρακτορεία υποχρεούνται να µας φέρνουν τις εκκαθαρισµένες κυκλοφορίες τους.
Εδώ βεβαίως έχουµε µία µικρή χρονοκαθυστέρηση, διότι τα
πρακτορεία θα µας δίνουν τις κυκλοφορίες, οι οποίες υπήρχαν
σαράντα πέντε ηµέρες πριν, αλλά νοµίζω πως ενδιάµεσο βήµα
µε το υπάρχον τεχνικό και νοµικό οπλοστάσιο, είναι ένα βήµα, το
οποίο µπορεί να µας βάλει στην καινούργια εποχή της ρύθµισης,
µέχρι να αναπτυχθεί στην πληρότητά του το σύστηµα του γραµµικού κώδικα, το οποίο ακριβώς θα µας δίνει σε πραγµατικό
χρόνο τις πραγµατικές κυκλοφορίες των εφηµερίδων.
Ακούστηκαν ανησυχίες για τις συνδροµητικές. Η υποχρεωτικότητα συνίσταται σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της παραγωγής και της διανοµής των εφηµερίδων. Δηλαδή, θα σαρώνονται, θα σκανάρονται οι εφηµερίδες και στο τυπογραφείο, και
στο πρακτορείο, και στο επίπεδο του εφηµεριδοπώλη, και στα
τελικά σηµεία πώλησης. Συνεπώς, το ζήτηµα των συνδροµητικών
νοµίζω ότι λύνεται εδώ.
Για το µητρώο έχει κατατεθεί µία βουλευτική τροπολογία, η
οποία και γίνεται δεκτή, η οποία αυξάνει την απαραίτητη ύλη. Και
εδώ πρέπει να πω ότι δεν άκουσα κάποια κριτική που λέει ότι δεν
πρέπει να έχουµε Μητρώο Περιφερειακού Τύπου.
Έγινε µία συζήτηση, η οποία βεβαίως και λήφθηκε υπ’ όψιν,
σχετικά µε τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν. Και σε
αυτή τη συζήτηση λέω και από αυτό το Βήµα ότι και µετά το νοµοσχέδιο θα είµαστε ανοιχτοί. Δεν τελειώνει η προσπάθεια ρύθµισης της πολιτείας µε αυτό το νοµοσχέδιο. Μπαίνουν, όµως,
ισχυρές βάσεις και εδώ θα ήθελα να το παραδεχτούν όλες οι πτέρυγες.
Ξεκινάει µια προσπάθεια, η οποία δυστυχώς δεν είχε γίνει ποτέ
στο παρελθόν. Ακούστηκαν και εκφράσεις που βέβαια δεν έχουν
ουσία και απλώς εξυπηρετούσαν µια αντιπολιτευτική τακτική, ότι
η παρούσα Κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τον περιφερειακό
Τύπο. Με συγχωρείτε, αλλά θα σας πω ότι για πρώτη φορά το
περιβόητο «70-30», το οποίο είχε ψηφιστεί από το 1995, γίνεται
εφαρµόσιµο, διότι προβλέπονται κυρώσεις για τους φορείς του
δηµοσίου, οι οποίοι δεν το εφαρµόζουν. Διότι υπήρχε ως ρήτρα,
αλλά δεν υπήρχε καµµία µέθοδος «επιβολής» του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, υπάρχει και το Μητρώο των Διαδικτυακών Μέσων
Ενηµέρωσης, το οποίο πρέπει να σας πω ότι έχει τετρακόσιες
εβδοµήντα εταιρείες ταυτοποιηµένες και πάνω από χίλια site, νοµίζω. Δεν είµαι πρόχειρος να σας πω τον ακριβή αριθµό. Και εκεί
µε χαρά διαπιστώνουµε ότι πάνω από τις µισές καταχωρίσεις
αφορούν µέσα ενηµέρωσης της επαρχίας.
Θέλω, λοιπόν, να στείλω ένα µήνυµα και προς όλες τις πτέρυγες της Βουλής, αλλά και προς τα µέσα ενηµέρωσης της επαρχίας, να έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές, να συντονίσουν τις
προσπάθειές τους, να ενεργοποιηθούν και αυτοί και να είναι
ενεργοποιηµένη βεβαίως και πολιτεία, για να διασφαλιστούν
ακριβώς αυτές οι πρόνοιες του νόµου, που µπορούν να συµβάλουν πάρα πολύ στη βιωσιµότητα των µέσων ενηµέρωσης της
επαρχίας. Χρειάζεται και οι δύο µεριές να κάνουν την προσπάθειά τους.
Πάµε τώρα στα οπτικοακουστικά, όπου επίσης καλωσορίστηκε
η πρωτοβουλία και δεν άκουσα καµµία αποδοµητική κριτική. Βεβαίως, υπήρξαν κριτικές για το εάν και κατά πόσο θα είναι αποτελεσµατική εκ των υστέρων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ!
Εδώ είµαστε και θα το κρίνουµε, να δούµε εάν µε αποτελεσµατικό τρόπο θα µπορέσει η χώρα, κάνοντας ό,τι κάνουν όλες οι
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άλλες χώρες, ειδικά της περιοχής, οι οποίες έχουν ενδεχοµένως
ανάλογο ανάγλυφο και πολύ καλή ηλιοφάνεια, πράγµα που είναι
πολύ ελκυστικό για κινηµατογραφικές και οπτικοακουστικές παραγωγές, εάν θα µπορέσουµε κι εµείς να γίνουµε πόλος έλξης
τέτοιων επενδύσεων, οι οποίες –όπως ακούστηκε- είναι πάρα
πολύ αποδοτικές και ως προς την τοπική οικονοµία.
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης: Εδώ πέρα νοµίζω ότι τα
πράγµατα είναι πολύ καθαρά. Μπορεί να γίνεται µια κριτική και
να επαναλαµβάνονται και οι χαρακτηρισµοί, οι οποίοι έχουν µια
περιορισµένη -επιτρέψτε µου- λειτουργικότητα και πολιτική αποτελεσµατικότητα, µπορεί να εκτοξεύονται ακόµα και ύβρεις,
αλλά είµαστε στο 2017 και είµαστε µετά την απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που ορίζει τον αριθµό των
αδειών σε επτά και καθιστά ελάχιστο το µέγιστο τίµηµα που πετύχαµε µε τον περυσινό διαγωνισµό.
Είµαστε, λοιπόν, σε αυτή τη φάση. Φέραµε νοµοτεχνικές βελτιώσεις κατόπιν προτάσεων του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, οι οποίες ήταν οµόφωνες. Νοµίζω ότι και αυτές πρέπει
να ψηφιστούν.
Υπάρχει όµως και κάτι το οποίο καθίσταται απαραίτητο: Να
είναι και καθένας από εµάς ειλικρινής µε το πολιτικό του ακροατήριο, διότι δεν µπορούµε να ερχόµαστε εδώ και να λέµε «καλή
η µια ρύθµιση, καλή η άλλη, απαραίτητη η τρίτη, αυτονόητη η τέταρτη» και ταυτόχρονα να καθυβρίζουµε. Δεν πρέπει να είναι
αυτός ο πολιτικός πολιτισµός και το µέτρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Εάν συµφωνείτε µε τις ρυθµίσεις, εάν χαιρετίζετε αλλαγές τις
οποίες έχουµε κάνει, οφείλετε και στους ανθρώπους που σας
ακούν να το πείτε ειλικρινώς, όχι να πετάτε µια ατάκα για να µπαίνει στα γνωστά δελτία, τις εκποµπές και κατά τα άλλα εδώ να ερχόµαστε να ψηφίζουµε, διότι αυτή η Κυβέρνηση κάνει το
αυτονόητο, το οποίο δεν ήταν αυτονόητο τις περασµένες δεκαετίες. Νοµίζω ότι αυτό θα βοηθήσει και εµάς και εσάς να βελτιώσουµε τον διάλογο, να τον αναβαθµίσουµε και να είµαστε πολύ
πιο αποτελεσµατικοί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Θα συνεχίσουµε µε τη σειρά, δηλαδή δύο Βουλευτές-ένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Ο κ. Μάρδας και ο κ. Μπάρκας
έχουν τον λόγο κατά σειρά και εν συνεχεία ο κ. Λοβέρδος.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάρδας για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για να προσθέσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συγγνώµη, κύριε
Μάρδα, θέλει να προσθέσει κάτι ο Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρέλειψα να αναφέρω ότι γίνεται δεκτή η τροπολογία µε
αριθµό 1228 που αφορά το Μητρώο του Περιφερειακού Τύπου,
αλλά και µια τροπολογία που αφορά ρυθµίσεις σε σχέση µε Ιερές
Μονές του Αγίου Όρους, η οποία είναι βουλευτική διακοµµατική.
Είναι η τροπολογία µε αριθµό 1229, η οποία γίνεται και αυτή
δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε Μάρδα, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παρακολούθησα τόσο τις τεχνικές αναλύσεις όσο και τις αναλύσεις
που έχουν σχέση µε θέµατα συνταγµατικότητας ή µη.
Εκείνο που έχω να πω ως απορία ως νέος Βουλευτής είναι το
εξής: Όταν έρχονται νόµοι που δεν αλλάζουν στις επιτροπές,
τότε µας κατηγορείτε για αυταρχισµό. Όταν έρχονται νόµοι οι
οποίοι αλλάζουν στις επιτροπές, τότε µας κατηγορείτε για κάτι
άλλο. Κάποια ώρα πρέπει να αποφασίσετε τι ακριβώς θέλετε και
ποια ακριβώς είναι η θέση σας στο συγκεκριµένο θέµα.
Ως προς το συγκεκριµένο θέµα, ως προς τον συγκεκριµένο
νόµο, ακούστηκαν εκφράσεις περί ασυδοσίας, αδιαφάνειας, σχετικά µε το γιατί µόνο µια πλατφόρµα, σχετικά µε το αν το συγκε-
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κριµένο σύστηµα είναι αδιαφανές. Μπορώ να σας πω ότι όλο το
Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κρατικών Προµηθειών είναι εξίσου αδιαφανές. Η αρχιτεκτονική αυτού του συστήµατος, τα εργαλεία του
και όλες οι παράµετροι που χρειάζονται, έτσι ώστε να οικοδοµηθεί, είναι ίδια, αν όχι όµοια, µε εκείνα του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κρατικών Προµηθειών.
Και µια παραµετροποίηση των εργαλείων του υφιστάµενου
Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κρατικών Προµηθειών µπορεί να µας
δώσει αµέσως το αποτέλεσµα το οποίο χρειαζόµαστε.
Ως εκ τούτου, δεν µπορώ να πω ότι ευσταθεί αυτή η κριτική.
Διότι, αν ευσταθεί και θεωρούµε ότι δυο συστήµατα που κινούνται στην ίδια αρχιτεκτονική, στην ίδια λογική, στην ίδια πλατφόρµα είναι αδιαφανή, τότε µπορώ να σας πω ότι έχουµε να αντιµετωπίσουµε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέναντί µας, στην περίπτωση που θεωρήσουµε ότι το Σύστηµα Ηλεκτρονικών Προµηθειών είναι αδιαφανές.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα αυτού του συστήµατος; Οµολογουµένως συλλαµβάνει το µαύρο χρήµα. Μπορεί κάποιος να µου πει:
Πώς θα γίνει εάν δύο συνεννοηθούν για µία διαφήµιση, ζητηθούν
10 χιλιάδες ευρώ, καταγραφούν στο σύστηµα 1.000 ευρώ, άρα
χάνονται οι 9 χιλιάδες ευρώ και αυτό το µαύρο χρήµα δεν µπορούµε να το συλλάβουµε;
Αυτό είναι ένα ερώτηµα. Η απάντηση, όµως, δίνεται από το
εξής: Αν η ίδια διαφήµιση, στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο κανάλι πληρωθεί από µία άλλη εταιρεία 10.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι εδώ
εµπλέκεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων. Από την άλλη
πλευρά, για να πληρωθούν τόσο µεγάλες διαφορές σηµαίνει ότι
κυκλοφορούν µετρητά και ότι δεν γίνονται πληρωµές µε ηλεκτρονικό τρόπο. Βέβαια όλοι γνωρίζουµε ότι πάνω από ένα ποσό
δεν µπορούν να πληρωθούν µετρητά, άρα θα έχουµε παραβιάσεις πολλών νόµων.
Ως εκ τούτου, η θέση ότι δεν συλλαµβάνεται το µαύρο χρήµα
δεν ευσταθεί. Το συλλαµβάνει. Μπορεί όχι ολοκληρωτικά, αλλά
ως έναν µεγάλο βαθµό.
Έρχοµαι στο κεφάλαιο 4 «Πλαίσιο της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων». Η µόνη κριτική που ασκήθηκε έως τώρα είναι
αυτή του κ. Βαρβιτσιώτη ο οποίος είπε ότι έχουµε το «Mamma
Mia!», τη δεύτερη συνέχεια του έργου, η οποία δεν θα γυριστεί
στη Σκόπελο, απ’ ό,τι θυµάµαι, και θα γυριστεί στην Κροατία.
Επέρριψε βεβαίως ευθύνες στην Κυβέρνηση για το γεγονός ότι
τα τελευταία δύο χρόνια δεν φέραµε αυτόν τον νόµο, που είναι
πάρα πολύ καλός νόµος και ιδιαίτερα ανταγωνιστικός σε σχέση
µε άλλες χώρες, οπότε χάσαµε αυτή την ευκαιρία.
Αυτό πράγµατι είναι κάτι για το οποίο µπορεί να πει κάποιος
ότι δεν κάναµε πολλά πράγµατα τα τελευταία δύο χρόνια. Τα
προηγούµενα χρόνια αυτός ο νόµος δεν µπορούσε να έρθει;
Όταν τέλειωσαν οι Ολυµπιακοί Αγώνες, η χώρα παρουσίαζε ένα
τροµακτικό πλεονέκτηµα να προσελκύσει κινηµατογραφικές ταινίες. Αυτός ο νόµος έπρεπε να είχε έρθει το 2005 και όχι στην
εποχή µας.
Άρα, όταν κάποτε κάνετε µία κριτική σε εµάς, καλό είναι να την
κάνετε σε έναν καθρέφτη, γιατί σε τελική ανάλυση και η αυτοκριτική είναι ένα κοµµάτι των δηµοκρατικών διαδικασιών που
όλοι ζούµε και κάποια στιγµή πρέπει να την κάνετε.
Ο συγκεκριµένος νόµος σάς είπα ότι πράγµατι είναι ανταγωνιστικός. Το Ηνωµένο Βασίλειο προβλέπει 20% επιχορήγηση,
εµείς έχουµε 25%. Η Λουιζιάνα των Ηνωµένων Πολιτειών η οποία
ενδιαφέρεται να προσελκύσει κινηµατογραφικές ταινίες, προβλέπει 30% φοροαπαλλαγές. Άλλο φοροαπαλλαγές, άλλο επιχορήγηση. Είναι πιο δυναµική η διαδικασία της επιχορήγησης.
Επιπλέον, η συγκεκριµένη ρύθµιση µπορεί να εµπλουτιστεί και
µε άλλες διευκολύνσεις. Τι διευκολύνσεις; Παραδείγµατος χάριν,
στις βιοµηχανικές ζώνες υπάρχουν πάρα πολλά κουφάρια. Αυτά
τα κουφάρια θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν ανάγκες κινηµατογραφικών ταινιών για ένα χρονικό
διάστηµα, όποιο χρονικό διάστηµα αυτές οι ταινίες γυρίζονται
στη χώρα, είτε προσφέροντάς τα σε πολύ χαµηλή τιµή είτε
ακόµα και δωρεάν.
Άρα ο συγκεκριµένος νόµος έχει τη δυναµική που χρειάζεται.
Είναι ιδιαίτερα καλός, ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και, εφόσον
έχουµε προσελκύσει κάποιες ταινίες έως τώρα µε όλες τις αντί-
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ξοες συνθήκες που υπήρχαν στη χώρα, από δω και πέρα θα
έχουµε πολύ καλύτερα αποτελέσµατα.
Σας ενηµερώνω βέβαια ότι αυτή τη στιγµή γυρίζεται στην Ελλάδα µία ταινία, το «Ταξίδι», αγγλικής παραγωγής, που αναφέρεται στην περίοδο του 1940, και συµµετέχουν πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί ξένοι και Έλληνες και θεωρούµε ότι σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα θα δούµε το συγκεκριµένο έργο στις κινηµατογραφικές αίθουσες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Μπάρκας για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώντας, θα ήθελα να κάνω µία αναφορά στον τρόπο νοµοθέτησης και συγκεκριµένα στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν την τελευταία εβδοµάδα. Κατά την άποψή µου, είχαµε τρία
πολύ σηµαντικά νοµοσχέδια, τα οποία -όπως θα εξηγήσω παρακάτω- ανέδειξαν βασικές ιδεολογικές διαφορές µεταξύ της Κυβέρνησης και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ
ως κόµµα το οποίο συνδράµει στην κριτική της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Θα ήθελα να απευθυνθώ στο Προεδρείο -έχω την τιµή να µε
ακούει και ο Πρόεδρος της Βουλής- και να πω ότι είναι κακό να
µη µιλάνε οι Βουλευτές στην Ολοµέλεια. Οι Βουλευτές είναι οι
κυρίαρχοι στην Ολοµέλεια της Βουλής και όχι οι παρεµβάσεις
των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, των Υπουργών, αλλά και η
διαµάχη και οι προσωπικές αναφορές µεταξύ Υπουργών και Βουλευτών. Είναι µία κακή διαχείριση.
Είναι µπροστά µου και ο κ. Λοβέρδος, ο οποίος είναι άνθρωπος ο οποίος έχει µια κοινοβουλευτική εµπειρία και ενδεχοµένως
να συµφωνούσε σ’ αυτή τη διαδικασία. Αυτή η χρήση του προσωπικού, που γίνεται εντόνως τον τελευταίο καιρό, νοµίζω ότι
δεν βοηθά κανέναν και κυρίως κόβει χρόνο απ’ αυτούς που πρέπει να παίρνουν τον λόγο στην Ολοµέλεια της Βουλής, που είναι
οι Βουλευτές.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
είναι γεγονός ότι δεν µπορούµε να κρύψουµε άλλο ότι πλέον
µπαίνουν µπροστά ισχυρές ιδεολογικές διαφορές στη συζήτηση
αναφορικά µ’ αυτό που όλοι χαρακτηρίζουµε µετά τη Μεταπολίτευση ως «κοινωνικό κράτος».
Αναφέροµαι στο γεγονός ότι σε δύο κορυφαία νοµοσχέδια
που αφορούν την ουσία του κοινωνικού κράτους, που είναι η
υγεία και η παιδεία, αναδείχθηκαν µε τρόπο κοινό και ουσιαστικό
το πώς αντιλαµβανόµαστε εµείς το κοινωνικό κράτος και ποιους
πρέπει να υπερασπιζόµαστε αλλά και ποιους υπερασπίζεται η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Σε αυτή τη συζήτηση εµείς διεκδικούµε την ανασύσταση και
την επαναθεµελίωση του υπό κατάρρευση κοινωνικού κράτους,
το οποίο είχε κάνει κάποια βήµατα τη δεκαετία του 1980, αλλά ο
σκληρός νεοφιλελευθερισµός και η διαχείριση της εξουσίας από
το ΠΑΣΟΚ του Σηµίτη έβγαλαν αυτούς τους ανθρώπους εκτός
του βασικού πυρήνα του κοινωνικού κράτους. Αυτοί ήταν άνθρωποι που δεν είχαν πρόσβαση στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, το
οποίο συνεχώς συρρικνωνόταν, ούτε στο δηµόσιο σύστηµα παιδείας.
Εµείς λέµε, λοιπόν, ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στο
δηµόσιο σύστηµα υγείας. Αναφορικά µε την παιδεία, µιλάµε για
δηµόσια σχολεία τα οποία ήταν υπό κατάρρευση, χωρίς καθηγητές, χωρίς βιβλία, αλλά µε φωτοτυπίες, µε προγράµµατα τα
οποία ξεκινούσαν µετά τα Χριστούγεννα επειδή δεν υπήρχαν καθηγητές. Άρα µιλάµε για κοινωνικό κράτος, δηλαδή υγεία και παιδεία, υπό κατάρρευση.
Τώρα παρατηρείται µία νέα ηγεσία στη Νέα Δηµοκρατία, η
οποία είναι ακροδεξιά νεοφιλελεύθερη. Έχει ως µότο της ότι όλα
θα τα λύσει η αγορά και ότι δεν χρειάζεται επί της ουσίας κοινωνικό κράτος ούτε δηµόσιο σύστηµα υγείας και παιδείας. Βεβαίως, υπάρχει κι ένας Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, ο
οποίος έχει πει σε όλους τους τόνους «αυτά τα νοµοσχέδια δεν
τα φέρνει ο Τόµσεν και η τρόικα, αλλά είναι δικά µου δηµιουργήµατα».
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Είναι, δηλαδή, προφανές ότι η νέα ηγεσία της Νέας Δηµοκρατίας δεν ενδιαφέρεται για το κοινωνικό κράτος. Δεν θέλει όλοι οι
άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στην υγεία και στην παιδεία. Θέλει
ορισµένοι να είναι εκτός, διότι έτσι τα λύνει η αγορά.
Συγγνώµη γι’ αυτή την παρέµβαση που κάνω για τα προηγούµενα νοµοσχέδια, αλλά όπως είπα και προηγουµένως, στην αρχή
της οµιλίας µου, δεν µας δόθηκε η δυνατότητα να τοποθετηθούµε.
Στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο είναι σαφές ότι δεν γίνεται κριτική στην ουσία του νοµοσχεδίου. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
βάζει όντως κανόνες σε µία αταξία που υπήρχε στον περιφερειακό Τύπο.
Όσοι είµαστε από επαρχία και όσοι έχουµε ασχοληθεί, αν θέλετε, µε τον επαρχιακό Τύπο, γνωρίζουµε ότι δεν υπήρχε µια
τάξη στον επαρχιακό Τύπο, αλλά υπήρχαν οµάδες, υπήρχαν εφηµερίδες µε κοµµατικά κριτήρια λειτουργίας ή εφηµερίδες οι
οποίες είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στη διαφήµιση.
Αυτό, λοιπόν, που εµείς κάνουµε, είναι να λειτουργούν επαρχιακές εφηµερίδες οι οποίες θα επιτελούν τον ουσιαστικό τους
ρόλο, που είναι η ενηµέρωση των πολιτών για τα τεκταινόµενα
στην επαρχία τους, στον νοµό τους, στον δήµο τους, στην περιφέρειά τους και οι οποίες θα έχουν και περιεχόµενο γενικό, εθνικής λογικής, θα έχουν και εθνικές ειδήσεις και όχι εφηµερίδες οι
οποίες θα εκδίδονται σε προεκλογικές κυρίως περιόδους, οι
οποίες θα στηρίζουν συγκεκριµένα συµφέροντα, τοπικά και πολιτικά, και οι οποίες, κατά τα άλλα, θα χτυπάνε, µε βάση τη χρηµατοδότηση του ντόπιου Βουλευτή ή του κόµµατος, την αντιπολίτευση ή την κυβέρνηση, γιατί έτσι έχουν µάθει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή η βασική κριτική η οποία γίνεται, γίνεται για τη λεγόµενη
πλατφόρµα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Πρόκειται για µια
πλατφόρµα, η οποία βάζει επί της ουσίας στοπ στη διακίνηση
µαύρου χρήµατος ή χρήµατος το οποίο δεν µπορεί να ελεγχθεί
από τις διαφηµιστικές εταιρείες προς τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Τι δηµιουργούσε αυτή η σχέση; Δηµιουργούσε µια σχέση
εξουσίας µεταξύ των διαφηµιστικών εταιρειών και των εφηµερίδων, οι οποίες, για να µπορέσουν να πάρουν κοµµάτι από τη διαφηµιστική πίτα, έπρεπε να πάρουν δάνεια από τις τράπεζες -άρα
σχέση εξουσίας µεταξύ καναλιών, εφηµερίδων και τράπεζας-, να
αφήσουν απλήρωτους τους εργαζόµενους και να παίρνουν δάνεια µόνο µε την υπογραφή τους.
Είναι γεγονός ότι είναι µια αρχή, η οποία βάζει τέλος στην
αδιαφάνεια του καθεστώτος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Πολύς λόγος γίνεται για τον νόµο Παππά. Εγώ θα έλεγα ότι η
Αντιπολίτευση θα µπορούσε να κάνει αυτοκριτική για τα επιχειρήµατα τα οποία είχε, όσον αφορά τον νόµο Παππά. Τα επιχειρήµατα ήταν δύο. Το πρώτο ήταν ο αριθµός των αδειών. Απεριόριστο λέγατε. Το ΕΣΡ λέει επτά. Δεν ακούω κριτική στο ΕΣΡ. Το
δεύτερο έχει να κάνει µε το γεγονός ότι δεν µπορεί να τους βάζουµε σε ένα δωµάτιο για να κάνουν πλειστηριασµό και να βάζουν χρήµατα, διότι όλα αυτά τα λύνει από µόνη της η αγορά, µε
βάση τη διαφηµιστική πίτα. Πάλι απαντάει το ΕΣΡ και λέει ότι η
τιµή εκκίνησης για κάθε άδεια από τις επτά -και όχι από τις απεριόριστες- θα είναι τα 35 εκατοµµύρια ευρώ. Το λέει το ΕΣΡ. Δεν
το λέµε εµείς.
Άρα εσείς θα ανεβείτε εδώ πέρα, κύριε Τσιάρα, και µε βάση
αυτά που λέγατε, θα κάνετε την αυτοκριτική σας και θα πείτε το
εξής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Για το δεύτερο κοµµάτι δεν το διαβάσατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Θα πείτε: Συγγνώµη για το απεριόριστο. Συµβιβαζόµαστε µε αυτό που λέει το ΕΣΡ, το επτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Εµείς να πούµε συγγνώµη; Την
αντισυνταγµατικότητα την ξεχνάτε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Όσον αφορά τα χρήµατα, θα κάνετε τον πολλαπλασιασµό του επτά επί το τριάντα πέντε ως τιµή
εκκίνησης και όχι ως τιµή λήξης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, κύριε Μπάρκα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: …και να πείτε: Δεχόµαστε τα
245 εκατοµµύρια -αυτό θα πείτε από το Βήµα της Βουλής- τα
οποία µας δίνουν τα κανάλια…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Από επτά, όχι από τέσσερις. Αυτή
είναι η διαφορά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: …και καλούµε την Κυβέρνηση και εδώ είναι η Κυβέρνηση- να τα χρησιµοποιήσει για να φτιάξει
κοινωνικό κράτος, για νοσοκοµεία, για γιατρούς, για παιδεία, για
βιβλία, για σχολεία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Δεν δώσατε το πλεόνασµα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Τέτοιου είδους κριτική θα κάνετε από Βήµατος της Βουλής πλέον.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Μπάρκα.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ανδρέας Λοβέρδος για δώδεκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα αρχίσω από αυτά που εχθές
ειπώθηκαν από εµένα στη Βουλή. Θέλω προκαταβολικά να πω
στον κ. Παππά ότι δεν έχω τίποτα προσωπικό µε αυτόν. Διότι καµµιά φορά η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης ίσως να του δηµιουργεί κακή εντύπωση. Δεν έχω τίποτα προσωπικό. Πολιτικά
µιλάω. Θα εξηγήσω τι έλεγα εχθές και θα απαντήσω και σε πάρα
πολλά επιχειρήµατα που έχουν ακουστεί από συναδέλφους της
Συµπολίτευσης.
Σας είπα χθες, λοιπόν, ένα ρητορικό ερώτηµα: «Δεν πονάτε
από τα χαστούκια που τρώτε, από τους δικαστικούς και πολιτικούς κολάφους; Δεν έχετε χορτάσει ίσως;». Είναι συνεχή τα χτυπήµατα που τρώτε σε πολιτικό επίπεδο και είναι πολύ µεγάλη η
δικαστική αποδοκιµασία που είχατε.
Θέλω να είµαι πάρα πολύ σαφής, γιατί πολλές φορές περνάει
από το µυαλό αυτού που µας βλέπει και είναι έξω από την Αίθουσα ότι η πολιτική αντιπαράθεση µε κάνει να τα λέω αυτά. Κάνατε τον νόµο σας τον Οκτώβριο του 2015, τον νόµο Παππά.
Αποκαλύφθηκε στη συνέχεια ότι τον νόµο σας τον πάντρευε η
πραγµατικότητα µε την απόπειρά σας να κάνετε δική σας την
ενηµέρωση, όπως κάνατε την ΕΡΤ από δηµόσια τηλεόραση, µια
τηλεόραση του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό θέλω να το πω εδώ από το Βήµα της Βουλής, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Πάντα η δηµόσια τηλεόραση πρέπει να υπηρετεί και το κυβερνητικό έργο, διότι η ιδιωτική τηλεόραση δεν το
καλύπτει όλο. Υπάρχουν πτυχές της κυβερνητικής δράσης που
δεν έχουν επικοινωνιακό ενδιαφέρον και είναι σοβαρές και πρέπει να προβάλλονται και είναι δουλειά της δηµόσιας τηλεόρασης
να το κάνει αυτό.
Πάντα, λοιπόν, υπάρχει µια τάση -αυθεντική όµως, υπηρετούσα τα πράγµατα- της δηµόσιας τηλεόρασης να παρουσιάζει,
να προβάλλει το έργο της κυβέρνησης. Από εκεί, όµως, µέχρι να
είναι είδηση ό,τι αφορά το έργο της Κυβέρνησης, που είναι τώρα
η κατάσταση, υπάρχει µεγάλη απόσταση. Είστε υπεύθυνοι για
αυτό. Όλες οι εφηµερίδες σε εσάς αναφέρονται, όταν αναφέρονται στην ΕΡΤ. Η ΕΡΤ είναι τηλεόραση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι
δηµόσια τηλεόραση.
Γυρίζω στον νόµο σας. Με τα «ΣΥΡΙΖΑ channel» συµβάλατε
στο να µετατρέψετε το ηθικό πλεονέκτηµα µιας Κυβέρνησης που
το δικαιούνταν -γιατί λίγους µήνες κυβερνούσε, ενώ τα άλλα κόµµατα κυβερνούσαν χρόνια, ένα προβληµατικό κράτος όταν το
εποπτεύεις σε χρωµατίζει- και συµβάλατε και εσείς προσωπικά
µε τον νόµο σας αλλά και µε τα όσα κάνατε -τα οποία θα πω τώρα- στο να το µετατρέψετε σε ηθικό µειονέκτηµα. Είστε πια µια
Κυβέρνηση µε ηθικό µειονέκτηµα.
«Έπεσε» ο νόµος σας, το θυµόµαστε όλοι, περασµένα βέβαια,
αλλά όχι ξεχασµένα. Οι µνήµες είναι νωπές. Απώλεια πρόσφατης
µνήµης δεν πρόκειται να πάθουµε. Σας χρεώνουµε µε την απο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

τυχία αυτή.
Ήρθατε στη Βουλή –και εδώ δεν θέλω να µου πείτε ότι είχα
ένταση, µιλήσαµε πάρα πολύ ευγενικά, αντιπαρατεθήκαµε χωρίς
ένταση, τουλάχιστον, που να ξεφεύγει από τα πολιτικά όρια- και
φέρατε τροπολογία -έφυγε ο προλαλήσας συνάδελφος- µε την
οποία ρυθµίσατε τη χωρητικότητα των πολυπλεκτών προ εβδοµάδων.
Σας είπα, εντός και εκτός Αιθούσης, ότι, αφού δεν πήρατε τη
γνώµη του ΕΣΡ, του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ο
νόµος θα σπάσει, ακόµα και αν το ΕΣΡ γνωµοδοτούσε και µπορεί
να έλεγε κάτι κοντινό µε αυτό που λέτε εσείς. Είχατε τη συνταγµατική υποχρέωση –όπως σας ειπώθηκε σαφώς από το Συµβούλιο της Επικρατείας- να έχετε ζητήσει τη γνώµη του, να έχει
καταθέσει τη γνώµη του και να την προσκοµίσετε στην Εθνική
Αντιπροσωπεία, διότι δεν είχατε δικαίωµα να αποστείτε από τη
γνώµη αυτή.
Σας έκανα κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μου λέτε «µα έχω µια αλληλογραφία µε το ΕΣΡ». Η αλληλογραφία, κύριοι συνάδελφοι,
της οποίας έλαβα γνώση, δείχνει ότι το ΕΣΡ λέει αυτό που σας
είπα εγώ εδώ, µόλις τώρα, ότι δεν έπρεπε να µη ρωτήσετε. Αυτό
έλεγε η αλληλογραφία.
Άρα αυτό που λένε οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, ότι δηλαδή τώρα το ΕΣΡ πήρε µια απόφαση για 35 εκατοµµύρια, για
να πάρει κανείς την άδεια κ.λπ., είναι υπονοµευµένο από τον κ.
Παππά. Όποιος δεν θέλει να τα πληρώσει αυτά θα προσφύγει
εναντίον σας και θα σας ξανακερδίσει. Και αυτό είναι προβληµατικό.
Εµένα µου έρχεται στο στόµα µια απορία καθόλου ρητορική,
πραγµατική, ουσιαστική. Γιατί το κάνετε; Τι θα παθαίνατε, εάν
ρωτούσατε το ΕΣΡ και σας απαντούσε; Προφανώς είναι θέµα νοοτροπίας, εάν δεν είναι θέµα του να κάνετε ό,τι µπορείτε για να
µη γίνει τελικά ο διαγωνισµός. Όµως, βλέπετε ότι εγώ δεν σπεύδω να σας τα ρίξω όλα στην πλάτη. Καταγράφω το πρόβληµα
και θέτω ερωτήµατα. Εσείς θα απαντήσετε τα ερωτήµατα, όχι
µόνο τώρα, όταν η ζωή έρθει να επαληθεύσει, ακόµα µια φορά,
αυτό που η Εθνική Αντιπροσωπεία σάς λέει.
Παράλληλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενώ µέχρι στιγµής
επί δυόµισι χρόνια δεν έχουν ένα ευρώ όφελος από αυτές τις
διαδικασίες, διαβάσαµε ότι ένα κανάλι –και έχει σηµασία ποιο
είναι αυτό, για τη στάση που έχει κρατήσει-, το «STAR», σας κάνει
αγωγή 32 εκατοµµυρίων και σας ζητάει αποζηµίωση για όσα υπέστη από αυτά που κάνατε και για τα προγράµµατα που έχασε.
Ακούω ότι θα το κάνουν κι άλλοι αυτό.
Κύριε Παππά, φροντίστε να κερδίσετε αυτές τις δίκες, διότι
αυτές οι δίκες στρέφονται εναντίον όχι του Νίκου Παππά, αλλά
του ελληνικού δηµοσίου. Αν καταδικαστείτε και χάσετε και αυτές
τις δίκες, θα φορτώσετε κάποιες δεκάδες εκατοµµύρια στο δηµόσιο, που πρέπει να πληρώσει αποζηµίωση σε αυτούς που προσφεύγουν εναντίον του για τη ζηµιογόνα συµπεριφορά του.
Σηµειώστε το αυτό, γιατί η ζηµία σε βάρος του δηµοσίου δεν
είναι απλή πολιτική κουβέντα. Πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικός, ειδικά όταν έχετε σύρει, εσείς και ο κ. Τσίπρας, την αντιπαράθεση εκεί που τη σύρατε. Γιατί θυµόµαστε καλά τα λόγια
σας. Φροντίστε, λοιπόν, να κερδίσετε τις δίκες. Αν δεν κερδίσετε
αυτές τις δίκες, δεν φορτώνεται ο Νίκος Παππάς, φορτώνεται το
ελληνικό δηµόσιο τις πολιτικές του Νίκου Παππά.
Πάµε τώρα και στο παρόν. Προσπαθήσατε χθες να πείτε ότι
κάναµε µια φασαρία χωρίς λόγο, διότι εσείς προσαρµόζεστε µε
τις γνώµες του ΕΣΡ.
Μα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εσείς της Πλειοψηφίας, που
στηρίζετε το σχέδιο νόµου, αυτό έχει τίτλο: «Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου». Τα πρώτα
του άρθρα είναι τα άρθρα που διέπουν την αρχή του. Για αυτό
έγινε αυτός ο νόµος.
Για τα υπόλοιπα και τροπολογίες µπορούσατε να κάνετε. Εδώ
κάθε φορά σε κάθε σχέδιο νόµου φέρνετε δέκα σχέδια νόµου µε
τροπολογίες. Θα είχατε δισταγµούς και συστολές εδώ; Η αρχή
που διείπε το σχέδιο νόµου σας είναι αυτά τα πρώτα άρθρα.
Σας λέει η Βουλή στη Διαρκή Επιτροπή ότι το Ενωσιακό Δίκαιο
προσβάλλεται. Σας λέει η Βουλή ότι και το Σύνταγµα προσβάλλεται. Σας τα λένε οι φορείς. Εγώ, όπως κάθε φορά που αγορεύ-
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ω, φροντίζω να διαβάζω τι έχει πει ο εκπρόσωπός µας στη Διαρκή Επιτροπή. Διάβασα και τις τρεις οµιλίες του κ. Παπαθεοδώρου
και διάβασα και τι είπατε εσείς.
Εσείς λέγατε στον άνθρωπο, που σας έλεγε την αλήθεια, ότι
θα εκτεθεί, ότι η ζωή θα του δείξει πως λέει πράγµατα τα οποία
δεν στέκουν. Ένας άνθρωπος σοβαρός, πανεπιστηµιακός, ευγενής απέναντί σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Όχι δα. Ρωτήστε τον.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Χτες περί αναστοχασµού σάς είπε,
αντί να σας πει ότι σας υπαγόρευσαν την τροπολογία που φέρατε εδώ. Και τον ψέγω για την ευγένειά του απέναντί σας.
Δίνετε εσείς, λοιπόν, απαντήσεις στη Βουλή µε ταµπούρλα, µε
όργανα, µε ποµπές εναντίον των άλλων, λέγοντας ότι θα εκτεθούµε εµείς. Σας τραβάνε το αυτί. Σας ρώτησα χθες σε ποιον
σκύψατε, στις Βρυξέλλες ή στην Αθήνα; Γνώµη µου είναι ότι η
παραγγελία ήρθε από τις Βρυξέλλες, ότι αυτό αντιφάσκει µε το
Ενωσιακό Δίκαιο και θα έχετε πρόβληµα.
Έρχεστε εδώ και φέρνετε το αντίθετο: από την υποχρεωτικότητα της συµµετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, που θα διανείµει τον διαφηµιστικό χρόνο και θα καθορίσει, όπως λένε οι
διατάξεις του νόµου σας, την κάνετε προαιρετική την πλατφόρµα
αυτή. Για να την κάνουµε τι; Ποιος θα τη χρησιµοποιήσει; Ποιος
θα µπει στον κόπο αυτής της διαδικασίας, όταν δεν είναι υποχρεωτική; Έρχονται οι Βουλευτές σας και µας λένε και εσείς
πρώτος: «Καλά, αφού αλλάζουµε κάτι, όπως το λέγατε, γιατί δεν
το ψηφίζετε;».
Όλα τα πρώτα άρθρα, λοιπόν, του νοµοσχεδίου είναι για πέταµα. Τι να ψηφίσουµε; Κάτι που δεν ισχύει; Όλα τα πρώτα άρθρα του νόµου είναι για πέταµα, κύριε Παππά. Δεν υπάρχουν. Τρύπα στο νερό.
Μας λέει η Πλειοψηφία, επαναλαµβάνοντας κατ’ ουσίαν µια
αµίµητη φράση: «Αυτές εδώ είναι οι αρχές µας, κύριοι. Αν δεν
σας αρέσουν, δεν πειράζει. Έχουµε κι άλλες αρχές.». Και φέρνει
σήµερα το ακριβώς αντίθετο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Μα, είναι δυνατόν; Για αυτό σας λέω: ταπείνωση!
Έρχεται εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σχέδιο νόµου, που
η εισηγητική έκθεση λέει άλλα, η γνώµη της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, είκοσι τεσσάρων σελίδων, είναι επί άλλου
σχεδίου νόµου, ανατρέπει τη βασική του αρχή, ταπεινώνεται
µπροστά σας, σας βάζει να υποστηρίζετε άλλα πράγµατα από
αυτά που λέγατε στην επιτροπή και επιµένει.
Πρέπει εµείς, δηλαδή, να αναδιπλωθούµε και να µην του λέµε
ότι ταπεινώνεται από κάθε σχέδιο νόµου που φέρνει εδώ. Δεν ξεπλένει την ντροπή του ούτε ο Δούναβης, που θα φτάσει τώρα
µέχρι τον Αξιό, κατά τις προγραµµατικές δεσµεύσεις της Κυβέρνησης και θα βγαίνει και στον Θερµαϊκό.
Έφυγε ο κ. Μάρδας. Επειδή ήµασταν συµφοιτητές, θα θυµόταν ότι τον Γαρουφαλιά στην Αθήνα τον κορόιδευαν µε διάφορα
συνθήµατα. Εµείς οι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη τότε, τον κοροϊδεύαµε µε το σύνθηµα «Θάλασσα στα Τρίκαλα, πόρτα στην Καµάρα». Στην Καµάρα της Θεσσαλονίκης, δηλαδή, να βάλουν πόρτα. Αυτό ήταν το σύνθηµά µας. Θα γελοιοποιηθείτε, αν δεν έχετε
γελοιοποιηθεί ήδη, µε όσα κάνετε. Τέλος για το κεφάλαιο Α’.
Για το κεφάλαιο Δ’, στέκει η παρατήρηση Παπαθεοδώρου. Την
επαναλαµβάνω. Δεν ψηφίζουµε διατάξεις που δεν φέρνουν του
αρµόδιου Υπουργού την υπογραφή. Φέρνουν την υπογραφή του
µισού αρµόδιου Υπουργού. Η κ. Κονιόρδου δεν υπογράφει. Τελειώσαµε µε το Δ’ κεφάλαιο, δεν µας αφορά.
Δεν υπάρχει Κυβέρνηση εδώ. Υπάρχει Παππάς versus Κονιόρδου. Δεν τα ξέρω αυτά. Ούτε κουτσοµπόλης είµαι ούτε µε απασχολούν. Το σχέδιο νόµου έπρεπε, όπως είπε ο κ. Παπαθεοδώρου, να φέρει την υπογραφή της Υπουργού από την οποία αφαιρούνται αρµοδιότητες και δεν φέρει την υπογραφή αυτή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πάµε στο κεφάλαιο Β’ και µε αυτό θα κλείσω. Δεν έχω άλλον
χρόνο. Τα είπε ο κ. Παπαθεοδώρου, δεν θέλω να τα επαναλάβω.
Συµφωνούµε µε προϋποθέσεις στον χώρο του περιφερειακού
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Τύπου. Έχουµε υπ’ όψιν µας, όµως, τι συµβαίνει στον περιφερειακό Τύπο.
Θέλω να διαβάσω, επειδή δεν προσαρµόσατε τίποτα στις παρατηρήσεις µας -όσα είπε ο κ. Παπαθεοδώρου ισχύουν- από τη
χθεσινή του αγόρευση το τέταρτο σηµείο που αφορά τον περιφερειακό Τύπο. Το διαβάζω ως έχει, για να ακουστεί από τον
Υπουργό, µήπως και εδώ περάσουµε κάτι. «Στους λόγους αποκλεισµού ενός εκδότη ή διευθυντή, λόγω αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, νοµίζω», λέει ο συνάδελφος, «ότι θα πρέπει να
ξαναδείτε µόνο την περίπτωση καταδίκης για έκδοση ή µη πληρωµή συναλλαγµατικών από τα προβλεπόµενα οικονοµικά εγκλήµατα, στον βαθµό που έχουν αυξηθεί οι πράξεις αυτής της
ποινικής απαξίας λόγω της περιόδου της κρίσης.».
Κυρίες και κύριοι, η τελευταία µου φράση. Αυτή την εβδοµάδα
του συµπυκνωµένου -αδίκως συµπυκνωµένου, όπως είπα χθεςκοινοβουλευτικού µας βίου ήλθε το σχέδιο νόµου για την παιδεία,
ο αναχρονισµός και η οπισθοδρόµηση, η ανοµία στην πρώτη
γραµµή της ηµερήσιας διάταξης, ήλθε το σχέδιο νόµου για την
υγεία, εκατόν τόσα άρθρα. Εδώ έγινε κοινοβουλευτικός αγώνας.
Τι κάνετε επί της ουσίας; Αφαιρείτε δυνατότητες που έχει ο
Έλληνας πολίτης σήµερα να εξυπηρετείται, τα βαφτίζετε αυτά
ιδιωτική υγεία –κακώς-, µια µεγάλη µεταρρύθµιση δική µου, η
οποία δεν είχε προλάβει πολιτικά να εκκοινωνηθεί, αλλά ο κόσµος την είχε γευτεί επί πέντε χρόνια, σταδιακά τη ροκανίζετε
υπέρ ενός συστήµατος δηµόσιας πελατείας, όχι υγείας. Τα είπαµε, όµως, εχθές.
Τρίτον, τα ΜΜΕ. Όλα όσα είπαν οι κύριοι συνάδελφοι ισχύουν
ως κριτική στην Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κλείνετε µε αυτό,
παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Συνολικά, όµως, η τελευταία εβδοµάδα της κοινοβουλευτικής ζωής αυτής της περιόδου είναι η
εβδοµάδα που ακούµε το ρέκβιεµ των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ.
Από το ποδοβολητό της οπισθοχώρησής σας αφήνετε σκόνη,
την οποία δυστυχώς εισπνέουµε, αλλά είναι το τελευταίο κακό
που θα πάθουµε. Είστε παρελθόν και αυτό το παρελθόν ο ελληνικός λαός το πληρώνει. Γρήγορα θα υπάρξουν διαδικασίες αποκατάστασης της λειτουργίας αυτού του τόπου και µέσα στο
πλαίσιο της δηµοκρατίας και µέσα στο πλαίσιο των διοικητικών
αναγκών που έχει ανάγκη ο πολίτης και η Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχει ζητήσει τον
λόγο για ένα λεπτό ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Οµολογώ ότι ο κ. Λοβέρδος
έκανε µία προσπάθεια να χαµηλώσει λίγο τους τόνους. Εντάξει,
δεν κρατήθηκε απολύτως, πρέπει να πω, κύριε Πρόεδρε, αλλά
θα καλωσορίσω µία µετακίνηση τουλάχιστον ως προς τους τόνους. Το εντυπωσιακό ήταν ότι εγκάλεσε τον κ. Παπαθεοδώρου
για ευγένεια, αλλά αυτό επιτρέψτε µου να το προσπεράσω.
Δύο πράγµατα θέλω να πω. Ο κ. Λοβέρδος κατ’ αρχάς επανέλαβε κάτι που είχε διατυπώσει σε µια σχετική του ερώτηση και
το οποίο είχαµε συζητήσει εδώ. Μας κατηγόρησε ότι φέραµε
τροπολογία για την ταυτόχρονη µετάδοση τυπικής και υψηλής
ευκρίνειας και, ως εκ τούτου, ο αριθµός των καναλιών περιορίστηκε.
Στο έγγραφο µε τη γνώµη και τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις του
Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης –σας καλώ να το διαβάσετε, κύριε Λοβέρδο- υπάρχει και η σύµφωνη γνώµη του Εθνικού
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για την ταυτόχρονη µετάδοση τυπικής και υψηλής ευκρίνειας και, βεβαίως, παραποµπή στη σχετική ρήτρα για τον αριθµό των εργαζοµένων.
Η δε διάταξη την οποία φέρνετε ως σηµαία, και προσπαθείτε
να δηµιουργήσετε εντυπώσεις ότι πρόκειται περί κραυγαλέας αντισυµβατικότητας, απλώς αποτυπώνει και αυτό που γίνεται τώρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Διότι αυτή τη στιγµή όλα τα ιδιωτικά κανάλια πανελλαδικής εµβέλειας εκπέµπουν και σε τυπική και σε υψηλή ευκρίνεια.
Το εντυπωσιακότερο όλων -και είµαι βέβαιος ότι κάθε παρατηρητής αυτής της συζήτησης θα το σηµειώσει ως τέτοιο- είναι
ότι κατηγορήσατε εσείς εµάς ότι δεν θέλουµε να γίνει διαγωνισµός για τα κανάλια. Αυτό νοµίζω ότι υπερβαίνει κάθε πολιτική
φαντασία και θα καταγραφεί ως τέτοιο.
Με λυπεί ειλικρινώς το γεγονός ότι τοποθετηθήκατε µε τον
τρόπο που τοποθετηθήκατε για την αγωγή που έχει κάνει κατά
του δηµοσίου ένας σταθµός ο οποίος αποσύρθηκε οικειοθελώς
από τον διαγωνισµό της περασµένης χρονιάς.
Ρώτησα έναν πολύ πεπειραµένο νοµικό και µου είπε το εξής:
Είναι σαν να µπαίνουν δύο κλέφτες σε ένα σπίτι, ο ένας να καταφέρνει να κλέψει πολλά, ο άλλος να µην καταφέρνει να κλέψει
πολλά και αυτός που δεν έχει καταφέρει να κλέψει πολλά να
κάνει αγωγή στον ιδιοκτήτη του σπιτιού για να αποζηµιωθεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Ωραίος νοµικός είναι αυτός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Αυτή είναι δυστυχώς η ιστορία.
Το σηµειώνω µε µεγάλη λύπη ειλικρινώς. Όµως, επειδή δεν τοποθετηθήκατε δεν θα σας ζητήσω να το κάνετε και να σας πιέσω.
Θα ακούσουµε τη θέση σας σε σχέση µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που φέραµε µετά από πρόταση του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ξυδάκης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει, έκανε ένα
σχόλιο ο κύριος Υπουργός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα ήθελα τον λόγο µετά τον κ. Ξυδάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μετά τον κ. Ξυδάκη,
ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται µετά από
κάθε οµιλητή να παίρνει τον λόγο ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε δίκιο. Θα
πάµε καλά.
Κύριε Ξυδάκη, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς να πούµε ότι το νοµοσχέδιο, µε όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει και µε την κριτική που έχει δεχθεί και µε τις
πολλές βελτιώσεις τις οποίες έφερε ο Υπουργός µέσα στην Ολοµέλεια, νοµίζω ότι αποτελεί µια καλή αρχή για ρυθµίσεις σε µια
γκρίζα ζώνη που αποτελούν τα οπτικοακουστικά ηλεκτρονικά
µέσα, οι εφηµερίδες, που έχουν υποφέρει από την έλλειψη ρυθµιστικού πλαισίου, την έλλειψη κανόνων και πολλές φορές από
τη χρήση τους ως δοχεία παραγωγής πολιτικού χρήµατος και
κάκιστης επιρροής.
Θέλω να κάνω τέσσερις παρατηρήσεις πολύ πρακτικές στον
Υπουργό -κάποιες από αυτές τις είχα πει και στην επιτροπή-, για
να βοηθήσουµε την εφαρµογή του νόµου. Δυστυχώς όσοι είχαµε
επαφή µε τη δηµόσια διοίκηση από το καινούργιο πολιτικό προσωπικό –και οι παλαιότεροι το γνωρίζουν και ο Υπουργός το γνωρίζει- βλέπουµε ότι άλλα ψηφίζονται στην Αίθουσα και άλλα
τελικώς εφαρµόζονται ή µάλλον δεν εφαρµόζονται. Σκοπός µας
είναι οι νόµοι να µπορούν να εφαρµοστούν, να είναι λειτουργικοί.
Με το παρόν νοµοσχέδιο υφίσταται µια αλλαγή ο νόµος του
2010 περί κινηµατογραφίας. Υπήρχε ένα τέλος 1,5% πάνω στα
συνδροµητικά κανάλια και 1,5% πάνω στην ΕΡΤ και τους παραγωγούς τηλεπικοινωνιακού περιεχοµένου επί του συνόλου του
τζίρου. Αυτό το 1,5% ήταν ο πόρος που πήγαινε για ενίσχυση της
εθνικής κινηµατογραφικής παραγωγής.
Οι µόνοι που το έχουν δώσει από το 2010 µέχρι σήµερα ήταν
η ΕΡΤ και τα συνδροµητικά κανάλια. Τα ιδιωτικά κανάλια, που
είχαν 1,5% επί του διαφηµιστικού τζίρου, ουδέποτε το έδωσαν,
διότι και οι πολιτικές ηγεσίες ολιγώρησαν, αλλά κυρίως διότι οι
ίδιοι δυστρόπησαν, αντέδρασαν και µε πάρα πολλούς τρόπους
και προσφυγές αντιδρούν ακόµη. Τώρα έχει µπει σε ένα κανάλι,
σε έναν δρόµο.
Το νοµοσχέδιο του Υπουργού, του κ. Παππά, µετατρέπει το
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1,5% επί του τζίρου των συνδροµητικών σε 1,5% επί της διαφηµίσεως. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό για δύο λόγους. Πρώτον, το 1,5% επί του τζίρου αφορά την ΕΡΤ, της οποίας τα έσοδα σε µεγάλο βαθµό είναι το τέλος που πληρώνουν
όλοι οι Έλληνες πολίτες και είναι ένας υγιής οικονοµικά οργανισµός. Δεύτερον, γιατί τα συνδροµητικά κανάλια κατ’ εξοχήν για
τα έσοδά τους στηρίζονται στη συνδροµή και δευτερευόντως
στη διαφήµιση.
Κάνω έκκληση στον Υπουργό να µην αφαιρέσει ίσως τον µοναδικό υγιή και άµεσα ανταποδοτικό πόρο που έχει η ελληνική
κινηµατογραφική παραγωγή. Του είχα θυµίσει και µέσα στην επιτροπή ότι η Ελλάδα δίνει τρία εκατοµµύρια για την ελληνική κινηµατογραφική παραγωγή. Η Πορτογαλία, αντιστοίχου ΑΕΠ,
πληθυσµού και πολιτισµικής θέσης στο ευρωπαϊκό στερέωµα,
δίνει τριάντα εκατοµµύρια. Ένα προς δέκα. Να µην αφαιρέσουµε
πόρους από τον ελληνικό κινηµατογράφο.
Κύριε Υπουργέ, ελπίζω να το ακούτε αυτό και να το ενσωµατώσετε.
Δεύτερον, θέλω να αναφερθώ στις καλές, σοβαρές και ρηξικέλευθες πρόνοιες για ενίσχυση της οπτικοακουστικής παραγωγής που περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο. Έχω κάνει κι άλλες φορές
εκκλήσεις προς τον Υπουργό, και στις προκοινοβουλευτικές διαδικασίες, να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και το προσωπικό του
Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου για την εφαρµογή όσων
προβλέπει ο νόµος.
Το ΕΚΟΜΕ θα αργήσει να αποκτήσει προσωπικό οργανισµό
και τεχνογνωσία. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου έχει ιστορία τριάντα-σαράντα ετών στην Ελλάδα. Το 2010 απέκτησε ένα
καλό νοµοθετικό πλαίσιο, αντίγραφο του γαλλικού. Ας αξιοποιηθεί αυτή η γνώση. Από το 2010, µόλις φέτος ολοκληρώθηκε ο
οργανισµός του και συστήθηκαν διευθύνσεις.
Έχοντας εµπειρία πάλι των αργών, βασανιστικών ρυθµών της
ελληνικής διοικήσεως, οι οργανισµοί που συστήνουµε µε νόµους
κάνουν πολλά χρόνια να συγκροτηθούν, να αποκτήσουν οργανισµούς, να αποκτήσουν προσωπικό, να αποκτήσουν τεχνογνωσία.
Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής ας αντλήσει την τεχνογνωσία και το έµψυχο δυναµικό του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου. Είναι κοινοί οι στόχοι, κοινοί οι πόροι µέσα στην κεντρική κυβέρνηση, κοινές οι στρατηγικές, κοινές οι λειτουργίες.
Άλλη παρατήρηση. Χαιρόµαστε και ευχόµαστε ευόδωση
στους σκοπούς του νέου Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΡΤ. Κάνω
έκκληση πάλι στην πολιτική ηγεσία αλλά και στη νέα διοίκηση
της ΕΡΤ -µε άξια πρόσωπα, µε άξιους ανθρώπους και σεβαστούς, όπως ο Χρήστος Λεοντής, µεγάλος συνθέτης- να επισπεύσουν τις διαδικασίες εκλογής εκπροσώπου των δηµοσιογράφων,
ο οποίος είναι ex officio µέλος στο διοικητικό συµβούλιο. Να
έχουµε µια πλήρη δηµοκρατική εκπροσώπηση απ’ όλες τις τάξεις, σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο.
Μια τελευταία παρατήρηση έχω να κάνω. Θέλω να την ακούσει
ο Υπουργός. Γίνεται ένας ορισµός στο τελευταίο κεφάλαιο, του
ανεξάρτητου παραγωγού. Παραγωγός ανεξάρτητος, όπως προβλέπει το νοµοσχέδιο, είναι αυτός που συµµετέχει µε ποσοστό
ως 25% σε τηλεοπτικό οργανισµό και καλύπτει ως το 70% του
τηλεοπτικού προγράµµατος παραγωγής.
Νοµίζω ότι είναι υπερβολικά τα νούµερα. Θα σας δώσω ένα
παράδειγµα. Η εταιρεία «ΑΝΩΣΙΣ» της οικογενείας Μπόµπολα
είχε µικρότερο ποσοστό απ’ αυτό και κάλυπτε το 70% της παραγωγής του «MEGA». Υπάρχουν ταυτίσεις και καταχρηστικές
ενέργειες. Δεν είναι κακό σε ό,τι αφορά αυτά τα τηλεοπτικά, αλλά, αν βάζουµε έναν κινηµατογραφικό παραγωγό ως ανεξάρτητο
µε τέτοια πλαφοναρισµένα, θα έλεγα, ποσοτικά χαρακτηριστικά,
καταδικάζουµε τους µικρούς παραγωγούς και άλλους παραγωγούς, οι οποίοι δεν έχουν ανάµειξη και από τους οποίους, κατά
τη δική µου γνώση -που έχω γνώση του κινηµατογραφικού τοπίου-, ξεκίνησε αυτή η µικρή άνοιξη του ελληνικού κινηµατογράφου.
Θα πρότεινα να έχουµε ένα ποσοστό ως 5%-10% συµµετοχής
σε τηλεοπτικούς σταθµούς και ως 40% κάλυψη του προγράµµατος. Να υποστηρίξουµε τους µικρότερους παραγωγούς. Να ανθήσουν και από το φυτώριο του πειραµατικού καλλιτεχνικού
κινηµατογράφου να µπουν και στα µεγαλύτερα.
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Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχοµαι κάθε επιτυχία στις καλοκαιρινές διακοπές όλων των συναδέλφων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ξυδάκη και για τις ευχές του.
Ο κ. Λοβέρδος είχε ζητήσει τον λόγο.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παίρνω τον λόγο γιατί µετά την οµιλία
µου ο Υπουργός έκανε ένα-δυο σχόλια και του οφείλω τις αρµόζουσες απαντήσεις.
Αναφέρθηκε στο θέµα της αγωγής του «STAR» εναντίον του
ελληνικού δηµοσίου και εναντίον του, για το οποίο έκανα µια ολόκληρη ανάπτυξη. Τον συµβούλεψα από την πλευρά της Εθνικής
Αντιπροσωπείας να κερδίσει τις δίκες.
Αναφέρθηκε στο τι του είπε ένας νοµικός του σύµβουλος.
Στους νοµικούς του συµβούλους αναφερόταν και όταν του λέγαµε ότι είναι αντισυνταγµατικές οι διατάξεις του νόµου του!
Αναφερόταν σε νοµικούς συµβούλους, για να κλέψει κάτι από
την αυθεντία τους, να µεταφέρει στη Βουλή γνώµη συµβούλων
ως αυθεντική γνώµη. Τα όσα συνέβησαν τα ξέρουµε όλοι και τα
ξέρει και ο ίδιος καλά.
Να αφήσει, λοιπόν, τις νοµικές συµβουλές, τους εκθέτει κιόλας, και να κοιτάξει να κερδίσει τις δίκες, διότι αυτά που του ζητάνε τα ζητάνε ως ζηµία γι’ αυτά που έκανε και αντί να πάει για
µαλλί θα βγει και κουρεµένος. Αν πήγαινε ο ίδιος για µαλλί κι
έβγαινε κουρεµένος, ήταν θέµα δικό του, αλλά εδώ είναι η Ελληνική Δηµοκρατία, οι πολίτες της οποίας θα βάλουν ο καθένας
τον οβολό του για να πληρώσουν τη ζηµιογόνο πολιτική του συµπεριφορά.
Στη Βουλή, από τη στιγµή που έχουν συµβεί όλα όσα έχουν ειπωθεί εδώ κι εγώ συστηµατοποίησα µε την οµιλία µου, θα πρέπει
να απευθύνεται µε περισσότερη συστολή. Διότι οι απανωτές
ήττες δεν του επιτρέπουν να λέει µε τρόπο πειστικό αυτά που
έλεγε πριν από δύο χρόνια και κέρδιζε σε βάρος µας, σε βάρος
της τιµής και της υπόληψής µας,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλά, τώρα αυτό
είναι πέρα από την απάντηση, βέβαια.
Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: …επικοινωνιακά παιχνίδια. Τώρα αυτά
όλα είναι χαµένα και η Βουλή τού αξιώνει συστολή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ωραία.
Ο κ. Παπαθεοδώρου οµοίως έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος, πραγµατικά.
Ήθελα να πω στον κ. Παππά κάτι. Άκουσα ότι αναφέρθηκε ειρωνικά στην ευγένειά µου, κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν είναι µόνο χαρακτηριστικό κοινοβουλευτικού αλλά είναι χαρακτηριστικό
αξιοπρέπειας.
Κύριε Παππά, την επόµενη φορά που θα σκεφτείτε να ειρωνευτείτε την ευγένειά µου, θα σας έλεγα να θυµηθείτε ότι εδώ
και οκτώµισι µήνες αρνείστε να έρθετε στη Βουλή να απαντήσετε
σε ερώτησή µου για τη χρηµατοδότηση του site του Δαβαράκη
για το οποίο σας έχει κατηγορήσει. Όταν θα το κάνετε, θα µπορείτε να απαντήσετε και στην κριτική την πολιτική που σας κάνω,
όχι την απρεπή ούτε µε υπονοούµενα, την πολιτική κριτική. Κάντε
το πρώτα και µετά θα έχετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
Προχωρούµε µε τον κ. Γεώργιο Παπαηλιού, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία συνιστά
θεσµική παρέµβαση στον χώρο των µέσων µαζικής επικοινωνίας
και συµπληρώνει τη ρύθµιση για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών συχνοτήτων, δηλαδή τη ρύθµιση του άναρχου, εδώ και δεκαετίες, τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού τοπίου.
Η ενιαία, πλέον, θέση της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
για το υπό κρίση νοµοσχέδιο περικλείει, θα έλεγα, µια αντίφαση.
Ενώ ισχυρίζονται ότι η αρχική εκδοχή του νοµοσχεδίου µεταβλήθηκε ουσιαστικά µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις και ο αρµόδιος
Υπουργός προσχώρησε στη θέση τους, θα το καταψηφίσουν.
Αποδεικνύουν έτσι ότι ασκούν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, έχοντας περιέλθει σε αµηχανία και σύγχυση, µετά τη διά-

11310

ψευση και του τελευταίου καταστροφολογικού αφηγήµατός τους
και την προώθηση του κυβερνητικού έργου, και µε την ψήφιση
νοµοσχεδίων που έχουν κοινωνικό πρόσηµο.
Επιπλέον, τα δυο κόµµατα της Αντιπολίτευσης εµφανίζονται
να αγνοούν και τον τρόπο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, διότι κατά τη συζήτηση στις αρµόδιες επιτροπές ακούγονται οι κοινωνικοί φορείς, τα νοµοσχέδια συζητούνται, τυγχάνουν επεξεργασίας και αρκετές φορές η κυβέρνηση ανταποκρίνεται σε ιδέες,
απόψεις ακόµα και σε ενστάσεις των κοινωνικών φορέων και των
κοµµάτων της αντιπολίτευσης, αν και εφόσον αυτές κρίνονται
βάσιµες.
Η σηµερινή Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι είναι ανοικτή στον
διάλογο. Εν προκειµένω αυτό συνέβη. Η προσπάθεια της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να εµφανίσουν την Κυβέρνηση υπαναχωρούσα γίνεται µόνο και µόνο για τη δηµιουργία εντυπώσεων.
Οι ρυθµίσεις του υπό κρίση νοµοσχεδίου αποσκοπούν στην εγκαθίδρυση διαφάνειας, στην αποτροπή φαινοµένων φοροδιαφυγής και υπόγειων συναλλαγών, οι οποίες συχνά διενεργούνται
υπέρ ή εις βάρος ορισµένων ή όλων των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων στον χώρο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, στη διαφηµιστική αγορά, αλλά και στον χώρο του περιφερειακού - επαρχιακού Τύπου.
Αυτές οι ρυθµίσεις στηρίζονται στο γράµµα και στο πνεύµα
των διατάξεων των άρθρων 15 παράγραφος 2 και 14 παράγραφος 9 του Συντάγµατος. Εποµένως όλες οι αιτιάσεις περί αντισυνταγµατικότητας που προβάλλονται δεν ευσταθούν.
Το άρθρο 15 παράγραφος 2 προβλέπει ότι η ραδιοφωνία και
η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του κράτους. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 9, «το ιδιοκτησιακό
καθεστώς, η οικονοµική κατάσταση και τα µέσα χρηµατοδότησης των µέσων ενηµέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως
νόµος ορίζει. Νόµος προβλέπει τα µέτρα και τους περιορισµούς
που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας
και της πολυφωνίας στην ενηµέρωση».
Σε αυτό το συνταγµατικό πλαίσιο, οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες, ως δηµόσια περιουσία και ως δηµόσιο αγαθό, και η εκµετάλλευσή τους, τα παράγωγα, τα προϊόντα και οι πόροι που
προκύπτουν από αυτές υπό οποιαδήποτε µορφή, κυρίως από τη
διαχείριση του τηλεοπτικού χρόνου και τη διαφήµιση, υπόκεινται
στους αναγκαίους περιορισµούς, όρους και προϋποθέσεις, προκειµένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια στον χώρο της ενηµέρωσης σε όλες τις εκφάνσεις της. Αυτοί οι περιορισµοί, οι όροι και
οι προϋποθέσεις προβλέπονται στο υπό κρίση νοµοσχέδιο.
Αφού, λοιπόν, οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες είναι δηµόσια
περιουσία, δηµόσιο αγαθό, για ό,τι προκύπτει από αυτές, για παράδειγµα από τη διαχείριση του τηλεοπτικού χρόνου, τη διαφήµιση, η πολιτεία µπορεί και πρέπει να θέτει κανόνες, πράγµα που
πράττει το υπό κρίση νοµοσχέδιο. Το πράττει µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας διάθεσης διαφηµιστικού χρόνου, µε τρόπο
που όλοι όσοι θέλουν να µπορούν να συµµετέχουν στην αγορά
της διαφήµισης και όχι µόνον οι γνωστοί εκλεκτοί, να µην αποκλείονται κάποιοι, να καταγράφονται όλες οι διαφηµιστικές συναλλαγές και επιπλέον να αντιµετωπίζονται όλοι επί ίσοις όροις,
µε διαφανή προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα. Το ίδιο ισχύει και για
το Μητρώο του Περιφερειακού - Επαρχιακού Τύπου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έλεγα ότι πίσω από κάποιους
ακραίους, προσβλητικούς, υβριστικούς χαρακτηρισµούς συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ κρύβεται η προσπάθεια των δύο κοµµάτων της Αντιπολίτευσης να καλυφθεί η
απέχθειά τους προς τη διαφάνεια.
Λυπάµαι, αλλά, κύριοι της Αντιπολίτευσης, είστε αλλεργικοί
προς τη διαφάνεια και την ίση µεταχείριση. Γιατί άραγε; Μήπως
διότι στηριχθήκατε επί δεκαετίες σε ένα ραδιοτηλεοπτικό σύστηµα µε χαρακτηριστικά την αδιαφάνεια, τη συναλλαγή και την
άνιση µεταχείριση και έχετε εθιστεί σε αυτό και µόνον έτσι µπορείτε να επιβιώσετε;
Αυτό εξάλλου το τεκµηριώνει και µια αναφορά συναδέλφου, ο
οποίος είπε ότι οι συµβάσεις διαφήµισης δεν ενδιαφέρουν κανέναν και δεν θα έπρεπε να γίνονται γνωστές ούτε µε την καταγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρµα. Εξάλλου, είναι γνω-
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στό ότι τα φαινόµενα διαπλοκής και διαφθοράς στον χώρο των
ΜΜΕ -και όχι µόνον- οδήγησαν τη χώρα στα βράχια.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ανίερη σχέση των διαφηµιζοµένων τραπεζών και µεγάλων επιχειρήσεων µε τα ΜΜΕ έπαιξε σηµαντικό
ρόλο, αποτελώντας µία από τις εκφάνσεις της διαπλοκής, όπως
προκύπτει και από το πόρισµα της εξεταστικής επιτροπής για τη
διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των ΜΜΕ και
των κοµµάτων από τις τράπεζες.
Θα ήθελα να τελειώσω υπογραµµίζοντας ότι η υιοθέτηση από
την Κυβέρνηση της τροπολογίας του ΚΚΕ, το να θεωρείται η
αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευµένων αποδοχών µονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων και των συνθηκών
εργασίας, αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε ρεαλιστικές προτάσεις, που έχουν κοινωνικό πρόσηµο, και θα έλεγα
ότι ανταποκρίνονται στην κοινή λογική και τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και επιπλέον ότι υπάρχει δυνατότητα συγκλίσεων µε όλες τις προοδευτικές πολιτικές δυνάµεις,
εν προκειµένω µε το ΚΚΕ, αρκεί οι προτεινόµενες λύσεις να κινούνται στη σφαίρα του εφικτού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ.
Να παρακαλέσω να είµαστε συνεπείς στον χρόνο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι ώρα υπολογίζετε να κλείσει η συνεδρίαση, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θέλουµε να κλείσουµε όσο γίνεται πιο γρήγορα, τουλάχιστον πριν από τις 15.00’
να έχουµε ψηφίσει. Το λέω τώρα αυτό, γιατί µε ρωτούσε και η κ.
Ασηµακοπούλου. Να παρακαλέσω τους εισηγητές να µη δευτερολογήσουν, εκτός αν θέλει κάποιος να πει κάτι για µια τροπολογία πολύ συγκεκριµένα για ένα λεπτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Συµφωνούµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα παρακαλέσω
όλους να έχουν συνέπεια στον χρόνο κι αν είναι δυνατόν να µιλήσουν και λιγότερο, για να µπορέσουµε να είµαστε µέσα στο
χρονικό διάστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ.
Νικόλαος Καραθανασόπουλος για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Παπαηλιού, µε
τον αντιπερισπασµό που κάνετε, την υποτιθέµενη πρόσκληση
προς το ΚΚΕ, προσπαθείτε να κρύψετε αυτόν τον µεγάλο έρωτα
που και σήµερα εκδηλώθηκε ανάµεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Πάντως, κύριε Υπουργέ, τα όµορφα τα λόγια τα µεγάλα και
οι διακηρύξεις που κάνετε συντρίβονται από τις πράξεις σας και
βεβαίως από τη βάρβαρη πραγµατικότητα την οποία ζουν οι εργαζόµενοι, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα. Και µου ήρθε, κύριε
Υπουργέ, στο µυαλό, στη µνήµη µου ένα παλιό σύνθηµα που φωνάζαµε στα φοιτητικά αµφιθέατρα τη δεκαετία του ’80. Βεβαίως,
τότε απευθυνόµασταν στην ΠΑΣΠ. Τι έλεγε αυτό το σύνθηµα;
«Βγάζετε φλας αριστερά και στρίβετε δεξιά». Και αποτέλεσµα
αυτής της επιλογής είναι ακριβώς να υπάρχουν θύµατα, όπως
είναι οι εργαζόµενοι, η ικανοποίηση των λαϊκών τους αναγκών,
που τις θυσιάζετε -όπως τότε το ΠΑΣΟΚ έτσι κι εσείς σήµεραστον βωµό της κερδοφορίας του µεγάλου κεφαλαίου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε αποδεχθεί τους νόµους του καπιταλιστικού συστήµατος και εξυπηρετείτε µε κάθε νοµοθετική σας πρωτοβουλία τα συµφέροντα των µονοπωλιακών οµίλων. Και το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αυτό της αντίφασης ανάµεσα στα
λόγια και στα έργα, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό. Βεβαίως, αποτελεί µέρος µιας συνολικότερης συζήτησης. Και η συζήτηση
αυτή δεν είναι άλλη από τη διανοµή και αναδιανοµή της «πίτας»,
της εκµετάλλευσης των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, έντυπων και
ηλεκτρονικών, σε ένα ιδιαίτερο ρευστό τοπίο µε συχνές συγκρούσεις και εναλλαγές.
Και, βεβαίως, είµαστε µάρτυρες ενός έργου το οποίο συνεχίζεται, µιας σύγκρουσης σφοδρότατης και µε όρους περίεργους
-ας τους χαρακτηρίσω έτσι- ανάµεσα στα µεγάλα επιχειρηµατικά
συµφέροντα που θέλουν ακριβώς να αποκτήσουν όλο και µεγαλύτερο κοµµάτι αυτής της «πίτας». Και η Κυβέρνηση, βεβαίως,
παρεµβαίνει σ’ αυτό το παιχνίδι των ανταγωνισµών, σ’ αυτή την
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αναδιανοµή, µε σκοπό αφ’ ενός µεν να διαµορφώσει ένα τέτοιο
περιβάλλον φιλικότερο, όπως έκαναν και προηγούµενες κυβερνήσεις -δεν πρωτοτυπείτε, κύριε Υπουργέ- όσον αφορά τα ιδιωτικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, για την αντιµετώπισή της και,
βεβαίως, διατηρώντας -όπως σωστά είπε ο κ. Λοβέρδος, έτσι
έκαναν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις- τον έλεγχο στην κρατική τηλεόραση.
Βεβαίως, αυτή η αναδιανοµή δεν είναι αναίµακτη. Είναι σε
βάρος κατ’ αρχάς της ενηµέρωσης, από τη στιγµή που αυτή γίνεται ένα πολύ βολικό και πολύ χρήσιµο εργαλείο στα χέρια του
κεφαλαίου για να υπερασπιστεί τα συµφέροντά του, να τα προωθήσει, αλλά και βεβαίως να συσκοτίσει τους υπεύθυνους, τις
πραγµατικές αιτίες των λαϊκών προβληµάτων και, βεβαίως, να
συκοφαντήσει τις ριζοσπαστικές, ανατρεπτικές απόψεις και αντιλήψεις για τη µόνη ρεαλιστική διέξοδο προς όφελος του λαού,
που δεν είναι άλλη απ’ αυτή της ανατροπής του καπιταλιστικού
συστήµατος και της οικοδόµησης του σοσιαλισµού.
Η αναδιανοµή, κύριε Υπουργέ, εκτός του ότι γίνεται σε βάρος
της ενηµέρωσης γίνεται και στις πλάτες των εργαζόµενων στον
κλάδο, µε εργασιακές σχέσεις-λάστιχο, µε απολύσεις εργαζοµένων µε προϋπηρεσία, µε συλλογικές συµβάσεις και αντικατάστασή τους µε ένα αναλώσιµο εργατικό δυναµικό, µε την εντατικοποίηση της δουλειάς, µε τους µισθούς πείνας, µε τις µεγάλες
καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευµένων. Βεβαίως,
αυτές οι µεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευµένων δεν παρατηρούνται µόνο στον χώρο των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης αλλά είναι γενικευµένο φαινόµενο.
Και υπήρχε µια νοµοθεσία-λάστιχο όλο αυτό το διάστηµα, µε
αποτέλεσµα οι αποφάσεις που έβγαζαν τα δικαστήρια και το
Σ.τ.Ε. στην προκειµένη περίπτωση, να βάζουν ακριβώς πλάτη σε
αυτή την ασυδοσία των επιχειρηµατικών οµίλων και να κλείνουν
τα µάτια στις συνθήκες διαβίωσης των εργαζόµενων.
Καταθέσαµε µία τροπολογία. Δεν έχουµε αυταπάτες ότι µε
αυτή την τροπολογία θα αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της καθυστέρησης καταβολής των δεδουλευµένων, αλλά τουλάχιστον να
υπάρξει έστω µία µεγαλύτερη προστασία στους εργαζόµενους.
Γιατί, ακριβώς, µέσα από αυτή την τροπολογία και αυστηροποιούσαµε και συγκεκριµενοποιούσαµε ακόµη περισσότερο το νοµοθετικό πλαίσιο, για να µην υπάρχουν αυτοί οι δίοδοι διαφυγής
για τις αποφάσεις των δικαστικών οργάνων.
Έτσι, λοιπόν, η καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευµένων συγκεκριµενοποιείται ότι αποτελεί βλαπτική µονοµερή µεταβολή της σχέσης εργασίας και ότι η αξιόλογη καθυστέρηση
την οποία βάζουµε µέσα, για να θεωρηθεί ως βλαπτική µεταβολή,
σηµαίνει για εµάς ότι µπορεί να είναι από µία µέρα καθυστέρησης του µισθού έως έναν µήνα. Αυτό είναι. Γιατί από εκεί και
πάνω δεν σηµαίνει απλά και µόνο αξιόλογη καθυστέρηση, σηµαίνει κάτι πολύ περισσότερο. Γιατί ο εργαζόµενος από αυτόν τον
µισθό πρέπει να επιβιώσει, να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειας και να πληρώσει τα πάντα, λογαριασµούς, εφορία κ.λπ..
Άρα είναι πολύ συγκεκριµένο όταν λέµε αξιόλογη καθυστέρηση.
Την προσδιορίζουµε µέχρι τον έναν µήνα.
Βεβαίως προσθέσαµε και τη δεύτερη παράγραφο για να συγκεκριµενοποιήσουµε ακόµη περισσότερο ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, βάζοντας µέσα και τους βασικούς µετόχους. Κοιτάξτε, όµως,
να δείτε. Εδώ υπάρχει µια παροιµία. Γιατί ο κ. Βρούτσης της
Νέας Δηµοκρατίας είπε ότι υπάρχει ένα πολύ αυστηρό νοµικό
πλαίσιο που προστατεύει τους εργαζόµενους. Στο χωριό µου,
όµως, λένε ότι «όποιος δεν θέλει να ζυµώσει κοσκινίζει µόνο».
Υπήρχε αυτό το νοµικό πλαίσιο, αλλά πότε εφαρµόστηκε; Ας µας
πείτε συγκεκριµένα παραδείγµατα. Δεν µιλάω µόνο για τα δώρα
Πάσχα, Χριστουγέννων, είναι κι άλλα, για τα οποία υπήρξε παρέµβαση των εποπτικών οργάνων της πολιτείας για να πάνε κάποιοι από αυτούς τους µεγάλους που χρωστάνε πολλούς µήνες
δεδουλευµένα στο αυτόφωρο και να πληρώσουν πρόστιµα; Πότε
εφαρµόστηκε, λοιπόν, αυτό το αυστηρό νοµοθετικό πλαίσιο;
Και, βεβαίως, επανερχόµενος πλέον στον χώρο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, να πω ότι οι συνθήκες που επικρατούν όσον
αφορά τους εργαζόµενους, το διάστηµα που είστε εσείς Κυβέρνηση, δηλαδή περίπου τρία χρόνια, έχουν επιδεινωθεί. Ακόµη χειρότερη βαρβαρότητα επικρατεί στον χώρο αυτόν. Ακόµη και
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στην ΕΡΤ, που έχετε την εποπτεία, ας το πούµε έτσι, δεν ισχύουν
οι συλλογικές συµβάσεις, δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία για
µια σειρά εργαζόµενους στον χώρο της ΕΡΤ.
Και δεν φτάνει µόνο αυτό το περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί, αλλά έρχεστε µε την τροπολογία που φέρνετε, κύριε Υπουργέ, και τους προσφέρετε και δωράκια.
Δώρο πρώτο που κάνετε στους µεγαλοκαναλάρχες αυτούς
που θα πάρουν τις άδειες. Εκεί που ήταν τριετής η καταβολή των
δόσεων του τιµήµατος, εσείς το πάτε σε βάθος δεκαετίας. «Ζήσε
Μάη µου να φας τριφύλλι», που λένε και στο χωριό µου. Άρα
είναι ένα πολύ µεγάλο δώρο, το οποίο µπορεί και να αλλάξει στην
πορεία. Έτσι κι αλλιώς, δεν το απαγορεύει κανείς να αλλάξει
αυτή η ρύθµιση.
Δεύτερο δώρο. Θυµάµαι, κύριε Υπουργέ, σοβαρές αντιπαραθέσεις που είχαµε εδώ πέρα για τα ζητήµατα της προστασίας
των εργαζόµενων στους νέους τηλεοπτικούς σταθµούς, ισχυριζόµενοι ότι µε τα τετρακόσια άτοµα καλύπτετε τις ανάγκες και
βελτιώνεται το περιβάλλον των εργαζόµενων. Και, µάλιστα, φέρνατε τότε ως αντεπιχείρηµα στην κριτική που σας ασκούσε το
ΚΚΕ, ότι θα φέρνατε κοινή υπουργική απόφαση εσείς, µαζί µε
τον Υπουργό Εργασίας, που θα καθορίζατε τα ποσοστά που θα
έπρεπε να υπάρχουν από κάθε ειδικότητα και να µοιράζονται
αυτά τα τετρακόσια άτοµα.
Και σήµερα έρχεστε µε την τροπολογία σας και καταργείτε
αυτή την υπουργική απόφαση. Άρα, δηλαδή, λέτε απλώς και
µόνο ένα «τετρακόσια». Τι θα είναι αυτοί οι τετρακόσιοι; Θα έχει,
δηλαδή, κάποιους τριάντα, σαράντα, πενήντα τεχνικούς και δηµοσιογράφους και οι υπόλοιποι τριακόσιοι πενήντα θα είναι γενικών καθηκόντων, θα είναι γενικής χρήσης, θα είναι κηπουροί,
θα είναι αρτοποιοί, µπορεί να είναι οτιδήποτε.
Τι γίνεται µε αυτόν τον τρόπο; Τι επιτυγχάνετε µε αυτόν τον
τρόπο; Αυτό το οποίο επιτυγχάνετε δεν είναι τίποτε άλλο παρά
να συµπιέζετε ακόµη περισσότερο το µισθολογικό, όπως το ονοµάζετε, κόστος για τους εργοδότες, άρα να µειώνετε ακόµη περισσότερο την τιµή της εργατικής δύναµης, την αξία της εργατικής δύναµης, για να έχετε πολύ φθηνούς εργαζόµενους και
χωρίς δικαιώµατα. Αυτό κάνατε. Ένα νέο δώρο. Και, βεβαίως,
υπάρχουν και οι διακηρύξεις σας για µείωση της φορολογικής
επιβάρυνσης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Το ίδιο, δηλαδή η αναδιανοµή της διαφηµιστικής πίτας, εξορθολογισµός και επιβολή κανόνων ήταν µε αυτήν την ηλεκτρονική
πλατφόρµα που θέλετε να βάλετε. Και µάλιστα διακηρύσσατε ότι
µέσα απ’ αυτό θα πατάξετε τις µαύρες συνδιαλλαγές και τη φοροδιαφυγή. Άλλες οι προθέσεις, όµως, και άλλη η πράξη.
Έρχεστε και τροποποιείτε το υποχρεωτικό και το κάνετε προαιρετικό. Επί της ουσίας, δηλαδή, µετατρέπετε σε άνθρακα τον
θησαυρό. Και µου θυµίσατε, κύριε Υπουργέ, ένα τραγούδι του
Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που προσπαθούσαν να βρουν τον
ποντικό που θα πιάσει τη γάτα. Θα πατάξετε, δηλαδή, τη φοροδιαφυγή και τη µαύρη συνδιαλλαγή! Χίλια χρόνια παιδευόντουσαν, δεν το κατάφεραν ποτέ. Γιατί έτσι ακριβώς είναι το σύστηµα
και αυτό το σύστηµα υπερασπίζεστε. Και επιτρέψτε µου να σας
αφιερώσω, αυτό το τραγούδι, κύριε Υπουργέ, και ιδιαίτερα τους
δύο τελευταίους στίχους: «Μα σαν δεν έχεις κότσια να τις εφαρµόσεις, άσ’ τες καλύτερα, καθόλου µην τις λες».
Και απ’ αυτή την άποψη θα θέλαµε, κύριε Υπουργέ, να αγιάσουµε -όπως λέει και ο λαός µας- αλλά εσείς δεν µας το επιτρέπετε. Θα θέλαµε να δείξουµε, δηλαδή, µια ανοχή γι’ αυτή την
ηλεκτρονική πλατφόρµα, να µην την καταψηφίσουµε και να ψηφίσουµε «παρών». Με την αλλαγή, όµως, που κάνετε ούτε αυτό
δεν µας αφήνετε. Μας οδηγείτε στο να την καταψηφίσουµε,
όπως βεβαίως και µια σειρά από άλλα άρθρα και επί της αρχής
το νοµοσχέδιο.
Άρα, ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι αυτή η αναδιανοµή
της πίτας -που θέλετε να επιβάλλετε- γίνεται σε βάρος της ενηµέρωσης, γίνεται στις πλάτες των εργαζόµενων στον χώρο και,
βεβαίως, επιταχύνετε και διευκολύνετε ακόµα περισσότερο τη
διαδικασία συγκέντρωσης σε λίγα χέρια, σε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, όπως για παράδειγµα, κάνετε για τα οπτικοακουστικά µέσα. Το περιβάλλον που διαµορφώνετε λειτουργεί
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προς όφελος των επιχειρηµατικών οµίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτά και είναι σε βάρος των δηµιουργών.
Το ίδιο γίνεται και µε τον περιφερειακό Τύπο. Προωθείται η
συγκεντροποίηση. Και, βεβαίως, το βασικό ζήτηµα -αναφέρθηκε
µεταξύ άλλων και από τον εισηγητή µας- είναι αυτό το οποίο προβλέπεται µε την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και αποτελεί σηµαντικό
ζήτηµα για την επιβίωση του επαρχιακού Τύπου, δηλαδή η κατάργηση των δηµοσιεύσεων που αποτελούσαν τα βασικά έσοδα.
Και το µόνο που κάνετε εσείς είναι να δώσετε µια απλή παράταση στη χρεοκοπία που οδηγείτε τον επαρχιακό Τύπο και στη
συγκέντρωσή του σε λίγους επιχειρηµατικούς οµίλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Απ’ αυτή την άποψη -τελείωσα, κύριε Πρόεδρε- ως ΚΚΕ καταψηφίζουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο επί της αρχής. Και στα
επιµέρους άρθρα και στις τροπολογίες θα τοποθετηθούµε κατά
τη διάρκεια της ψηφοφορίας και µε τη δευτερολογία του εισηγητή µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραθανασόπουλο και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Κυρίτσης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για επτά
λεπτά µε οικονοµία στον χρόνο, εάν είναι δυνατόν, γιατί έχουµε
βγει εκτός προγράµµατος.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε σήµερα
δεν έχει χαρακτήρα ιδεολογικής αντιπαράθεσης, όπως είχαν τα
δύο νοµοσχέδια τα οποία κουβεντιάσαµε κατά τη διάρκεια αυτής
της εβδοµάδας.
Στο νοµοσχέδιο για την παιδεία η κυβερνητική πλευρά έβαζε
το θέµα για καλύτερη παιδεία για όλους χωρίς αποκλεισµούς µε
βάση το εισόδηµα. Η πλευρά της Αντιπολίτευσης παρουσίαζε την
παιδεία ως ένα προνόµιο για λίγους, σαν πρωταθλητισµό καλυµµένο πίσω από το προκάλυµµα της αριστείας.
Στο νοµοσχέδιο για την υγεία πάλι έµπαινε η υγεία ως δηµόσιο
αγαθό από τη µία πλευρά και η υγεία ως εµπόρευµα, ως κάτι που
µπορεί να αποτελεί αντικείµενο της αγοράς από την άλλη. Το ανά
χείρας νοµοσχέδιο, όµως, δεν έχει τέτοιον χαρακτήρα σύγκρουσης δύο κόσµων ή ιδεολογικής σύγκρουσης. Δεν είναι παρά µια
νοµοθετική πρωτοβουλία, η οποία εντάσσεται σε αυτό που παλαιότερα θα λέγαµε αναγκαίος αστικός εκσυγχρονισµός.
Είναι ένα νοµοσχέδιο, δηλαδή, που προσπαθεί να ρυθµίσει ορισµένα ζητήµατα στο χάος των ΜΜΕ και συγκεκριµένα να ενισχύσει τη διαφάνεια και να περιορίσει την ασυδοσία. Για όσους
έχουν θητεύσει στον χώρο αυτόν είναι απολύτως σαφές το πόσο
σηµαντικό είναι να υπάρχουν ρυθµίσεις που αφορούν τις κυκλοφορίες και τη διαφήµιση.
Όµως, και κάποιος εξωτερικός παρατηρητής, είτε δει την
αγορά των ΜΜΕ σαν µια αγορά 250 εκατοµµυρίων, είτε τη δει
σαν µία αγορά µε 1,5 δισεκατοµµύριο χρέη και θαλασσοδάνεια,
είτε τη δει θεσµικά ως τέταρτη εξουσία, καταλαβαίνει ότι δεν γίνεται αυτά τα ζητήµατα να µένουν αρρύθµιστα.
Τώρα σε ό,τι αφορά τον νόµο, επειδή προσπαθεί η Αντιπολίτευση να χτίσει πάνω σε προηγούµενες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και παρ’ ότι, νοµίζω, οι περισσότεροι εισηγητές της δεν προέρχονται από τις θετικές επιστήµες, είναι
σαφές ότι, αν αφαιρέσουµε από το άπειρο το επτά, µένει άπειρο,
αν αφαιρέσουµε από το επτά το τέσσερα, µένει τρία. Το τρία
είναι µικρότερο από το άπειρο, άρα είναι προφανές ότι είναι πολύ
πιο κοντά στην αντίληψη της Κυβέρνησης και η απόφαση του
Σ.τ.Ε. παρά στις αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης.
Εγώ, λοιπόν, προβληµατίζοµαι για το γεγονός ότι η Αντιπολίτευση έχει µία δυσκολία να δεχθεί ακόµα και τόσο απλές νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι οποίες θα έπρεπε να είναι αυτονόητες.
Μιλάµε συχνά για την κακοδαιµονία της χώρας και την αποδίδουµε στα λεγόµενα χαρακτηριστικά της φυλής, το «DNA των
Ελλήνων», στο οποίο -υποτίθεται- ότι εγγράφεται η προχειρότητα
και η ανοργανωσιά. Αυτά όλα είναι ανοησίες. Το χάος, η ανοργανωσιά και όλα αυτά δεν έτυχαν, αλλά, για να χρησιµοποιήσω
το κλισέ, πέτυχαν. Δεν είναι παρά το σύνολο των µηχανισµών και
µεθοδεύσεων µέσω των οποίων η άρχουσα τάξη λυµαίνεται πα-
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ραδοσιακά τη χώρα.
Αν θέλετε να υπενθυµίσω το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΑΣΘ,
το οποίο θεράπευσε η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης
προ δεκαηµέρου, που είχαµε έναν ιδιωτικό πάροχο µεταφορικών
υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, µε το ένα τρίτο του αντίστοιχου
στόλου της Αθήνας, που είναι δηµόσιος, να απορροφά τα ίδια
χρήµατα και µάλιστα µε µεθόδους οι οποίες είναι το λιγότερο ευφάνταστες, για να µη χρησιµοποιήσω κάποια φράση η οποία θα
είχε άλλου είδους συνέπειες.
Η παρούσα Κυβέρνηση, λοιπόν, είναι υποχρεωµένη να προχωρεί σε νοµοθετικές προσπάθειες εκσυγχρονισµού. Το νοµοσχέδιο αυτό, το οποίο θα ψηφιστεί, είναι άλλη µία µεταρρύθµιση σε
αυτή την κατεύθυνση. Εγώ πιστεύω ότι οι υποτιθέµενοι φιλελεύθεροι, ευρωπαϊστές και εκσυγχρονιστές θα έπρεπε να στηρίζουν
τέτοιου είδους πρωτοβουλίες εκσυγχρονισµού και εξευρωπαϊσµού και να µην τις αντιµετωπίζουν όπως ο διάβολος το λιβάνι!
Έχουν την ευκαιρία υπερψηφίζοντας το νοµοσχέδιο στο σύνολό
του να δείξουν ότι δεν είναι σε τέτοιον βαθµό µεροληπτικοί υπέρ
των συµφερόντων των καναλαρχών, των εκδοτών κ.λπ..
Και επειδή έχω λίγο χρόνο και επειδή είναι στην ηµερήσια διάταξη, για λόγους τους οποίους η Αντιπολίτευση ξέρει, το θέµα
της Βενεζουέλας, ακούσαµε και χθες τον κ. Μητσοτάκη να λέει
ότι θα γίνει εξεταστική επιτροπή, να συµβάλω και εγώ λίγο σε
αυτόν τον διάλογο, γιατί έχει να κάνει µε τα ΜΜΕ.
Η Βενεζουέλα δεν ιδρύθηκε πριν από έναν µήνα που την πήρε
χαµπάρι η Αντιπολίτευση. Ας πάµε πίσω στο 2002. Τον Απρίλιο
του 2002, λοιπόν, έγινε ένα πραξικόπηµα στη Βενεζουέλα επί
Τσάβες. Το πραξικόπηµα αυτό επέτυχε την πρώτη ηµέρα, ανέλαβε πρόεδρος της χώρας ο πρόεδρος του ΣΕΒ της Βενεζουέλας, κατήργησε το Σύνταγµα, τη Βουλή, τους κυβερνήτες των
περιοχών -διότι είναι οµοσπονδιακή χώρα- συγκέντρωσε όλη την
εξουσία στα χέρια του. Ο Τσάβες αρνήθηκε να παραιτηθεί. Τα
κανάλια δεν το ανέφεραν. Το ίδιο απόγευµα ο δικτάτορας συνέχαιρε τα κανάλια για τη βοήθεια την οποία του έδωσαν, προκειµένου να απαλλαγεί από τον Τσάβες. Επίσης, οι Ηνωµένες
Πολιτείες και η Ένωση των Αµερικανικών Χωρών έσπευσαν να
δεχθούν και να αναγνωρίσουν τη νέα κατάσταση.
Την επόµενη ηµέρα έγινε στη Βενεζουέλα η µεγαλύτερη διαδήλωση που έχει γίνει ποτέ σε αυτή τη χώρα και έπεσε η χούντα
που είχε εγκαθιδρυθεί µόλις την προηγούµενη ηµέρα. Η διαδήλωση αυτή δεν µεταδόθηκε από τα κανάλια ούτε ως είδηση. Την
επόµενη ηµέρα ο Τσάβες είχε επιστρέψει κανονικά και τι έκανε
στα κανάλια και στους πραξικοπηµατίες δικτάτορες; Τους έδωσε
αµνηστία. Αυτά, για να το έχουµε και αυτό στο µυαλό µας, όταν
ανοίξουµε τον διάλογο για το πώς δουλεύουν οι ελίτ µαζί µε τα
ΜΜΕ και τι ιστορίες στήνουν από εδώ και από εκεί.
Και θέλω σχετικά µε τη Βενεζουέλα να καταθέσω ένα εξαιρετικό άρθρο της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Δεν το έχει γράψει
η «ΑΥΓΗ».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κυρίτσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Κυρίτση.
Τον λόγο έχει ο κ. Νίκος Παρασκευόπουλος, Βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, για επτά λεπτά και λιγότερο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, έχουν ειπωθεί πολλά για το περιεχόµενο του
νοµοσχεδίου, έχει γίνει στην ουσία µια ανάλυσή του στα κυριότερα κεφάλαια και δεν θα σας κουράσω καθόλου µε την επανάληψη όσων έχουν ειπωθεί. Αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω
είναι να εντάξω αυτό το νοµοθέτηµα, που θα ψηφιστεί σήµερα,
στην αλληλουχία νοµοθετηµάτων. Aφήγηµα είναι ο σύγχρονος
όρος που συνήθως χρησιµοποιείται.
Θα προσπαθήσω, λοιπόν, να το εντάξω στο αφήγηµα του
εξορθολογισµού και της κάθαρσης, θα έλεγα, του τοπίου των
ραδιοτηλεοπτικών και των ψηφιακών µέσων εξυπηρέτησης των
τηλεπικοινωνιών. Έχουν γίνει πολύ σηµαντικά βήµατα σε αυτόν
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τον τοµέα. Το πρώτο, κατά τη γνώµη µου, βέβαια ήταν η επανέναρξη λειτουργίας της ΕΡΤ.
Στη συνέχεια, όµως, είχαµε, ως επίσης σηµαντική διαδικασία,
τη διαδικασία ελέγχου των θαλασσοδανείων, η οποία προχώρησε µε τη δική µας εξεταστική επιτροπή. Όπως είναι πολύ γνωστό, η ύλη αυτής της εξεταστικής επιτροπής και του προβλήµατος των θαλασσοδανείων σε µεγάλο βαθµό αφορούσε δάνεια
προς τηλεοπτικές επιχειρήσεις, προς επιχειρήσεις µε µεγάλα κανάλια, και βεβαίως αυτή η εξεταστική επέτρεψε να φανούν πάρα
πολλές περίεργες κινήσεις.
Το τρίτο βήµα κάθαρσης και εξορθολογισµού οπωσδήποτε
είναι η πρόοδος στην κατεύθυνση της επίσηµης αδειοδότησης
της λειτουργίας των ραδιοσυχνοτήτων και των επιχειρήσεων που
αφορούν τα κανάλια. Δεν έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία
όσο γρήγορα θα θέλαµε, επειδή µεσολάβησε η κρίση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Προσωπικά δεν συµφωνώ µε την κρίση αυτή αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ταπεινότητά µου –για να το πω έτσι- δεν είναι τόσο
σηµαντική, ώστε αυτό να έχει σηµασία. Η άποψη του Συµβουλίου
της Επικρατείας ασφαλώς έπρεπε να εφαρµοστεί. Έχουµε µία
καθυστέρηση εποµένως, αλλά παρά την καθυστέρηση και ότι
πλησιάζουµε την αδειοδότηση είναι πολύ φανερό και µάλιστα µε
όρους ορθολογικούς, όπως έδειξε η απόφαση για το ελάχιστο
ποσοστό για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό, αλλά είχαµε και τη
συγκρότηση του ΕΣΡ, κάτι το οποίο καθυστερούσε τόσο καιρό.
Ξέρουµε ότι το όργανο αυτό είχε αποµείνει µε ελάχιστα µέλη,
πράγµα το οποίο, επίσης, σηµαίνει στο πεδίο αυτό εγγύηση
εξορθολογισµού.
Τέταρτο βήµα είναι αυτό το οποίο γίνεται σήµερα: ο εξορθολογισµός που αφορά το καθεστώς των διαφηµίσεων. Κατ’ εξοχήν
αυτό είναι εδώ το θέµα, καθώς και κάποια άλλα συναφή, που
αφορούν τη ραδιοτηλεοπτική -θα έλεγα- οικονοµία. Ξέρετε, είναι
πολύ σηµαντικό το νοµοθέτηµα και παρά τα όσα είπαν πολλοί
Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι στο µέτρο που έχει
γίνει η δηµοπρασία δυνητική εφαρµογή και έχουµε µόνο την καταγραφή, δεν είναι πολύ σπουδαίος ο νεωτερισµός, πρέπει να
πω ότι η καταγραφή όλων των συναλλαγών που αφορούν τις διαφηµίσεις µε διαφάνεια και µε δυνατότητα άσκησης κριτικής και
ελέγχου από οποιονδήποτε είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό βήµα
για τον εξορθολογισµό, για τον έλεγχο του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου αλλά και για τον έλεγχο του µαύρου χρήµατος.
Δεν συµφωνώ, δηλαδή, µε τον τρόπο µε τον οποίο εµφάνισε
το θέµα ο Βουλευτής κ. Βορίδης. Το εµφάνισε, βεβαίως, λίγο µε
ορολογία αστυνοµικού µυθιστορήµατος για το τι συνέβη το Σαββατοκύριακο. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγµή, αλλά του τα είπα και
κατ’ ιδίαν. Επίσης, είπε τι προσφέρει η καταγραφή σε µία πλατφόρµα, όπου όλοι θα µπορούν να διαβάσουν, τη στιγµή που ξέρουµε ότι η καταπολέµηση της κυκλοφορίας του µαύρου
χρήµατος δεν γίνεται µε αυτόν τον τρόπο, αλλά γίνεται επειδή
πλέον το µετρητό χρήµα δεν κυκλοφορεί πολύ λόγω των ελέγχων.
Μεγάλο λάθος. Έχω την εντύπωση ότι τα αστυνοµικά τα οποία
διαβάζει ο κ. Βορίδης είναι λίγο πεπαλαιωµένα. Εάν διάβαζε πιο
σύγχρονα, θα ήξερε ότι η κυκλοφορία του µαύρου χρήµατος
στην εποχή µας δεν γίνεται µε τον παραδοσιακό τρόπο της βαλίτσας και των κουτιών των Pampers που µεταφέρουν µετρητά,
διότι αυτό έχει δύο προβλήµατα. Το ένα είναι ότι µπορεί να συλληφθεί ο µεταφορέας και το δεύτερο είναι ότι ο λήπτης των χρηµάτων µετά πρέπει να τα ξεκαθαρίσει και εκεί µπορεί και να
συλληφθεί κιόλας και άνευ παραγραφής, δηλαδή µε χρόνο µακρύ. Με άλλους τρόπους γίνεται η σκοτεινή συναλλαγή.
Ένας πιθανός τρόπος –και σκεφθείτε το, δεν µιλάω για το παρελθόν, µιλάω για το µέλλον, δηλαδή για την προληπτική πιθανότητα που παρέχει αυτό το νοµοθέτηµα- δεν είναι ένα αντίδωρο
να είναι µία προνοµιακή υπερτιµολογηµένη, αν θέλετε, διαφήµιση ή αντίθετα, η διαφήµιση ενός προϊόντος ή των έργων ενός
επιχειρηµατία µε χαµηλή τιµή; Όλα αυτά δεν θα φαίνονται τώρα;
Αυτό δεν θα εµποδίσει τα αφανή αντίδωρα για διάφορες παροχές µαύρες, παράνοµες, οι οποίες έχουν προηγηθεί;
Και, βέβαια, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ας µην κάνουµε διδασκαλία εδώ και ενώπιον του κόσµου που µας ακούει για τον
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τρόπο µε τον οποίο σήµερα λειτουργεί η µαύρη οικονοµία. Ένα
είναι το βέβαιο, ότι τη µαύρη οικονοµία οπωσδήποτε την καταπολεµά η διαφάνεια. Την καταπολεµά και ως προς το παρελθόν
και ως προς το µέλλον. Γι’ αυτό, το νοµοσχέδιο αυτό είναι πολύ
σηµαντικό.
Πέρα από αυτά τα πολύ σηµαντικά βήµατα, που άλλα είναι
ολοκληρωµένα και άλλα σε εξέλιξη, κύριε Υπουργέ, δώσατε και
τη χαριστική βολή. Δώσατε κάποιες περιορισµένες αρµοδιότητες
και στην «ΕΡΤ3» στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Όλοι οι Θεσσαλονικείς Βουλευτές χαίρονται. Και αν δεν χειροκροτήθηκε περισσότερο η πρωτοβουλία σας, είναι επειδή
πολλοί Βουλευτές είναι µάλλον Αθηναίοι ή και αντιπολιτευόµενοι.
Πολλοί είναι και Αθηναίοι και αντιπολιτευόµενοι. Κατά τα άλλα,
όµως, και αυτό είναι πολύ σηµαντικό για τη δυνατότητα της
καλής λειτουργίας γεωγραφικά στον τόπο των ραδιοτηλεοπτικών
µέσων.
Βεβαίως, µε τρόπο ανάλαφρο αναφέρθηκα στο τελευταίο
στοιχείο. Όµως, όλα τα υπόλοιπα βήµατα είναι πολύ σηµαντικά.
Αυτή η διαφάνεια που εισάγεται µε αυτό το νοµοθέτηµα νοµίζω
ότι εισφέρει πολλά στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Εύχοµαι να συνεχίσετε!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παρασκευόπουλο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης
Κεντρώων κ. Μεγαλοµύστακας για δώδεκα λεπτά.
Κύριε συνάδελφοι, εάν µας διευκολύνετε και εσείς, όπως έκαναν και οι προηγούµενοι συνάδελφοι, θα είναι καλό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να διευκολύνω το έργο σας και κυρίως αυτό που µου ζητήσατε.
Βρισκόµαστε στο τέλος της δεύτερης χρονιάς -για εµένα ως
Κοινοβουλευτικός- και έχω καταλάβει ποια είναι η θέση µας. Είναι
µία θέση ευθύνης, στην οποία πρέπει να ανταποκρινόµαστε ανάλογα για το τι ζητάει ο κόσµος και όχι µόνο µε το τι έχουµε στο
µυαλό µας. Πρέπει να καταλάβουµε ότι εδώ δεν είµαστε απλώς
για να τονίζουµε ποια είναι τα προβλήµατα, αλλά και να δίνουµε
λύσεις σ’ αυτά και αυτά τα προβλήµατα να µην τα δηµιουργούµε
εµείς, αλλά να βρίσκουµε τι ακριβώς είναι στραβό στην κοινωνία
µας, τι ζητάει ο κόσµος και να βοηθάµε στο να υπάρχει άµεση
λύση αυτών των προβληµάτων.
Διαβάζοντας τα πρακτικά των επιτροπών -γιατί δεν είµαι µέλος
αυτής της επιτροπής- κατάλαβα ότι το µεγάλο θέµα ήταν αν οι
προηγούµενοι που βρίσκονταν στην κυβέρνηση είχαν καταστρέψει στην ουσία το τηλεοπτικό πεδίο, καθώς κανένας από τους
καναλάρχες δεν πλήρωνε. Υπήρχε µία ασυδοσία, δεν υπήρχε κανένας απολύτως έλεγχος. Όντως, έτσι ήρθαν τα πράγµατα. Είδαµε τι συµβαίνει τώρα, είδαµε τι γίνεται µε τα κανάλια που
χρωστούν στους εργαζοµένους, είδαµε τι έγινε µε τα θαλασσοδάνεια, καθώς έγινε και η εξεταστική, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει κάτι ουσιαστικό µέσα απ’ αυτή την εξεταστική, ενώ η Αντιπολίτευση –όχι εµείς, κυρίως η Μείζων Αντιπολίτευση- στάθηκε
στο γεγονός ότι ήρθε ένας νόµος ο οποίος ήταν αντισυνταγµατικός και ότι προσπαθήσατε να δηµιουργήσετε ένα –ας το πω
έτσι- νέο µπουκέτο µέσων, το οποίο θα διαχειρίζεστε εσείς.
Δεν είναι αυτό που ζητά ο κόσµος. Δεν είναι εκεί η ουσία των
πραγµάτων, δυστυχώς.
Διαβάζοντας το σχέδιο νόµου, λοιπόν, αρχικά από τους τίτλους ήµουν θετικός. Νοµίζω ότι εννέα στους δέκα Έλληνες που
θα το διαβάσουν, βλέποντας ποιοι είναι οι τίτλοι των κεφαλαίων,
θα πουν ότι καλώς προχώρησε σ’ αυτή την κίνηση ο Υπουργός.
Ωστόσο, το θέµα δεν είναι τι φέρνουµε εδώ, αλλά και πώς το
φέρνουµε, πώς το διαχειριζόµαστε. Δηλαδή, στα λόγια όλα είναι
εύκολα και µακάρι να πάνε όπως τα γράφετε. Στην εφαρµογή,
ωστόσο, είναι το ζήτηµα.
Είδαµε ότι στο πρώτο κεφάλαιο, που θέλατε στην ουσία να πολεµήσετε τη µονοπώληση και να δώσετε µια αναλογική χρηµατοδότηση όλων των ΜΜΕ, αλλάξατε πολλά. Αλλάξατε, γιατί µπορεί να φοβηθήκατε, όπως υποστηρίζουν άλλες πτέρυγες, ότι
ήταν αντισυνταγµατικά τα όσα προτείνατε. Μακάρι, αυτές οι αλ-
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λαγές να µην οφείλονται σε έλλειψη σχεδιασµού, όπως έχετε
αποδείξει πολλές φορές µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα και να οφείλονται στη συναίνεση, στη συνεργασία και στον ουσιαστικό διάλογο.
Άκουσα πολύ προσεκτικά τα όσα είπατε προηγουµένως, ότι
δεν γίνεται και να ψηφίζουµε και να βρίζουµε. Συµφωνώ απολύτως σ’ αυτό. Εµείς είµαστε εδώ, για να εντοπίσουµε ποιο είναι
για εµάς το λάθος ή ποιο σηµείο µπορεί να βελτιωθεί και αυτό
ζητούµε, δεν είναι κάτι το παράλογο.
Πάµε στο δεύτερο κεφάλαιο, µε το οποίο θέλετε να ρυθµίσετε
τα θέµατα του περιφερειακού και του τοπικού Τύπου. Καλώς.
Έχουµε δει τι γινόταν τόσα χρόνια, πώς µοιράζονταν τα χρήµατα, πώς ο τοπικός Τύπος πολλές φορές λειτουργούσε ως ένα
µέσο ώθησης των Βουλευτών, ιδιαίτερα των κυβερνητικών και
αυτό έπρεπε να παταχθεί.
Καλώς προχωρήσατε σε µια τέτοια κίνηση, αλλά πώς; Χωρίς
να γίνει διαβούλευση. Ακούσαµε πολύ προσεκτικά τους φορείς.
Δεν είχατε καµµία απολύτως συζήτηση µε τους φορείς για τον
τοπικό και τον περιφερειακό Τύπο. Δηλαδή, είναι σαν να αποφασίζετε γι’ αυτούς χωρίς αυτούς. Νοµίζουµε ότι θα ήταν χρήσιµο
το να υπάρχει συνεργασία, να υπάρχουν ανοιχτά αυτιά και µάτια
για τα προβλήµατα που υπάρχουν και να σας τα εκφράζουν
αυτοί που τα ξέρουν καλύτερα από όλους.
Βλέπω, επίσης, στο άρθρο 14 του δευτέρου κεφαλαίου να
υποχρεώνετε να απασχολούνται δύο δηµοσιογράφοι, οι οποίοι
θα είναι ασφαλισµένοι στο ΕΦΚΑ. Καλώς υπάρχει αυτό, ωστόσο
θα πρέπει να βρεθεί λύση και στο τι θα γίνει µε όλους αυτούς
που δουλεύουν «µαύρα» σε πολλά απ’ αυτά τα µέσα, σε καθεστώς δήθεν εθελοντισµού. Υπάρχουν και άλλα προβλήµατα, που
θα τα βλέπατε και θα τα ακούγατε, εάν υπήρχαν συζητήσεις µε
τους αρµόδιους φορείς. Θέλουµε να προστατεύσουµε και τον
τοπικό και τον περιφερειακό, αλλά και τους εργαζοµένους που
δουλεύουν εκεί και ελπίζουµε να γίνει αυτό στην πράξη.
Πάµε στο τρίτο κεφάλαιο, µε το οποίο εισάγεται το barcode.
Είναι κάτι το οποίο ζητούσαν όλοι. Απορώ, γιατί τόσα χρόνια οι
προηγούµενες κυβερνήσεις δεν προχώρησαν σε µια τέτοια κίνηση, καθώς µόνο έτσι µπορεί να µετρηθεί και να µην είναι πλασµατικά τα νούµερα, αλλά πραγµατικά, το πόσες εφηµερίδες
πωλούνται, ποιες εφηµερίδες προτιµώνται από τον κόσµο και
ανάλογα να πηγαίνουν και οι κρατικές επιχορηγήσεις. Δηλαδή,
δεν µπορώ να δεχθώ εγώ τα κόµµατα που κυβερνούσαν µέχρι
σήµερα να κάνουν κριτική πάνω σ’ αυτό, γιατί είχαν τη δυνατότητα να το φέρουν οι ίδιοι και απλώς δεν το έκαναν. Πρέπει να
ζυγίζουµε λίγο αυτά που λέµε, να ζυγίζουµε τι έχουµε κάνει στο
παρελθόν και τι µπορούµε να κάνουµε για ένα καλύτερο µέλλον.
Πάµε στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, µε το οποίο δηµιουργείτε ένα πλαίσιο για να ενισχύσετε την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων. Ναι, είναι κάτι το οποίο και εγώ προσωπικά
έχω ξαναζητήσει απ’ αυτό εδώ το Βήµα. Είναι κάτι αυτονόητο
στο 2017 που φτάσαµε και σε λίγο οι ταινίες θα γυρίζονται µέσα
σε στούντιο µε animation και µέσω υπολογιστών και εµείς τώρα
αποφασίζουµε να δηµιουργήσουµε ένα πλαίσιο. Καλά κάνετε και
σας συγχαίρουµε γι’ αυτό. Ωστόσο, και πάλι δεν γίνεται µε τον
σωστό τρόπο. Δηλαδή, όταν ερχόµαστε στο πώς θα γίνει αυτό,
νοµίζουµε ότι υπάρχει ένα κενό. Γιατί όλα να ορίζονται και να
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ελέγχονται από τον Υπουργό;
Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει µια διακοµµατική επιτροπή, στην
οποία να έχουν λόγο και οι υπόλοιποι. Είναι κάτι πολύ σηµαντικό
αυτό. Νοµίζουµε ότι µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη.
Είδαµε τι έγινε στα νησιά που γυρίστηκαν ταινίες, οι οποίες
έκαναν επιτυχία. Είδαµε ποια ήταν η κίνηση µετά, αλλά και η κίνηση που υπήρχε στο νησί, όταν γυριζόταν εκεί η ταινία.
Εποµένως πρέπει να στηρίξουµε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει
να στηρίξουµε όλες τις προσπάθειες που φέρνουν την ανάπτυξη
και έτσι πρέπει να πορευόµαστε.
Δυστυχώς αργήσαµε να το φέρουµε. Και όχι εµείς, που µπήκαµε τώρα, αλλά όλοι οι προηγούµενοι. Αυτό είναι το σηµαντικό,
να προσπαθούµε να βλέπουµε ποια είναι τα πραγµατικά προβλήµατα και να τα λύνουµε. Δεν µπορούµε συνεχώς να ανεβαίνουµε
σε αυτό το Βήµα και να λέµε ότι ξεκινήσαµε να λύσουµε το πρόβληµα, ένα πρόβληµα που θα έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και χρόνια ή κάνουµε το πρώτο βήµα. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο.
Δεν µπορούµε να λέµε στους πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγµή
έχουν αυτές τις δυσκολίες, αυτά τα ζόρια, ότι εµείς αρχίζουµε
τώρα να κάνουµε τα πρώτα βήµατα για κάτι που θα έπρεπε να
έχει λυθεί εδώ και χρόνια.
Οριστικές πρέπει να είναι οι λύσεις και κάτι τέτοιο θα έπρεπε
να συµβεί και µε την τροπολογία την οποία έχει καταθέσει το
ΚΚΕ, η οποία, µελετώντας την πολύ προσεκτικά, φοβάµαι -και όχι
κακόβουλα από το ΚΚΕ- ότι µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα
στους εργαζόµενους, καθώς το νοµοθετικό πλαίσιο δεν προστατεύει τους εργαζόµενους.
Αν αυτές οι επιχειρήσεις -που τους έχουν απλήρωτους όντως
και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν- πτωχεύσουν, τότε θα
χάσουν τα πάντα. Θα χάσουν και τους µισθούς, τους οποίους
δεν πληρώθηκαν, θα χάσουν και την αποζηµίωσή τους. Θα πρέπει να δούµε συνολικότερα το πρόβληµα.
Ίσως έτσι -και δεν κατηγορώ σε καµµία περίπτωση αυτή τη
στιγµή το ΚΚΕ- ενισχύονται οι µεγαλοεπιχειρηµατίες, αυτοί που
θα περιµένουν κάποιον να πτωχεύσει, να διαλυθεί και να πάρουν
µόνο τις εγκαταστάσεις, τα µηχανήµατα, χωρίς τα χρέη.
Πρέπει να είµαστε προσεκτικοί και ευέλικτοι. Πρέπει να έχει
γρήγορες αντιδράσεις η σηµερινή Βουλή, που έχει µάθει από τα
επτά χρόνια κρίσης. Πρέπει να προσπαθήσουµε όλοι για το καλύτερο, µέσα από τη συνεργασία, µέσα από την κοινωνία κυρίως,
έχοντας ανοιχτά αυτιά και ανοιχτά µάτια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μεγαλοµύστακα και για τη βοήθεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει για τριάντα δευτερόλεπτα ο κύριος Υπουργός
για µια νοµοτεχνική διόρθωση. Σας ακούµε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην τροπολογία µε αριθµό 1223/11 η παράγραφος 1 του
πρώτου άρθρου διαγράφεται και οι ακόλουθες παράγραφοι αναριθµούνται αντιστοίχως.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Νικόλαος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η
οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ να διανεµηθεί στους συναδέλφους η κατατεθείσα νοµοτεχνική βελτίωση.
Προχωράµε µε τον κ. Μπαλλή, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για οκτώ
λεπτά και λιγότερο.
ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Διαισθάνοµαι την αδηµονία όλων των συναδέλφων να τελειώνουµε. Θα καταλάβει αυτή την πίεση πολύ περισσότερο ο κ.
Τσιάρας, που είναι ο τελευταίος οµιλητής στον κατάλογο. Διότι
πραγµατικά…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Είµαι και εγώ, κύριε συνάδελφε.
ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΛΗΣ: Α, είναι και η κ. Βάκη µετά...
Έχουµε ακούσει πάρα πολλά αυτές τις δύο ηµέρες σε αυτή
την Αίθουσα. Δεν είχαν όλα και τόσο µεγάλη σχέση πάντα µε το
περιεχόµενο του νοµοσχεδίου. Άλλα είχαν λιγότερη και άλλα δεν
είχαν καθόλου σχέση µε το νοµοσχέδιο.
Δεν ξέρω εάν από αυτή τη συζήτηση θα βγούµε µε βελτίωση
των συνταγµατικών µας γνώσεων, όπως µας είπε ο κ. Βορίδης,
σίγουρα πάντως θα βγούµε ή βγαίνουµε µε µια βελτίωση των
ιστορικών µας γνώσεων, µετά την πραγµατικά ενδιαφέρουσα
ιστορική αναφορά που µας έκανε ο κ. Τζαβάρας περί Ιουλίου Καίσαρα και Ρουβίκωνα χθες. Έχει τη γνώση, έχει και την ευφράδεια
να διηγείται όµορφα. Ήταν πραγµατικά µια ενδιαφέρουσα ιστορική αναφορά.
Φαντάζοµαι ότι δεν έγινε η αναφορά, επειδή η µόνη σχέση που
έχει αυτή η ιστορία στα θέµατα της ενηµέρωσης είναι ότι ο Καίσαρας ουσιαστικά θέσπισε την πρώτη εφηµερίδα, την Acta Diurna, αλλά φαντάζοµαι ότι µάλλον το είπατε για να µας χρεώσετε
λόγω Ρουβίκωνα τον Ιούλιο Καίσαρα. Θα κρατήσετε έτσι τον
Ποµπήιο, από ό,τι φαίνεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εγώ είµαι µε τον Ποµπήιο.
ΣΥΜΕΩΝ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΛΗΣ: Αλλά ο Ποµπήιος ήταν ο χαµένος της ιστορίας. Σας υπενθυµίζω ότι στην αντιπαράθεση µε
τον Ιούλιο Καίσαρα, ο Καίσαρας κέρδισε, ο Ποµπήιος είχε χάσει.
Ακούσαµε από άλλους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, πάλι
τις αναφορές στη Βενεζουέλα και στον Μαδούρο. Η µόνη σχέση
που έβαλαν είναι ότι ο Μαδούρο είναι ο Μαδούρο της λογοκρισίας. Το ακούσαµε από τον έγκριτο, λογιότατο ιστορικό συγγραφέα και αξιότιµο φίλο, κατά το ιδιόχειρο σηµείωµα που του είχε
απευθύνει ο Στυλιανός Παττακός των τανκς της λογοκρισίας.
Βέβαια, τον τόνο τον δίνει κατά τεκµήριο ο εισηγητής του κάθε
κόµµατος. Έτσι, µε ενδιαφέρον ακούσαµε την εισηγήτρια της
Νέας Δηµοκρατίας, η οποία έκανε µε επιθετικό τρόπο µια εκτενή
αναφορά στο τι περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο, ένα ρεπορτάζ στη
δηµοσιογραφική γλώσσα. Ήταν ελλιπές, όµως, γιατί δεν είχε τις
απαντήσεις που πρέπει να περιέχει στις βασικές ερωτήσεις κάθε
ρεπορτάζ, να απαντάει στο: τι, πού, πώς, πότε και γιατί; Δεν
υπήρχαν απαντήσεις, µόνο αναφορές επιθετικές στο τι περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο.
Θα κάνω εγώ, λοιπόν, µερικές ερωτήσεις, περιµένοντας τις
απαντήσεις. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο διαφάνειας και
νοµιµότητας στη διαχείριση του τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου; Πρέπει ή όχι να σταµατήσουν οι συναλλαγές κάτω από το
τραπέζι, ώστε να προκύπτει όφελος και για τους διαφηµιζόµενους και για τους καταναλωτές αυτών των προϊόντων; Πρέπει οι
εφηµερίδες να έχουν διαφάνεια στα στοιχεία της κυκλοφορίας
τους και το κάνουµε µε το barcode; Πρέπει να υπάρχει αυτό το
µητρώο, το οποίο θα διευκολύνει και πρέπει να ξεκινήσουν πολύ
σύντοµα, εάν δεν έχουν ήδη ξεκινήσει, οι έλεγχοι από τα ανάλογα ελεγκτικά κλιµάκια, για να δούµε την τήρηση της νοµιµότητας και σε αυτόν τον τοµέα που δεν υπήρχε για πολλά χρόνια;
Πρέπει ο περιφερειακός Τύπος να έχει σοβαρότητα, να έχει αξιοπιστία και εγκυρότητα, να λειτουργεί µε κανόνες και όχι ανεξέλεγκτα; Βεβαίως και πρέπει.
Είναι όλα αυτά που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο, όλα
εκείνα που θα θέλαµε να έχουµε ως ολοκληρωµένο πλαίσιο;
Σαφώς, όχι. Είναι αυτά που µπορούµε να κάνουµε στο σηµερινό
συγκεκριµένο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας που διαµορφώνεται από τις δεσµεύσεις και τις συµφωνίες που έχει αναλάβει η
χώρα.
Άκουσα µε έκπληξη να αναφέρονται αρνητικά οι συνάδελφοι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της Αντιπολίτευσης για τα όσα προβλέπονται από τη λεγόµενη
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και που µας περιορίζουν σε αυτά που
θέλουµε και µπορούµε να κάνουµε. Την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ
δεν τη φέραµε, δεν τη βάλαµε εµείς στο τραπέζι. Τη βρήκαµε
πάνω στο τραπέζι. Εάν θυµάµαι καλά, όλα τα καταψηφίζετε, ενώ
ό,τι περιλαµβάνει η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, το υπερψηφίζετε.
Δυστυχώς, βάζει περιοριστικά πλαίσια.
Διαµορφώνουµε, όµως, παρ’ όλους αυτούς τους περιορισµούς, ένα αρχικό πλαίσιο διαφάνειας, ελέγχου και κανόνων στη
λειτουργία. Θα έρθουν και άλλα. Είµαστε στην αρχή µιας ιστορίας, στην αρχή µιας προσπάθειας και ακολουθούν και άλλα
ακόµα πολλά.
Είναι θετικό, βέβαια, ότι εµµέσως όλοι οι οµιλητές από την Αντιπολίτευση αναγνώρισαν ότι µέχρι τώρα οργίαζε η φοροδιαφυγή στο χώρο του Τύπου, τηλεόραση και Τύπος, αλλά µας ρωτάτε: «Θα πιάσετε τη φοροδιαφυγή; Οργίαζε η φοροδιαφυγή».
Ξεκινάµε τους κανόνες για να συλλάβουµε αυτή τη φοροδιαφυγή
και ελπίζουµε και είµαστε βέβαιοι ότι θα έχουµε αποτελέσµατα.
Επιτρέψτε µου να κάνω µία εκτενέστερη αναφορά -στο χρόνο
µου µέσα, κύριε Πρόεδρε, µην ανησυχείτε- στα θέµατα του περιφερειακού Τύπου, διότι ακούγονται πολλά. Το ερώτηµα είναι.
Τι είδους περιφερειακό Τύπο θέλουµε; Πώς τα έχουµε στο µυαλό
µας; Και τι αποστολή πιστεύουµε εµείς ότι πρέπει να έχει ο περιφερειακός Τύπος;
Για να µη γίνει παρανόηση, ο καθένας µπορεί να εκδώσει ένα
έντυπο, να το ονοµάσει εφηµερίδα και να αυτοχριστεί εκδότης.
Αυτό σηµαίνει ότι αυτό το έντυπο, ένα χαρτί που τυπώνεται όπως
θέλει ο καθένας, πρέπει απαραίτητα να έχει και την κρατική προσοχή και την κρατική βοήθεια, για όσο καιρό ακόµα θα υπάρχει
η βοήθεια µέσω των δηµοσιεύσεων του δηµοσίου; Όχι βεβαίως.
Σκοπός µας και πρόθεσή µας θα πρέπει να είναι να ενισχύσουµε και να βοηθήσουµε εκείνον τον Τύπο, που θα δηµιουργεί
σταθερές θέσεις εξαρτηµένης εργασίας, που θα έχει µία σοβαρότητα, που θα έχει µία εγκυρότητα και µία εντιµότητα. Όχι τον
περιφερειακό Τύπο του οποίου µόνο µέληµα θα είναι πώς να καταστεί κρατικοδίαιτος, για όσο καιρό θα είναι κρατικοδίαιτος και
µετά άγνωστο το µέλλον.
Επιτρέψτε µου να σας πω, κύριε Υπουργέ, και λίγα κάνετε! Επιτρέψτε µου να σας ζητήσω να αυξήσετε τις θέσεις απασχόλησης, να αυξήσετε τον αριθµό των σελίδων, να αυξήσετε τα όρια
κυκλοφορίας, διότι µόνο έτσι θα µπορούµε να έχουµε σοβαρές,
στιβαρές, περιφερειακές εφηµερίδες, που θα αποτελούν αναπτυξιακό πόρο την περιοχή τους.
Στο κάτω κάτω είναι ανοιχτός ο δρόµος των συµπράξεων για
τις µικρότερες εφηµερίδες που µπορούν να δηµιουργήσουν
ισχυρότερους εκδοτικούς οµίλους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπαλλή, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα πέφτει η πρώτη αυλαία,
ενός έργου που είδαµε να εξελίσσεται από τον Οκτώβριο µε Νοέµβριο του 2015. Ήταν τότε που η Κυβέρνηση επιχείρησε µε
έναν απαράδεκτο τρόπο για εµάς, µε έναν αντισυνταγµατικό
νόµο όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, να δηµιουργήσει συνθήκες ελέγχου στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Από τότε η αλήθεια είναι ότι πέρασε πολύς καιρός και τα πράγµατα άλλαξαν. Η αρµοδιότητα έφυγε από τον Υπουργό που φιλοδοξούσε να έχει τη δυνατότητα του πλήρους και απολύτου
ελέγχου και, βεβαίως, δόθηκε στην αρµόδια ανεξάρτητη αρχή,
όπως υποστήριζε από την πρώτη στιγµή η Νέα Δηµοκρατία.
Τι είδαµε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα, αλήθεια; Υπήρξε µία
ουσιαστική, θα έλεγα, προσπάθεια, να παρουσιάσουµε µία εντελώς διαφορετική πραγµατικότητα από αυτή που εξελισσόταν και
από αυτή που αναγκαζόταν να δεχθεί η Κυβέρνηση.
Για παράδειγµα οι επτά τηλεοπτικές άδειες που προτείνονται
από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο σήµερα, παρουσιάζονται λίγο ή πολύ ως θέση της Κυβέρνησης. Προφανώς πρέπει
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να θυµηθεί κανείς τι έλεγε η Κυβέρνηση εκείνη τη χρονική περίοδο, πώς εξελίχθηκαν τα πράγµατα και πού, βεβαίως, µπορεί
να φτάσουν.
Και το λέω, γιατί η θέση της Νέας Δηµοκρατίας ήταν απολύτως συγκεκριµένη και απολύτως καθαρή από την πρώτη χρονική
στιγµή. Ένα ανοιχτό τηλεοπτικό φάσµα µε αριθµό αδειών που
µπορεί να καθορίσει η ίδια η αγορά. Η αλήθεια είναι ότι λίγο ή
πολύ όλοι µας προσδιορίζαµε ότι αυτός περίπου θα ήταν ο αριθµός και όχι ο αριθµός τέσσερα- στον οποίο είχε σταθεί ο Υπουργός εκείνη τη χρονική περίοδο -ή ακόµη και ένας µικρότερος
αριθµός όπως είχε προταθεί από άλλα µέλη, στελέχη ή ενδεχοµένως και αξιωµατούχους της Κυβέρνησης ή της Βουλής.
Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, να δει κανείς πώς εξελίσσεται
το τελευταίο χρονικό διάστηµα το εν λόγω νοµοθέτηµα. Ήρθε ο
κύριος Υπουργός στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και
λίγο ή πολύ είπε ότι µόνο όποιος επωφελείται από τις γκρίζες
ζώνες διακίνησης του χρήµατος, εννοώντας προφανώς την
αγορά της διαφήµισης, µπορεί να εξανίσταται µε τέτοιο πάθος
στο νοµοθέτηµα που αρχικά µας είχε προτείνει.
Το ωραίο είναι ότι πριν αλέκτoρα φωνήσαι, τρις, ο κύριος
Υπουργός από ό,τι ξέρουµε όλοι υιοθέτησε περίπου είκοσι δύο
νοµοτεχνικές βελτιώσεις -βεβαίως στην εξέλιξη και στην ολοκλήρωση της συζήτησης έχουµε πολύ περισσότερες- οι οποίες µία
προς µία ήταν οι προτάσεις των παραγόντων της αγοράς, οι
οποίες άλλαζαν στην ουσία εκ βάθρων το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα.
Εδώ βεβαίως, κύριε Υπουργέ, δύο τινά µπορεί να συµβαίνουν.
Είτε θα πρέπει να οµολογήσετε ότι το αρχικό νοµοθέτηµα που
φέρατε βρίθει αντισυνταγµατικών διατάξεων και αναγκαστήκατε
να το αποσύρετε, για να µη βρεθείτε ξανά υπόλογος σε µία διαδικασία στην οποία είχατε βρεθεί στο παρελθόν είτε τελικά συνθηκολογήσατε µε τα συµφέροντα και τους καναλάρχες που σας
υπέδειξαν τις αλλαγές στο νοµοθέτηµά σας και εποµένως εδώ
πρέπει κανείς να οµολογήσει ότι η Κυβέρνηση τελικά αναγκάζεται να πειστεί στα συµφέροντα, ή σε αυτή τη γκρίζα ζώνη στη
διαφηµιστική αγορά για την οποία µιλήσατε και την οποία καταγγείλατε.
Όµως το θέµα είναι ότι προφανώς µε όλα αυτά που γίνονται
και εξελίσσονται, η Κυβέρνηση δεν έχει διδαχθεί ούτε από αυτά
που συµβαίνουν και προέρχονται ως αποτέλεσµα στον χώρο της
δικαιοσύνης ως αποφάσεις ούτε πολύ περισσότερο από την
κοινή λογική την οποία πρέπει να επικαλείται κανείς απέναντι
στην όποια ιδεολογική στάση ή θέση, η οποία πολλές φορές υπαγορεύει τις όποιες πολιτικές επιλογές.
Βεβαίως εάν πρέπει να πω άλλες δύο κουβέντες για το νοµοσχέδιο, θα σας πω «ναι βεβαίως», ποιος αµφιβάλλει και ποιος αµφισβητεί το ότι χρειαζόταν µία ρύθµιση στο τηλεοπτικό τοπίο ή
ότι ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι όλων αυτών των ρυθµίσεων που
φέρνετε σήµερα, θα έπρεπε κάποια στιγµή να γίνουν αντικείµενο
συζήτησης και να προχωρήσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Όµως όταν όλα αυτά έρχονται µέσα από µία σύγκρουση ή
µέσα από µία τροποποίηση µίας αρχικής επιλογής, σε ένα πολύ
µεγάλο βαθµό είναι ηµιτελή και δεν απαντούν στα συγκεκριµένα
ερωτήµατα τα οποία πρέπει κανείς να δει.
Βεβαίως πρέπει να µπει το σύστηµα των barcodes. Βεβαίως
πρέπει ο τηλεοπτικός χρόνος µέσα από µια πλατφόρµα διαχείρισης να µπορεί να δηµιουργήσει συνθήκες δικαιοσύνης για όλα
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Όλα αυτά, όµως, γίνονται –επαναλαµβάνω- µέσα από επιλογές
της τελευταίας στιγµής, χωρίς στην πραγµατικότητα να έχουµε
οριοθετήσει τους κανόνες της ελεύθερης και ανοιχτής αγοράς.
Διότι για αυτή µιλάµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και όχι για
µια άλλη πραγµατικότητα -και λυπάµαι που θα το πω Βενεζουέλας- στην οποία αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι από αυτό το
Βήµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Αµάν, κύριε συνάδελφε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Δεν είχα σκοπό, κυρία Βάκη, να
κάνω καµµία τέτοια αναφορά. Δυστυχώς οι δικοί σας συνάδελφοι
είναι αυτοί οι οποίοι ο ένας µετά τον άλλο προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.
Ωστόσο σε µια εντελώς διαφορετική πραγµατικότητα όσο πιο
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γρήγορα αντιληφθούµε τους όρους και τους κανόνες της αγοράς, είναι δεδοµένο ότι τόσο πιο γρήγορα θα προβούµε σε νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι οποίες θα διευκολύνουν και την ίδια την
Κυβέρνηση αλλά πολύ περισσότερο θα έχουν µια απήχηση στο
µέλλον της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονοµίας.
Υπάρχει µια σοβαρή ένσταση για τις ρυθµίσεις που αφορούν
τον περιφερειακό Τύπο. Αυτή η ένσταση θα µπορούσε να εστιαστεί, αφ’ ενός στον αριθµό των φύλλων που τελικά προβλέπει ο
Υπουργός, ενδεχοµένως στο εµβαδόν, δηλαδή στον αριθµό των
σελίδων που τελικά προσδιορίζεται για κάθε εφηµερίδα, κυρίως
όµως νοµίζω ότι θα µπορούσε να εστιαστεί στο γεγονός ότι αυτό
το 30% που δίνεται µε ποσόστωση της διαφήµισης, τελικά δεν
έχει µια συγκεκριµένη κατανοµή και ενδεχοµένως και πάλι όλη
αυτή η ιστορία να πάει κάπου αλλού µε ζητήµατα και προβλήµατα, που πιστεύω ότι θα βρει η Κυβέρνηση πολύ γρήγορα µπροστά της.
Βεβαίως όλα τα έσοδα µε τις κρατικές καταχωρήσεις που καταργούνται µετά το 2020 –που δεν θα υπάρχουν για τον περιφερειακό Τύπο- θα δηµιουργήσουν τεράστιο πρόβληµα.
Η Νέα Δηµοκρατία από την πρώτη στιγµή έχει σταθεί µε έναν
πολύ συγκεκριµένο τρόπο, απέναντι σε όλα τα ζητήµατα που
αφορούν τις ρυθµίσεις στον χώρο της ραδιοτηλεόρασης και των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Δεν είµαστε εµείς αυτοί οι οποίοι
αλλάξαµε τη θέση µας. Καλώς η Κυβέρνηση την άλλαξε σε έναν
πολύ µεγάλο βαθµό, χρειάζονται, όµως, αρκετά βήµατα ακόµη
από τη δική της πλευρά, ούτως ώστε να αποδείξει ότι µπορεί,
πραγµατικά, να αντιληφθεί το τι συµβαίνει σήµερα γύρω της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε –µε τη µικρή σας ανοχή- µε
ένα σχόλιο που αναγκάζοµαι να κάνω, γιατί τόσο ο Πρωθυπουργός πριν από δυο, τρεις µέρες όσο και ο Πρόεδρος της Βουλής
χθες αναγκάστηκαν να απαντήσουν µε έναν συγκεκριµένο τρόπο
στα συνεχή ερωτήµατα που έθεσε ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας σχετικά µε την κακή νοµοθέτηση.
Επειδή, κύριοι συνάδελφοι, είναι η τελευταία ουσιαστικά συνεδρίαση πριν από τη µικρή ανάπαυλα, από το ολιγοήµερο κλείσιµο της Βουλής, εύχοµαι και θέλω να πιστεύω ότι η επιστροφή
µας εδώ, θα µας βρει µε µια εντελώς διαφορετική νοοτροπία. Το
λέω αυτό, διότι αντιλαµβάνοµαι ότι ο Πρόεδρος της Βουλής
έπρεπε να απαντήσει, µιας και ο Πρωθυπουργός όχι µόνο δεν
απάντησε, αλλά λίγο ή πολύ προσπάθησε να κάνει ο ίδιος έναν
συµψηφισµό.
Αν, όµως, θέλουµε να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους,
είµαι βέβαιος ότι κανείς από τους συναδέλφους, ακόµη και της
κυβερνητικής πλειοψηφίας, δεν θα συµφωνήσει µε µια πρακτική,
η οποία έχει εµπεδωθεί κυριολεκτικά στο ελληνικό Κοινοβούλιο
το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Είναι θέµα και ζήτηµα αξιοπρέπειας όλων των συναδέλφων Βουλευτών.
Στα επτά νοµοσχέδια του Ιουλίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν κατατεθεί ενενήντα οχτώ τροπολογίες και δεν υπολογίζω τις τελευταίες σηµερινές. Κάποια στιγµή πρέπει να γίνουµε
σοβαροί.
Βεβαίως η πλειοψηφία αυτών, οι εβδοµήντα µία τροπολογίες,
είναι υπουργικές τροπολογίες, σαν να µην ξέρει η Κυβέρνηση τι
πρέπει να κάνει και να πρέπει την τελευταία στιγµή να προστρέχει σε µια διαδικασία η οποία, όπως ξέρετε, δεν προϋποθέτει
ούτε έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ούτε έκθεση
Επιστηµονικής Επιτροπής και πρέπει να υιοθετήσει σχεδόν ολόκληρα νοµοσχέδια µε τη µορφή τροπολογιών.
Δεν τιµά κανέναν µας, δεν τιµά την Κυβέρνηση. Προσβάλλει
την κοινοβουλευτική διαδικασία. Νοµίζω ότι αυτό είναι ένα µείζον
ζήτηµα, το οποίο πρέπει να αναδείξουµε όλοι µας µε µια εντελώς
διαφορετική λογική από εδώ και πέρα στη λειτουργία του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Ξέρετε ότι τα στοιχεία είναι αδιάψευστα, τα στοιχεία, προφανώς, υπάρχουν. Οποιαδήποτε σύγκριση µπορεί να γίνει µε µεγάλη άνεση από τη δική µας πλευρά. Όµως µε το να αντιπαραθέσω αυτή τη στιγµή αριθµούς, για µια διαδικασία η οποία στην
πραγµατικότητα συνιστά κακή νοµοθέτηση, νοµίζω ότι δεν θα
βοηθήσω.
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Ωστόσο θέλω να πιστεύω ότι η επιστροφή µας στον χώρο του
ελληνικού Κοινοβουλίου, θα µας βρει µε µια εντελώς διαφορετική άποψη.
Επί τη ευκαιρία, µιας και η ιστορία είναι πάντα ένα αντικείµενο
συζήτησης από το Βήµα της Βουλής, όντως ο Ποµπήιος έχασε.
Ξέρετε, όµως, τι συνέβη µετά τον Ποµπήιο µετά την ήττα του
Ποµπήιου; Έχασε η δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Τσιάρα και θα συµφωνήσουµε µαζί του, όσον αφορά το ότι θα
πρέπει να βελτιώσουµε το επίπεδο της νοµοθέτησης από τη νέα
περίοδο.
Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Φωτεινή Βάκη για δώδεκα λεπτά ή και λιγότερο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Θα σεβαστώ την αδηµονία για τις σύντοµες
διακοπές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνεται, λοιπόν, εντός
ολίγου η συζήτηση για το τελευταίο µας νοµοσχέδιο πριν τις σύντοµες θερινές µας διακοπές, µετά από µία εξαιρετικά έντονη,
είναι η αλήθεια, µεσούντος του θέρους, κοινοβουλευτική διαδικασία ψήφισης νοµοσχεδίων των οποίων την ιδιοκτησία αυτή τη
φορά την υιοθετούµε ασµένως, διότι επρόκειτο για νοµοσχέδια
που υλοποιούν ένα δεύτερο παράλληλο πρόγραµµα.
Επιτρέψτε µου και δυο λόγια. Πρόκειται για νοµοσχέδια που
σηµατοδοτούν τις προσπάθειες ανάταξης του κοινωνικού κράτους και η συζήτηση των οποίων έδειξε τελικά ότι έχουµε δύο
διαµετρικά αντίθετα οράµατα και αξιακούς προσανατολισµούς
για την κοινωνία.
Για σας το περίφηµο «αόρατο χέρι» της αγοράς θα ρυθµίζει,
θα απορρυθµίζει θα έλεγα εγώ, δίδακτρα και νοσήλια, ενώ για
εµάς το «αόρατο χέρι» της πολιτείας θεωρεί την υγεία και την
παιδεία κοινωνικά αγαθά, µείζονα δηµόσια αγαθά και θεµέλια
ευηµερίας.
Για εσάς είναι τοξική κάθε ταξική µεροληψία υπέρ των αδυνάτων, οι µαθητές πελάτες και τα νοσοκοµεία σούπερ µάρκετ όπως
ακούσαµε και, βεβαίως, ο λόγος της Αντιπολίτευσης ένας µεγάλος ασθενής αυτές τις µέρες -και λυπούµαι που το λέω- που τον
συντηρούν στη ζωή κάποια κακόγουστα και ανιαρά επαναλαµβανόµενα «copy-paste» νεοφιλελεύθερης χρηστοµάθειας, ακροδεξιού διδακτισµού, µια αντεπίθεση εθνικοφροσύνης που
παραπέµπει σε αλήστου µνήµης εποχές, αλλά και µια µπαγιάτικη
θεωρία των δύο άκρων που αυτήν τη φορά εξισώνει την Αριστερά µε τη βία ή τη θεωρεί ηθικό αυτουργό της τροµοκρατίας
και εχθρό της ελευθερίας και βεβαίως ακούστηκαν ψέµατα,
ύβρεις και fake news.
Η Αντιπολίτευση συνάδελφοι δεν είναι fake news. Κάποτε ο
χώρος του Κοινοβουλίου και η δηµόσια σφαίρα ήταν πεδίο έντονων, εντονότατων ιδεολογικών συγκρούσεων µε θέσεις και επιχειρήµατα και τώρα τείνει να γίνει κάποιες φορές ένα παραπολιτικό κουτσοµπολιό και καλόπιστα σας λέω, µε αφορµή τη γλαφυρή χθες παρουσίαση περί Ρουβίκωνα και Ιουλίου Καίσαρα από
τον συνάδελφο, τον αγαπητό τον κ. Τζαβάρα, να προσέξετε κάποιοι να µη διαβείτε εσείς έναν άλλο Ρουβίκωνα του κοινοβουλευτικού και δηµοκρατικού ήθους και κάποιοι από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση προσοχή να µην κάνετε τη Νέα Δηµοκρατία, να έχει τόση σχέση µε τη δηµοκρατία όσο ο κλασικός φιλελευθερισµός -ο οποίος µίλησε για ελευθερία της αγοράς, αλλά
µίλησε για πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα- µε τον νεοφιλελευθερισµό στον οποίο οµνύετε νυχθηµερόν.
Στους δε συναδέλφους µου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
να εκφράσω τη θλίψη µου, διότι και στο νοµοσχέδιο για την παιδεία που συζητήθηκε χθες και προχθές, µετά βδελυγµίας αποκηρύξατε ένα δικό σας πολιτικό τέκνο, τον ν.1268 για τα πανεπιστήµια, που τα εκδηµοκράτισε ουσιαστικά και ήταν µία τοµή,
αλλά και το νοµοσχέδιο για την υγεία που συζητήθηκε εχθές και
προχθές, το οποίο αποτελεί ένα θεσµικό επιστέγασµα του ΕΣΥ
του αείµνηστου Γιώργου Γεννηµατά.
Από τις πολύωρες, όµως, συνεδριάσεις φάνηκε και κάτι άλλο.
Η ιδιότυπη σχέση σας µε τους όρους «δηµόσιο» και «ιδιωτικό».
Εξηγούµαι στα της παιδείας. Πανεπιστήµια µε ασύδοτα δίδα-
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κτρα και παχυλές αµοιβές διδασκόντων και την ίδια στιγµή η αριστεία της φωτοτυπίας στα σχολεία, των συγχωνεύσεων σχολικών
µονάδων, των απολυµένων δυόµισι χιλιάδων εκπαιδευτικών, και
των πάµπτωχων πλην ανέντιµων πανεπιστηµίων, διότι φιλοξενούσαν σκανδαλωδώς υπερπολυτελή µεταπτυχιακά. Στην υγεία τα
5ευρα για το λαό, αλλά δωρεάν νοσήλια για υψηλούς αρρώστους, αργοµισθίες –ακούµε- εκλεκτών «ηµετέρων» και βεβαιωµένα έξοδα για ανασφάλιστους ανθρώπους -διεγράφησαν αυτά τα χρέη- που έκαναν τότε το ολέθριο σφάλµα να αρρωστήσουν και να χρειαστεί να διαβούν το κατώφλι ενός νοσοκοµείου.
Μαύρο χρήµα από υπερτιµολογήσεις και συνταγογραφήσεις, ιατρικός τουρισµός σε εξωτικά νησιά και την ίδια στιγµή απολυµένοι κάποιες χιλιάδες γιατροί.
Ας πάµε, όµως, τώρα στο θέµα µας. Στις επιτροπές και στην
Ολοµέλεια για την παιδεία ζητούσατε µετ’ επιτάσεως την κατάργηση του ασύλου, προκειµένου να καταπολεµηθεί η µεγάλη µάστιγα της παιδείας, που για σας, βεβαίως, είναι οι φοιτητικές
κινητοποιήσεις και οι καταλήψεις που κατάντησαν τα πανεπιστήµια άντρα παρανοµίας και παραβατικότητας.
Υπάρχουν όµως και κάποιοι καταληψίες, που επί είκοσι οκτώ
χρόνια υπερασπίζεστε µε πάθος και τους δώσατε και άσυλο γενναιόδωρα. Βεβαίως αναφέροµαι στους φίλους σας τους καναλάρχες, τους καταληψίες των δηµόσιων συχνοτήτων ενός δηµόσιου συνταγµατικά κατοχυρωµένου αγαθού όπως αυτό της ενηµέρωσης.
Ρωτούσαµε πέρυσι, ρητορικά βέβαια, αν πρέπει ή δεν πρέπει
να αδειοδοτείται η χρήση συχνοτήτων, ενώ αδειοδοτείται το να
ανοίξει κανείς ένα περίπτερο. Ή µήπως θα έπρεπε να παρατείνεται επ’ αόριστον το καθεστώς των δεκαπέντε παρατάσεων
προσωρινών αδειών;
Βεβαίως η µόνη απόπειρα που έγινε τότε µέσω του «µαύρου»
της ΕΡΤ, ήταν να παραχωρηθεί το φάσµα συχνοτήτων σε έναν
µόνο ανάδοχο που ήταν η «DIGEA» δηλαδή η κοινοπραξία των
καναλαρχών έναντι 18 εκατοµµυρίων ευρώ µε καταβολή διάρκειας δεκαπέντε ετών. Δηλαδή είχαµε και τη θλιβερή πρωτιά, ο
πάροχος συχνοτήτων και ο πελάτης να είναι το ίδιο πρόσωπο.
Άλλη µία θλιβερή πρωτιά, λοιπόν, που υποσκάπτει εκ των έσω
το επιχείρηµα της ελεύθερης αγοράς που σας αρέσει πολύ.
Ελεύθερη αγορά, αφ’ ενός, δεν σηµαίνει ασύδοτη και παράνοµη
αγορά, και, αφ’ ετέρου, ελεύθερη αγορά µεν, αλλά απ’ ό,τι φάνηκε όχι ελεύθερη και όχι άµοιρη κραυγαλέων πολιτικών στηριγµάτων στους «ηµέτερους». Τίνι τρόπω; Με εκείνα τα πλουσιοπάροχα δάνεια έναντι αέρα κοπανιστού ή µη όπως µε περισσό
θράσος και ανερυθρίαστα είχε δηλώσει γνωστός εκδότης στην
εξεταστική επιτροπή της Βουλής πέρυσι, τα οποία εξασφαλίζονταν από πολιτικούς φίλους έναντι επικοινωνιακών ανταλλαγµάτων, που κάθε άλλο, βεβαίως, παρά διασφάλιζαν τον πλουραλισµό της ενηµέρωσης. Εποµένως όχι ελεύθερη αγορά αλά κάρτ.
Αφού περί ελεύθερης αγοράς ο λόγος εσείς οι σταυροφόροι
της νεοφιλελεύθερης οικονοµίας θέλετε να πληρώνει ο πολίτης
για όλα τα δηµόσια αγαθά αλλά όχι ο επιχειρηµατίας, αλλά να
κερδοσκοπεί κιόλας εις βάρος του δηµόσιου συµφέροντος.
Θυµάµαι, µάλιστα, όλα αυτά τα ωραία για τις θέσεις εργασίας
που συζητούσαµε πέρυσι στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και διερωτώνταν κάποιοι, αν ήταν βιώσιµες όλες αυτές οι επιχειρήσεις
που επιβίωναν µε θαλασσοδάνεια, και πού, άραγε, αποτυπώνονταν η βιωσιµότητά τους. Στις απολύσεις; Στα µπλοκάκια; Στην
καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας; Διότι, βεβαίως, τα ιλιγγιώδη ποσά δανεισµού και οι διαφηµιστικές ενέσεις δεν έφταναν
ποτέ στους εργαζόµενους και είχαµε και µία φάµπρικα εκβιαστικών ατοµικών συµβάσεων εργασίας µε µειώσεις αποδοχών και
µε απολύσεις όσων αρνούνταν να συναινέσουν.
Βεβαίως πέρυσι είχαµε ακούσει περί χούντας, περί Μακρονήσου, περί φασιστών και λοιπά ανάξια σχολιασµού και µε αφορµή
εκείνο το απεριόριστο φάσµα συχνοτήτων το οποίο τελικά απεδείχθη πεπερασµένο, και όσον αφορά την τιµή εκκίνησής του το
ΕΣΡ, απ’ ό,τι είδαµε, κοστολόγησε σχεδόν το ίδιο αντίτιµο.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, που συζητάµε σήµερα, ρίχνει φως στη
ζώνη της σκιώδους οικονοµίας των µίντια και βάζει ένα τέλος σε
πρακτικές που δηµιούργησαν και διατήρησαν επί χρόνια ένα καθεστώς οικονοµικής και πολιτικής χειραγώγησης στον χώρο της
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ενηµέρωσης.
Θέλουµε, λοιπόν, να υπάρχει διαφάνεια σε σχέση µε τη διάθεση του τηλεοπτικού χρόνου από τα κανάλια; Θέλουµε να είναι
συνδεδεµένη αυτή η διαδικασία µε µηχανισµούς φορολογικής
διαφάνειας, που διέπουν όλες τις υπόλοιπες οικονοµικές συναλλαγές; Γιατί βλάπτει η φορολογική διαφάνεια την ελευθερία των
συµβάσεων; Να υπάρχει ή όχι αυτή η πλατφόρµα συνδεδεµένη
µε την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εξόδων, στην οποία θα καταγράφονται όλες οι συναλλαγές;
Θεωρώ ότι όποιος δεν θέλει να υπάρχει πλατφόρµα ηλεκτρονικής διάθεσης του τηλεοπτικού χρόνου, είναι διότι αυτό δεν βολεύει εν τέλει τις µεγάλες εταιρείες, οι οποίες διαµορφώνουν
καταναλωτικές συµπεριφορές µέσω του ελέγχου της πρόσβασης
στον διαφηµιστικό τηλεοπτικό χρόνο. Με το νέο σύστηµα ξέρετε
πολύ καλά ότι αυτοί που µονοπωλούν εδώ και δεκαετίες το
επάνω ράφι στις αλυσίδες πωλήσεως, δεν θα µπορούν σε συνεργασία µε τους καναλάρχες να µονοπωλούν και τον διαφηµιστικό
χρόνο.
Άρα εδώ δεν θα µπορούν να ελέγχουν και να διαµορφώνουν
καταναλωτικές συµπεριφορές -και όχι µόνο- µε τον τρόπο που
το έκαναν όλα αυτά τα χρόνια.
Με το σύστηµα, λοιπόν, ηλεκτρονικής διάθεσης τηλεοπτικού
χρόνου θα µπορούν να έχουν και οι µικροί πρόσβαση σε ζώνες
υψηλής τηλεθέασης. Αυτό είναι ένα στοιχείο, που φαίνεται να
ενοχλεί όλους εκείνους οι οποίοι παρουσιάζονται µε το προσωπείο των υπερασπιστών των ελεύθερων αγορών. Ελεύθερες αγορές, όµως, και χειραγώγηση διαφηµιστικού χρόνου είναι σχήµα
οξύµωρο, είναι αντίφαση εν τοις όροις.
Ενόχλησε, επίσης, πολύ ορισµένους και το θέµα της καθιέρωσης της σήµανσης ηλεκτρονικού κώδικα για τη διαφάνεια στις
πωλήσεις έντυπων µέσων ενηµέρωσης. Το κρυφό πρόβληµα κάποιων είναι ότι η χειραγώγηση των µεγεθών που αφορούν την
κυκλοφορία των εφηµερίδων, δηµιουργεί κέρδος. Δηµιουργείται
έτσι µια στρέβλωση στην αγορά, η οποία ευνοεί συνθήκες «διαφηµιστικής φούσκας». Επίσης η αδιαφάνεια στο θέµα αυτό ευνοεί τη φοροδιαφυγή και υποβαθµίζει, τελικά, την ποιότητα του
συνόλου του έντυπου Τύπου στη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ενώ εάν εδώ προστεθούν και όλα όσα ήρθαν τα τελευταία
χρόνια στο φως της δηµοσιότητας, σε σχέση µε τη δράση των
διαφόρων συµφερόντων στο θέµα της κατανοµής της κρατικής
διαφήµισης, τότε καταλαβαίνουµε πόσο βαθιές ρίζες είχε δηµιουργήσει το τρίγωνο της διαπλοκής στην οικονοµική ζωή της
χώρας.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό, να αναφερθώ εν τάχει και στα θέµατα του περιφερειακού Τύπου. Ο περιφερειακός Τύπος αναµφιβόλως δηµιουργεί πνεύµονα δηµοκρατίας, πυλώνα ενηµέρωσης. Είναι ένας σηµαντικότατος κοινωνικός θεσµός και ως τέτοιος θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε πολύ µεγάλη ευαισθησία.
Ο περιφερειακός Τύπος πρέπει, επίσης, να έχει έσοδα.
Αποτελεί οξύµωρο, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να κόπτεται
σήµερα για την επιβίωση των τοπικών µέσων ενηµέρωσης, όταν
η ίδια είχε καταργήσει την υποχρεωτικότητα δηµοσίων ισολογισµών, ρύθµιση µε την οποία τότε ο περιφερειακός Τύπος έχασε
έναν πολύ σηµαντικό πόρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό µόνο, την ανοχή σας.
Ο περιφερειακός Τύπος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει
να έχει, επίσης, πρόσβαση στη διαφηµιστική πίτα, κάτι το οποίο
ποτέ δεν εφαρµόστηκε από τις προηγούµενες κυβερνήσεις.
Αυτός είναι και ο στόχος, λοιπόν, του µητρώου που δηµιουργούµε. Όλοι οι φορείς συµφωνούν µε τη δηµιουργία αυτού του
µητρώου. Όλοι αναγνωρίζουµε την αναγκαιότητά του σε σχέση
µε τη διαφάνεια στην τοπική και περιφερειακή ενηµέρωση, διότι
και στον περιφερειακό Τύπο υπάρχουν περιπτώσεις ολιγοπωλιακών πρακτικών και το ξέραµε πολύ καλά.
Επίσης σηµαντικό είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και το
θέµα της ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστικών µέσων
στην Ελλάδα, όπου η χώρα µπαίνει δυναµικά στο συγκεκριµένο
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πεδίο. Και οι διεθνείς οπτικοαουστικές παραγωγές που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα αλλά και οι ελληνικές παραγωγές, αντιµετωπίζονται µε το νοµοσχέδιο ως ενδιαφέρουσες επενδύσεις
οι οποίες εκτός από οικονοµική υπεραξία, προσθέτουν υπεραξία
έντασης γνώσης αλλά και ευρύτερη πολιτιστική υπεραξία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κλείστε σας παρακαλώ σύντοµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Δώστε µου ένα λεπτό.
Επειδή έχουν ακουστεί διάφορα, επιτρέψτε µου δύο ζητήµατα.
Το πρώτο είναι ότι δεν επιχορηγούνται µε τις σχετικές διατάξεις
οι «φούσκες» αλλά οι παραγωγές οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί,
έχουν κόψει αποδείξεις και έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή επιδότηση δεν γίνεται εκ των προτέρων αλλά και εκ
των υστέρων.
Κλείνω µε µια παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για
την ανοχή σας. Τελειώνω µε αυτό.
Τέλος, θέλω να χαιρετήσω το γεγονός ότι έγινε δεκτή από
τους Υπουργούς η τροπολογία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, για το ότι η µη καταβολή των δεδουλευµένων συνιστά
βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας.
Κοιτάξτε, επειδή η πιο σκληρή πραγµατικότητα, η πιο σκληρή,
η πιο αµείλικτη κριτική έρχεται από την ίδια την πραγµατικότητα,
θέλω επ’ ευκαιρία να χαιρετήσω αυτή την τροπολογία και να θυµίσω από τούτο εδώ το Βήµα ένα θλιβερό γεγονός, που δείχνει
πόσο τελικά ήταν βλαπτική η µεταβολή των όρων εργασίας από
τη µη καταβολή δεδουλευµένων. Μια γυναίκα πριν από λίγο
καιρό, εγκλωβισµένη σε απελπισία δεκαπέντε µήνες απλήρωτη,
αυτοκτόνησε.
Οφείλουµε, λοιπόν, από αυτό εδώ το Βήµα, να µιλάµε για ανθρώπους που δεν έχουν φωνή. Φυσικά καµµιά τροπολογία, κανένα νοµοθέτηµα δεν µπορεί να της ξαναδώσει τη ζωή. Ωστόσο
µε τέτοιες νοµοθετικές πρωτοβουλίες µπορούµε, τουλάχιστον,
να ξαναδώσουµε -σε όσους και όσες βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και είναι όµηροι της αυθαιρεσίας της εργοδοσίας- την
αξιοπρέπειά τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κυρία Βάκη.
Στο πλαίσιο του να ολοκληρώσουµε την ψηφοφορία µέχρι τις
3 η ώρα, ο κύριος Υπουργός δεν θα µιλήσει. Να παρακαλέσω
τους εισηγητές των κοµµάτων να µην τοποθετηθούν ή αν θέλουν
ένα ή δυο λεπτά για µία παρατήρηση.
Πείτε µου πώς το βλέπετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Έχουµε δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όσοι έχετε να πείτε
κάτι για τις τροπολογίες, θα σας δώσω δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να
έχω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Σαχινίδη, τι
θέλετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παραχωρήσω τη
θέση µου στην Κοινοβουλευτική µας Εκπρόσωπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα δώσουµε τον
λόγο και στην κ. Ζαρούλια.
Κυρία Ζαρούλια, µιλήστε τώρα, για να µιλήσουν οι υπόλοιποι
για τις τροπολογίες µετά.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Εις ό,τι αφορά τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, εφηµερίδες, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς, λειτουργούν σε σχέση
µε την τρίτη πολιτική δύναµη της χώρας, το λαϊκό εθνικιστικό κίνηµα της Χρυσής Αυγής, εντελώς αντιδηµοκρατικά και αντισυνταγµατικά.
Τις φορές που δεν µας συκοφαντούν, οι οποίες δεν είναι καθόλου λίγες, φροντίζουν να αποσιωπούν την παρουσία µας, λες
και δεν υπάρχουµε, περιφρονώντας µε τρόπο τυραννικό το κόµµα που ψήφισαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες, τους
οποίους θεωρούν πολίτες «δεύτερης κατηγορίας». Όλα αυτά
εξηγούνται από το καθεστώς το ιδιοκτησιακό, το οποίο διέπει τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Όλοι σε αυτή την χώρα γνωρίζουν
ότι οι εφηµερίδες, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, ελέγ-

11320

χονται και κατευθύνονται από τους ολιγάρχες του πλούτου οι
οποίοι είναι και ιδιοκτήτες τους και αυτό δεν είναι δηµοκρατία,
είναι πλουτοκρατία, όπως ο µέγας Αριστοτέλης ορίζει τα πολιτεύµατα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα κανάλια πολυτελείας και οι µεγάλες φυλλάδες µε τις µεγάλες προσφορές που µοιράζουν,
ακόµα και κουπόνια εκπτώσεως για τα σούπερ µάρκετ, είναι στις
σελίδες τους γεµάτες διαφηµίσεις εταιρειών και τραπεζών, οι
οποίες έχουν λεηλατήσει κυριολεκτικά τον ιδρώτα του ελληνικού
λαού.
Από τη πλευρά του το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του σχετικά µε τον αποκλεισµό της Χρυσής Αυγής εξέδωσε ανακοίνωση
στην οποία αναφέρει: «Το ΕΣΡ ως θεσµικό όργανο και µε βάση,
κυρίως, το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Συντάγµατος, δεν δικαιούται να διακρίνει τα κόµµατα ή οποιονδήποτε άλλον µε βάση
τις πολιτικές του θέσεις και την πολιτική τους δραστηριότητα.
Στο συγκεκριµένο κόµµα έχουµε ήδη προ πολλού κοινοποιήσει
το από 24-11-2016 έγγραφό µας που απευθύνεται προς την ΕΡΤ
και στο οποίο µεταξύ άλλων συµπεριλαµβάνονται και τα εξής:
«Παράγραφος 2. Κανένας σταθµός ωστόσο δεν υποχρεούται,
ουδέ καν δικαιούται, να µεταδίδει στα ίδια πλαίσια, πληροφοριών
και ειδήσεων, λόγους ή εικόνες ή συµπεριφορές, εν γένει, κοµµάτων ή οποιωνδήποτε άλλων, που συνιστούν ή εµπεριέχουν ή
επιδοκιµάζουν αξιόποινες πράξεις, ήτοι εκπίπτουν στο πραγµατικό διατάξεων, είτε του Ποινικού Κώδικα είτε ειδικών ποινικών
νόµων, που προβλέπουν και τιµωρούν τις οικείες συµπεριφορές
ως αξιόποινες πράξεις»».
Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι η ανεξάρτητη αρχή -η οποία έχει
καθήκον σύµφωνα µε το Σύνταγµα να επιβάλλει την πολυφωνία
στους τηλεοπτικούς σταθµούς, οι συχνότητες των οποίων είναι
ιδιοκτησία του ελληνικού λαού- παραβιάζει το καθήκον της, αφού
συστηµατικά τα κανάλια µάς αποκλείουν, χωρίς να παραβιάζουµε –όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του- κανέναν συγκεκριµένο νόµο. Κυριαρχεί επί του προκειµένου ο νόµος της ζούγκλας, όπου δυνατός στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι αυτός που
διαθέτει το «βρώµικο» χρήµα, χρήµα από «θαλασσοδάνεια» και
από υπερτιµολογηµένες εργολαβίες δηµοσίων έργων. Τα µέσα
µαζικής ενηµερώσεως σε ό,τι αφορά τη Χρυσή Αυγή –επαναλαµβάνω- λειτουργούν κατά τρόπο εντελώς αντιδεοντολογικό, αλλά
εσείς οι µεγάλοι δηµοκράτες του λεγόµενου συνταγµατικού
τόξου δεν δίνετε δεκάρα γι’ αυτό.
Οι κίτρινες φυλλάδες της βρώµικης πλουτοκρατίας ήταν αυτές
που µιλούσαν για εκατοµµύρια ευρώ που έχει στο ταµείο της η
Χρυσή Αυγή, για παράνοµες χρηµατοδοτήσεις, για κρυµµένα
οπλοστάσια και άλλα πολλά. Συκοφάντησαν ανθρώπους, διέσυραν οικογένειες, αλλά το πολιτικό σύστηµα φάνηκε ανίκανο να
κρατήσει έστω και τα προσχήµατα και να επιβάλει τη νοµιµότητα.
Η πραγµατική ελευθερία σε εφηµερίδες και τηλεοπτικούς σταθµούς είναι ζήτηµα δηµοκρατίας, της αληθινής δηµοκρατίας,
όπως υπήρχε στην αρχαία Αθήνα, όπου ίσχυε το «τις αγορεύει
βούλεται». Εδώ δεν ισχύει σε καµµία περίπτωση αυτό, αλλά αντίθετα όποιος είναι υπάκουος δούλος του συστήµατος και διαθέτει χρήµα, έχει στα χέρια του και την ενηµέρωση.
Η Κυβέρνηση Τσίπρα - Καµµένου µέσα στα τόσα ψέµατα που
είχε πει προεκλογικά και συνεχίζει να λέει µετεκλογικά, είχε πει
ότι θα χτυπήσει τη διαπλοκή στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
λόγια παχιά χωρίς περιεχόµενο και απλά η διαπλοκή αλλάζει
χέρια. Εις ό,τι αφορά το κίνηµα των Ελλήνων εθνικιστών, τη
Χρυσή Αυγή, ο αποκλεισµός παραµένει από ένα σύστηµα που
επίσης παραµένει διεφθαρµένο.
Ας µη νοµίζουν όµως ότι µε τα ψέµατά τους, µε τη λάσπη και
τη συκοφαντία τους και µε τη συνωµοσία της σιωπής, θα σταµατήσουν τους χρυσαυγίτες και τις χρυσαυγίτισσες, που δίνουν
έναν υπέροχο αγώνα σε πόλεις και σε χωριά, σε κάθε γωνιά της
Ελλάδος, κηρύσσοντας την αλήθεια λόγο του εθνικισµού, που
είναι και η µοναδική και τελευταία ελπίδα για να απαλλαγεί ο Ελληνισµός από την ξενοκρατία που εξουσιάζει τον τόπο µας.
Εννοείται ότι θα καταψηφίσουµε το σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωράµε στους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εισηγητές που θέλουν να τοποθετηθούν µόνο επί των τροπολογιών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
αναφερθώ στην υπουργική τροπολογία 1222/7, η οποία αφορά
τις διευθετήσεις τη χρηµατοδότηση για τα καύσιµα του Λιµενικού
εν όψει των αυξηµένων αναγκών λόγω της διαχείρισης του προσφυγικού ζητήµατος. Θα ήθελα να θυµίσω στον κύριο Υπουργό
το εξής: Ακριβώς επειδή όλη αυτή την περίοδο δεν αξιοποιήθηκαν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζονταν για
την τεχνική υποστήριξη και χάθηκαν αυτά τα χρήµατα για την τεχνική υποστήριξη του Λιµενικού, για αυτόν τον λόγο αναγκάζεται
πλέον να προσφύγει σε µια τέτοια τροπολογία, ώστε να µπορεί
να χρηµατοδοτήσει τα καύσιµα του Λιµενικού Σώµατος.
Προφανώς θα στηρίξουµε την παροχή δυνατότητας το Λιµενικό να είναι αξιόµαχο. Αλλά από εκεί και πέρα να ξέρει ο ελληνικός λαός, να ξέρει η Βουλή, να ξέρει το Σώµα ότι τα χρήµατα
αυτά ουδέποτε αξιοποιήθηκαν από το αντίστοιχο ταµείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπαθεοδώρου.
Κύριε Κατσώτη, πείτε µας κι εσείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα την εντύπωση ότι
θα δοθεί χρόνος για δευτερολογία. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει
ένα θέµα σοβαρό µε την τροπολογία που καταθέσαµε ως ΚΚΕ.
Χθες η κ. Αχτσιόγλου τοποθετήθηκε στο δεύτερο µέρος της
τροπολογίας, ισχυρίστηκε ότι υπάρχει ο νόµος, υπάρχουν οι ποινικές ευθύνες, άρα δεν υπάρχει λόγος να κάνει δεκτό το δεύτερο
µέρος.
Εµείς είπαµε και χθες ότι η τροπολογία µας έχει αυτά τα δύο
µέρη. Βεβαίως το πρώτο που έγινε αποδεκτό είναι πολύ σηµαντικό, γιατί θα θεωρείται βλαπτική µεταβολή η καθυστέρηση των
οφειλοµένων κι όταν µιλάµε για αξιόλογο χρόνο -το καταθέτουµε
για µια ακόµα φορά-, εννοούµε από την ηµέρα παρέλευσης της
δήλης µέρας έως και έναν µήνα. Ένας Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
έκανε επίσης ίδια παρατήρηση. Δεν θα είχαµε αντίρρηση να συµπεριληφθεί στην τροπολογία. Ωστόσο το λέµε, γιατί οι δικαστές
προσφεύγουν και στη συζήτηση η οποία γίνεται εδώ στη Βουλή
πολλές φορές, για να βγάλουν κάποιες αποφάσεις. Το θέµα, λοιπόν, είναι ουσιαστικό κι όχι νοµοτεχνικό.
Εµείς µε την τροπολογία µας διευρύναµε την ευθύνη στα µέλη
του διοικητικού συµβουλίου και στον βασικό µέτοχο. Δεν είναι
λίγες οι περιπτώσεις. Οι εργαζόµενοι του «Athens Ledra» περιµένουν ακόµη να πάρουν τα δεδουλευµένα τους και τις αποζηµιώσεις τους εδώ και ενάµιση χρόνο. Εκεί, λοιπόν, ο βασικός µέτοχος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου την έχουν «γλυτώσει». Οι εργαζόµενοι «πληρώνουν το µάρµαρο». Εάν, λοιπόν,
εσείς δεν δεχτείτε να αυστηροποιηθεί αυτό το πλαίσιο και να έχει
την ευθύνη ο βασικός µέτοχος, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου κ.λπ., τότε τα προβλήµατα που υπάρχουν δεν θα αντιµετωπιστούν. Χθες ακόµη το Υπουργείο Εργασίας έκανε τριµερή µε
τον Ζούρα και συµφώνησαν τον Αύγουστο να πληρωθεί ο Ιανουάριος. Μα µπορεί, είναι δυνατόν οι εργαζόµενοι να αντέξουν τόσους µήνες απλήρωτοι και από την άλλη να πρέπει να είναι συνεπείς στη ΔΕΗ, στον ΕΝΦΙΑ, στην εφορία και στην επιβίωση που
θα πρέπει να έχουν σαν οικογένειες;
Το λέµε αυτό, για να δούµε αν πράγµατι το πλαίσιο αρκεί ή
δεν αρκεί. Εµείς λέµε ότι δεν αρκεί, για αυτό και λέµε ότι θα πρέπει να διευρυνθεί µε αυτή την πρόταση που έχουµε κάνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσον αφορά τις τροπολογίες, αφού θα πάµε σε µία-µία, αν
µας δοθεί η δυνατότητα σε µία-µία να πούµε ορισµένα πράγµατα, βεβαίως να πούµε. Αλλιώς ο χρόνος δεν αρκεί για τις οκτώ
τροπολογίες και τις άλλες δύο βουλευτικές, να πούµε ούτε µια
λέξη για την κάθε µία. Θα περιµένουµε, λοιπόν, την ψηφοφορία.
Τότε θα διευκρινίσουµε γιατί λέµε «ναι» ή «όχι» ή «παρών» στις
τροπολογίες και αυτό θα πρέπει να γραφτεί στα Πρακτικά, κύριε
Πρόεδρε, γιατί τώρα δεν µπορούµε, αφού δεν µας δίνεται χρόνος, να πούµε για κάθε µία τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πολύ ωραία. Ευχα-
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ριστούµε, κύριε Κατσώτη.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου
περιφερειακού και τοπικού τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού
κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης: «Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού
διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση
µητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου, ειδική σήµανση
γραµµωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού
πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών
έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στη ψήφιση των άρθρων και των τροπολογιών
και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι δυνατόν να
ψηφίσουµε ανά κεφάλαιο; Μην πάµε άρθρο-άρθρο. Έχει ξαναγίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μισό λεπτό, σας
παρακαλώ. Να δούµε λίγο τα κεφάλαια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, κύριε Σαχινίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Για τη διευκόλυνση του Προεδρείου
από τα άρθρα 1 έως και 40 η Χρυσή Αυγή ψηφίζουµε «κατά».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ωραία, ευχαριστώ.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
2 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
3 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
4 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
5 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
7 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
8 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
25 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
28 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
29 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
30 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
32 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
34 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
37 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
38 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
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ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1217 και ειδικό 5 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1217 και ειδικό 5 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1221 και ειδικό 6 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1221 και ειδικό 6 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1222 και ειδικό 7 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι, µε το σχόλιο το οποίο
έκανα προηγουµένως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1222 και ειδικό 7 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1223 και ειδικό 8, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
Πέρα από το γεγονός ότι απεσύρθη ένα µέρος της τροπολογίας αυτής που αφορούσε, αν δεν κάνω λάθος, στην χρήση κινητών από πρόσφυγες και µετανάστες -καταλαβαίνετε το οξύµωρο όταν κρατούµενοι επικοινωνούν µε Υπουργούς µε κινητά
τηλέφωνα από τις φυλακές- θα ήθελα να πω το εξής: Θα θέλαµε
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να ζητήσουµε, και νοµίζουµε ότι είναι αναγκαίο, την απόσυρση
της τροπολογίας. Εποµένως, εφόσον δεν έγινε δεκτό, ψηφίζουµε
«όχι».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών, µε πολλές επιφυλάξεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1223 και ειδικό 8 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1224 και ειδικό 9 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
Το σχόλιο, που θα θέλαµε να καταγραφεί για την τροπολογία
1224, είναι ότι θα ήµασταν θετικοί, αλλά βλέπουµε ότι παρακάµπτει κάθε διαδικασία και µε συνοπτικές διαδικασίες πλέον αναθέτει. Αυτός είναι ο κίνδυνος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
Κύριε Πρόεδρε, θεωρούµε σηµαντική την εξασφάλιση νερού
σε όλα τα νησιά. Ωστόσο, η τροπολογία δεν γράφει ποιος πληρώνει. Kι εµείς δεν θέλουµε να επιβαρυνθούν οι κάτοικοι. Γι’ αυτό
λέµε «παρών», στη συγκεκριµένη τροπολογία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ναι.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1224 και ειδικό 9 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1225 και ειδικό 10, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
Ψηφίζουµε «όχι» γιατί χρησιµοποιεί για την ΑΕΝ λεφτά του Λιµενικού ή αντίθετα κι εµείς δεν συµφωνούµε µε όλη αυτήν τη διαδικασία, που κρατάει εδώ και αρκετά χρόνια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1225 και ειδικό 10 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1226 και ειδικό 11, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
Η Νέα Δηµοκρατία ψηφίζει «ναι» και µε χαρά βλέπει ότι ο
Υπουργός αποφασίζει να αποσύρει µία-µία τις αντισυνταγµατικές
του διατάξεις.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
Κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία αυτή προβλέπει τη διευκόλυνση
των νέων καναλαρχών σε όλα τα επίπεδα -εξοπλισµός, εργαζόµενοι και το τίµηµα- και γι’ αυτό ψηφίζουµε «όχι».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1226 και ειδικό 11 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσ-
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σεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1227 και ειδικό 12 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
Κύριε Πρόεδρε, εδώ νοµίζω ότι υπάρχει µια τοποθέτηση από
την πλευρά µας, που θα προτιµούσε να διασπάσει τα δύο αυτά
άρθρα. Είµαστε υπέρ της εκκαθάρισης των δαπανών για τον «Κεράνη». Είµαστε επιφυλακτικοί -πολύ επιφυλακτικοί- για τον λόγο
που θα σας εξηγήσω, όσον αφορά την διασαφήνιση που κάνετε,
σε σχέση µε τα τελωνειακά πρόστιµα.
Θέλω να σηµειώσω, γιατί θα το βρούµε µπροστά µας, ότι µε
τον τρόπο που νοµοθέτησε το Υπουργείο, αφαιρεί έσοδα, όχι
από το ελληνικό κράτος, αλλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα
οποία έχουν καταλογιστεί. Και αυτό θα δηµιουργήσει ζήτηµα
διότι, ψηφιστεί δεν ψηφιστεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει τα
ποσά αυτά και αν δεν καταλογιστούν, αυτό θα συνιστούσε παρανοµία.
Σε περίπτωση που θέλετε να µείνουν και τα δύο άρθρα αυτά
στην ίδια τροπολογία, εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να ψηφίσουµε «παρών». Διαφορετικά, στην τροπολογία για τον «Κεράνη»
θα ψηφίζαµε «ναι».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1227 και ειδικό 12 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1188 και ειδικό 4, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1188 και ειδικό 4 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1228 και ειδικό 13, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1228 και ειδικό 13 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο άρθρο 14 του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1229 και ειδικό 14 ως έχει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1229 και ειδικό 14 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν.
3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις,
δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής
οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε στην ψήφιση του
νοµοσχεδίου και στο σύνολο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ναι.
ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Παρών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν.
3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου,
ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού
χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού
κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου
για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος µέσω του οποίου, καταγράφονται και δύνανται να διενεργούνται και εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές διάθεσης του διαφηµιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισµών και η θέσπιση
των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του συστήµατος αυτού.
Άρθρο 2
Ορισµοί
1. «Τηλεοπτικός οργανισµός»: ο πάροχος υπηρεσιών τηλεο-

πτικού περιεχοµένου, ο οποίος λειτουργεί στην ελληνική επικράτεια και εκπέµπει µέσω επίγειου δικτύου ψηφιακής ευρυεκποµπής, καλωδιακού δικτύου ή δορυφορικού συστήµατος, µε ή χωρίς την καταβολή οικονοµικού ανταλλάγµατος (ελεύθερης ή συνδροµητικής λήψης).
2. «Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου»: το ηλεκτρονικό σύστηµα µέσω του οποίου καταγράφονται και δύνανται να διενεργούνται και εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές διάθεσης του διαφηµιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισµών («Σύστηµα»).
3. «Διαφηµιστικός χρόνος»: ο χρόνος που διατίθεται από τους
τηλεοπτικούς οργανισµούς για τη µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων και την ανάληψη χορηγίας εκποµπής.
4. «Προϊόν»: η προς διάθεση ποσότητα (διάρκεια) διαφηµιστικού χρόνου, όπως εκάστοτε καθορίζεται από τον τηλεοπτικό οργανισµό.
5. «Πωλητής διαφηµιστικού χρόνου»: ο δηµόσιος ή ιδιωτικός
τηλεοπτικός οργανισµός που διαθέτει προς πώληση διαφηµιστικό χρόνο.
6. «Αγοραστής διαφηµιστικού χρόνου»: κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που αγοράζει διαφηµιστικό χρόνο.
7. «Συµµετέχων»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει
ή αγοράζει διαφηµιστικό χρόνο.
8. «Ρυθµιστής»: το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.),
που εποπτεύει την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του
Συστήµατος.
9. «Διαχειριστής»: το νοµικό πρόσωπο το οποίο παρέχει το Σύστηµα, την αναγκαία τεχνολογική υποστήριξη και υποδοµή για
την εύρυθµη οργάνωση και λειτουργία του, την πρόσβαση των
συµµετεχόντων σε αυτό, την καταγραφή καθώς και τη δυνατότητα διενέργειας και εκκαθάρισης των συναλλαγών. Στο νοµικό
αυτό πρόσωπο συµµετέχουν ως εταίροι ή µέλη οι αντιπροσωπευτικοί φορείς των τηλεοπτικών οργανισµών, των διαφηµιζοµένων
και των διαφηµιστικών επιχειρήσεων, οι οποίοι και ιδρύουν το νοµικό πρόσωπο.
10. «Εντολές»: οι δηλώσεις διάθεσης διαφηµιστικού χρόνου
(εντολές πώλησης) και οι δηλώσεις αγοράς διαφηµιστικού χρόνου (εντολές αγοράς) που υποβάλλουν οι συµµετέχοντες µέσω
του Συστήµατος.
11. «Συναλλαγές»: οι συµφωνίες διάθεσης διαφηµιστικού χρόνου στις οποίες περιλαµβάνονται και οι ειδικές συµφωνίες που
συνάπτουν οι τηλεοπτικοί οργανισµοί και συναρτώνται µε το διαφηµιστικό χρόνο, όπως ενδεικτικά η τοποθέτηση προϊόντων και
υπηρεσιών, οι συµβάσεις µε προµηθευτές για µηνύµατα ή χρονοθυρίδες τηλεπώλησης, οι ειδικές συµφωνίες ανταλλαγής σε
είδος και οι ανταλλακτικές συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.
12. «Εκκαθάριση»: Η διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών
που έχουν καταγραφεί στο Σύστηµα ή έχουν διενεργηθεί µέσω
αυτού.
Άρθρο 3
Συµµετοχή στο Σύστηµα
1. Στο Σύστηµα συµµετέχουν όλοι οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί τηλεοπτικοί οργανισµοί που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια
(εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας), οι διαφηµιστές, οι επιχειρήσεις που µεσολαβούν για τη διάθεση του διαφηµιστικού χρόνου για λογαριασµό των διαφηµιζοµένων, οι διαφηµιζόµενες επιχειρήσεις, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που διενεργεί συναλλαγές διαφηµιστικού χρόνου.
2. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για τη διασφάλιση του κατά την περίπτωση γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 πιστωτικού τους ορίου για τη διενέργεια των
συναλλαγών µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος δηµοπρασίας.
3. Το κόστος λειτουργίας του Συστήµατος καταβάλλεται από
τους συµµετέχοντες σύµφωνα µε τον Κώδικα Δεοντολογίας και
Ορθής Πρακτικής της περίπτωσης ια’ του άρθρου 7.
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Άρθρο 4
Συναλλαγές διαφηµιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισµών
Από 1.9.2018 κάθε συναλλαγή διάθεσης διαφηµιστικού χρόνου
των τηλεοπτικών οργανισµών καταγράφεται από τους συµµετέχοντες στο Σύστηµα.
Άρθρο 5
Λειτουργία Συστήµατος
1. Το Σύστηµα έχει τη µορφή ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής
πλατφόρµας για την καταγραφή κάθε συναλλαγής διάθεσης διαφηµιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισµών.
2. Η πλατφόρµα αυτή περιλαµβάνει ένα ηλεκτρονικό σύστηµα
καταγραφής κάθε συναλλαγής διάθεσης διαφηµιστικού χρόνου
των τηλεοπτικών οργανισµών, στο οποίο διασφαλίζεται η ελεγχόµενη πρόσβαση των χρηστών του σύµφωνα µε την περίπτωση
δ’της παραγράφου 3, και δύναται επιπλέον να περιλαµβάνει:
α. ένα ηλεκτρονικό σύστηµα δηµοπρασίας, µέσω του οποίου
προσδιορίζονται οι τιµές πώλησης των προϊόντων των τηλεοπτικών οργανισµών, πραγµατοποιούνται οι συναλλαγές µεταξύ πωλητών και αγοραστών, κατανέµεται ο διαφηµιστικός χρόνος και
υπολογίζονται οι χρεώσεις ανά διαφηµιζόµενο και οι αµοιβές των
συµµετεχόντων,
β. µία διαχειριστική εφαρµογή µε τη µορφή ενός συστήµατος
τιµολόγησης, εισπράξεων και εκκαθαρίσεων των συναλλαγών
που έχουν καταγραφεί στο Σύστηµα ή έχουν διενεργηθεί µε το
ηλεκτρονικό σύστηµα της περίπτωσης α’.
3. Το ηλεκτρονικό σύστηµα δηµοπρασίας λειτουργεί ως εξής:
α. µετά τον καθορισµό της αρχικής τιµής πώλησης του προϊόντος από κάθε τηλεοπτικό οργανισµό, το Σύστηµα προσδιορίζει τις τιµές και την κατανοµή του διαφηµιστικού χρόνου, λαµβάνοντας υπόψη την προσφορά και τη ζήτηση, µε τη χρήση κατάλληλων αλγορίθµων βελτιστοποίησης,
β. το Σύστηµα επιτρέπει την ελεύθερη διαµόρφωση εµπορικής
πολιτικής των πωλητών µε κλιµακωτές εκπτώσεις βάσει όγκου
συναλλαγών των αγοραστών, οι οποίες περιλαµβάνονται πάντοτε
στο τιµολόγιο που εκδίδεται επί των συναλλαγών αυτών και δεν
µπορούν να χορηγούνται σε άλλη χρονική στιγµή,
γ. το Σύστηµα επιτρέπει την προαγορά διαφηµιστικού χρόνου,
δ. το Σύστηµα διασφαλίζει την ελεγχόµενη πρόσβαση των χρηστών του. Συγκεκριµένα: αα) κάθε συµµετέχων έχει πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τις συναλλαγές που
διενεργούνται από αυτόν και στις µη εµπιστευτικές πληροφορίες
χρήσης του Συστήµατος (κάθετη διαφάνεια) και ββ) οι συµµετέχοντες δεν έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες εµπορικές πληροφορίες των λοιπών συµµετεχόντων (οριζόντια εµπιστευτικότητα).
4. Το Σύστηµα τιµολόγησης, εισπράξεων και εκκαθαρίσεων
των συναλλαγών:
α. εκτελεί την τελική εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργήθηκαν και εκδίδει µέσω ηλεκτρονικής τιµολόγησης τιµολόγια
και λοιπά παραστατικά,
β. εκκαθαρίζει τις εισπράξεις και κατανέµει τα ποσά που εισπράττονται στον κάθε συµµετέχοντα, προβαίνοντας στις νόµιµες κρατήσεις,
γ. καθορίζει το πιστωτικό όριο του κάθε συµµετέχοντος και
ελέγχει την τήρησή του.
Άρθρο 6
Υλοποίηση Συστήµατος
1. Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και υλοποίηση του Συστήµατος
γίνεται από τον διαχειριστή.
2. Ο ρυθµιστής διαπιστώνει την έγκαιρη λειτουργία του Συστήµατος.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις διαχειριστή Συστήµατος
Ο διαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να διασφαλίζει
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την πρόσβαση στο Σύστηµα τόσο σε επιχειρήσεις – µέλη των φορέων που συµµετέχουν ως εταίροι ή µέλη σε αυτόν, όσο και σε
επιχειρήσεις - µη µέλη και επιπρόσθετα:
α. µεριµνά για την αποτελεσµατική και αµερόληπτη λειτουργία
του Συστήµατος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον παρόντα,
β. λειτουργεί, ελέγχει και συντηρεί τα πληροφοριακά συστήµατα και προγράµµατα που είναι αναγκαία για την άσκηση των
αρµοδιοτήτων του ως διαχειριστή, καθώς και τις αντίστοιχες
υποδοµές,
γ. παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων λειτουργίας του Συστήµατος,
δ. διαθέτει τα αναγκαία µέσα που του επιτρέπουν να διαχειρίζεται τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειµένο το Σύστηµα, να εφαρµόζει κατάλληλους µηχανισµούς για τον εντοπισµό των σηµαντικών για τη λειτουργία του Συστήµατος κινδύνων και να λαµβάνει αποτελεσµατικά µέτρα για την αποτροπή
τους,
ε. προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους των αρχείων καταγραφής για τον εντοπισµό πιθανών επιθέσεων ή παράνοµης πρόσβασης και εξασφαλίζει την εφαρµογή ασφαλών πρακτικών σε όλα
τα επίπεδα χρήσης και διαχείρισης του Συστήµατος,
στ. διασφαλίζει την οµαλή και εύρυθµη διεξαγωγή των συναλλαγών, που διενεργούνται µέσω του Συστήµατος,
ζ. διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς, οι οποίοι επιτρέπουν την αποτελεσµατική και έγκαιρη οριστικοποίηση των συναλλαγών που διενεργούνται µέσω του Συστήµατος,
η. καταγράφει και τηρεί το σύνολο των στοιχείων των συναλλαγών,
θ. παρέχει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων κάθε
πληροφορία σχετικά µε τις συναλλαγές,
ι. µεριµνά για τη διασφάλιση των συνθηκών του ελεύθερου ανταγωνισµού και ενηµερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισµού για κάθε περίπτωση, που µπορεί να υπόκειται σε διερεύνηση από αυτή,
ια. καταρτίζει τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ορθής Πρακτικής,
µε τον οποίο ρυθµίζονται τα θέµατα διαχείρισης, λειτουργίας και
χρήσης του Συστήµατος. Ο Κώδικας αυτός εγκρίνεται µε απόφαση του ρυθµιστή, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως,
ιβ. υποχρεούται να δηµοσιεύει τους λογιστικούς λογαριασµούς του, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
ιγ. δεν προβαίνει σε διακρίσεις µεταξύ των χρηστών του Συστήµατος σε σχέση µε την πρόσβαση σε αυτό και τη χρήση του,
ιδ. υποχρεούται στην τήρηση εµπιστευτικότητας των στοιχείων
των συναλλαγών.
Άρθρο 8
Φορολόγηση συναλλαγών
1. Στις συναλλαγές που καταγράφονται στο Σύστηµα και αφορούν τη µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων και την ανάληψη
χορηγίας εκποµπής επιβάλλεται ο ειδικός φόρος της παρ. 12 του
άρθρου πέµπτου του ν. 3845/2010 (Α’ 65).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης καθορίζεται η
διαδικασία και ο τρόπος τιµολόγησης των συναλλαγών που διενεργούνται µέσω του Συστήµατος.
3. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων λαµβάνει γνώση από
το διαχειριστή κάθε πληροφορίας σχετικά µε τις συναλλαγές και
µπορεί να διασυνδέσει το πληροφοριακό της σύστηµα µε το Σύστηµα.
Άρθρο 9
Ρυθµιστής Συστήµατος και αρµοδιότητες αυτού
Ο ρυθµιστής του Συστήµατος:
α. είναι αρµόδιος για την εποπτεία του διαχειριστή του Συστήµατος, καθώς και εν γένει για την εποπτεία της εφαρµογής των
διατάξεων του παρόντος,
β. εγκρίνει τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ορθής Πρακτικής,
γ. διατηρεί το δικαίωµα πρόσβασης στο αρχείο των συναλλα-
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γών που τηρεί ο διαχειριστής, προκειµένου να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα βελτίωσης του Συστήµατος και να ελέγχει τον τρόπο
άσκησης των αρµοδιοτήτων του διαχειριστή,
δ. επιβάλλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις στο διαχειριστή του
Συστήµατος και στους συµµετέχοντες για κάθε παράβαση των
υποχρεώσεών τους που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 10
Κυρώσεις
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος, ο
ρυθµιστής αποφασίζει, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από καταγγελία παντός έχοντος έννοµο συµφέρον, για την επιβολή µίας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω διοικητικές κυρώσεις, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη την επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη
λειτουργία του Συστήµατος, τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στο
Σύστηµα, στους συµµετέχοντες και στις συναλλαγές και την καθ’
υποτροπή τέλεση παραβάσεων του παρόντος:
Α. Στον διαχειριστή:
α. σύσταση προς συµµόρφωση µε προειδοποίηση επιβολής
αυστηρότερων κυρώσεων,
β. πρόστιµο ποσού από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
Β. Στους συµµετέχοντες είτε αυτοτελώς είτε σωρευτικά:
α. πρόστιµο ποσού από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ,
β. προσωρινή αναστολή πρόσβασης στις συναλλαγές που διενεργούνται µέσω του Συστήµατος µέχρι τρεις (3) µήνες.
Άρθρο 11
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του ρυθµιστή, µπορεί να αναπροσαρµόζονται
τα κατώτατα και τα ανώτατα όρια των διοικητικών προστίµων που
προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο.
Άρθρο 12
Αναστολή ισχύος διατάξεων
1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4, 6 και 14
του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α’ 159), όπως έχουν τροποποιηθεί από τις περιπτώσεις α’, β’, γ’, ε’ και στ’ του άρθρου πέµπτου
του ν. 4279/2014, αναστέλλεται έως τις 31.12.2017.
2. Τιµολόγια για τις πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.
2328/1995 (Α’ 159) που τυχόν έχουν εκδοθεί από 1.4.2017, µέχρι
τη δηµοσίευση του παρόντος, επανεκδίδονται, µέχρι τις
15.9.2017.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 3548/2007,
ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13
α. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3548/2007 (A’ 68) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ηµερήσιες περιφερειακές εφηµερίδες που εκδίδονταν κατά
την έβδοµη ηµέρα της εβδοµάδας τα πέντε τελευταία συναπτά
έτη πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και περιλαµβάνονται στις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 2, µπορεί να µετατρέψουν το έβδοµο φύλλο τους σε εβδοµαδιαία αυτοτελή
περιφερειακή εφηµερίδα µε αυτοτελή αρίθµηση, έστω και αν διατηρούν την ίδια συντακτική οµάδα κατά το έτος της µετατροπής
τους.»
β. Στο άρθρο 1 του ν. 3548/2007, µετά την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος µε αριθµό 2Α ως εξής:
«Σε περίπτωση µετατροπής µίας ηµερήσιας περιφερειακής ή
τοπικής εφηµερίδας σε εβδοµαδιαία ή αντίστροφα δεν είναι δυ-

νατός ο συνυπολογισµός του χρονικού διαστήµατος κυκλοφορίας της, υπό την αρχική της µορφή, προκειµένου να κριθεί η
συνδροµή της προϋπόθεσης του εδαφίου τρίτου της παραγράφου 2 του άρθρου 2.»
Άρθρο 14
Το άρθρο 2 του ν. 3548/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 2
Σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου
1. Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης ηλεκτρονικό µητρώο περιφερειακού και τοπικού
τύπου, εφεξής Μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται σε ειδικές µερίδες τα στοιχεία των εφηµερίδων περιφερειακού και τοπικού
τύπου, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.
2. Οι περιφερειακές και τοπικές εφηµερίδες καταχωρίζονται
στο Μητρώο, ύστερα από αίτηση του νόµιµου εκπροσώπου τους
προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενηµέρωσης της Γενικής
Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.
Η πρώτη καταχώριση των περιφερειακών και τοπικών εφηµερίδων στο Μητρώο πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε έξι (6) µήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Για την πρώτη καταχώριση στο Μητρώο, οι περιφερειακές και
τοπικές εφηµερίδες απαιτείται να εκδίδονται ανελλιπώς µε τον
ίδιο τίτλο, οι µεν ηµερήσιες επί έξι (6) µήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης καταχώρισης, οι δε εβδοµαδιαίες επί
ένα (1) έτος πριν από την υποβολή της αίτησης καταχώρισης.
3. Προκειµένου να καταχωριστούν στο Μητρώο οι περιφερειακές και τοπικές εφηµερίδες πρέπει να πληρούν σωρευτικά και
καθ’ όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα χρονικά διαστήµατα τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να έχουν πωλήσεις κατ’ ελάχιστον τετρακοσίων (400) φύλλων ανά έκδοση. Σε νοµούς ή περιφερειακές ενότητες µε πληθυσµό µικρότερο από ογδόντα χιλιάδες (80.000) κατοίκους, κατά
την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δηµόσια απογραφή, οι
ανωτέρω εφηµερίδες αρκεί να έχουν κατ’ ελάχιστον πωλήσεις
διακοσίων πενήντα (250) φύλλων ανά έκδοση,
β) η εκτύπωση της εφηµερίδας να γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για µεν τις ηµερήσιες, σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εµβαδού, κατά κατώτατο όριο, τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων
εβδοµήντα δύο τετραγωνικών εκατοστόµετρων (33.872 cm2), για
δε τις εβδοµαδιαίες, σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εµβαδού,
κατά κατώτατο όριο, είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων τετραγωνικών εκατοστόµετρων (25.404 cm2).
Σε νοµούς ή περιφερειακές ενότητες µε πληθυσµό µικρότερο
από ογδόντα χιλιάδες κατοίκους, σύµφωνα µε την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δηµόσια απογραφή, η εκτύπωση της εφηµερίδας να γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για τις ηµερήσιες σε
χαρτί επιφάνειας συνολικού εµβαδού, κατά κατώτατο όριο, δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων δύο τετραγωνικών εκατοστόµετρων
(12.702 cm2) και για τις εβδοµαδιαίες σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εµβαδού, κατά κατώτατο όριο, είκοσι ενός χιλιάδων εκατόν
εβδοµήντα τετραγωνικών εκατοστόµετρων (21.170 cm2),
γ) να µην είναι χειρόγραφες, να µη φέρουν εκτύπωση σε µία
µόνο όψη και να µην εκτυπώνονται µε φωτοτυπικό µηχάνηµα ή
εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή,
δ) να αναγράφουν σε κάθε αντίτυπο και σε µία από τις δύο
πρώτες σελίδες τους την ταυτότητα της εφηµερίδας και ειδικότερα τον τίτλο, τη συχνότητα έκδοσής της, ηµερήσια ή εβδοµαδιαία, την ηµεροµηνία σε κάθε σελίδα, τον αριθµό φύλλου, την
τιµή µονάδας, την έδρα της επιχείρησης, τα ονόµατα, τις διευθύνσεις, τους αριθµούς τηλεφώνων των τηλεοµοιοτυπικών συσκευών και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων του ιδιοκτήτη, του
εκδότη, του διευθυντή, τα ονόµατα των συντακτών της και τον
αριθµό και το δικαιούχο του σήµατος, µε τους οποίους έχει τυχόν καταχωριστεί ο τίτλος της εφηµερίδας,
ε) οι περιφερειακές εφηµερίδες να περιλαµβάνουν επίκαιρη
και ενηµερωτική ύλη για θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος του
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νοµού ή της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50 %) της συνολικής τους
ύλης. Οι τοπικές εφηµερίδες να περιλαµβάνουν επίκαιρη και ενηµερωτική για θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος του Δήµου όπου
εδρεύουν σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50 %)
της συνολικής τους ύλης. Ειδικά, για τις τοπικές εφηµερίδες που
έχουν έδρα στο Δήµο Αθηναίων και στο Δήµο Θεσσαλονίκης, ως
θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού του 50% νοούνται και τα σχετικά µε το Νοµό Αττικής και
Νοµό Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα,
στ) να µην περιέχουν ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του
περιεχοµένου άλλου εντύπου, εφηµερίδας ή περιοδικού, που
έχει δηµοσιευθεί ή δηµοσιεύεται σε έντυπο ίδιου η διαφορετικού
εκδότη. Ως αναπαραγωγή νοείται η αναδηµοσίευση κειµένου
άλλου εντύπου του ίδιου ή άλλου εκδότη ή άλλης δηµοσιογραφικής πηγής χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέµβαση και χωρίς
αναφορά στην πηγή. Σε περίπτωση δηµοσίευσης όµοιων κειµένων σε διαφορετικά έντυπα, ως αναπαραγωγή νοείται το κείµενο
του χρονικά επόµενου σε έκδοση εντύπου,
ζ) να απασχολούν νοµίµως δηµοσιογράφους. Ειδικότερα, οι
ηµερήσιες εφηµερίδες πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον δύο
(2) δηµοσιογράφους ασφαλισµένους στον Ε.Φ.Κ.Α.. Ειδικά, για
νοµούς ή περιφερειακές ενότητες µε πληθυσµό κατώτερο των
ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, σύµφωνα µε την εκάστοτε τελευταία
διενεργηθείσα δηµόσια απογραφή, µπορεί ένας από αυτούς να
είναι ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι δηµοσιογράφος.
Οι εβδοµαδιαίες εφηµερίδες πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον έναν (1) δηµοσιογράφο ασφαλισµένο στον Ε.Φ.Κ.Α.. Ειδικά,
για νοµούς ή περιφερειακές ενότητες µε πληθυσµό κατώτερο
των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, σύµφωνα µε την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δηµόσια απογραφή, αυτός µπορεί να
είναι ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι δηµοσιογράφος.
Η δηµοσιογραφική ιδιότητα του ιδιοκτήτη µπορεί να αποδειχθεί µε την προσκόµιση ή της δηµοσιογραφικής ταυτότητάς του
ή ενυπόγραφων άρθρων του στην εφηµερίδα ή υπεύθυνης δήλωσής του, όπου βεβαιώνεται ότι είναι συντάκτης συγκεκριµένων
δηµοσιευµένων άρθρων. Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης ενός δηµοσιογράφου, δεν δηµιουργείται κώλυµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον προσληφθεί άλλος δηµοσιογράφος εντός χρονικού διαστήµατος είκοσι
ηµερών από την ηµεροµηνία παραίτησης ή απόλυσης του προηγουµένου,
η) να διατηρούν γραφεία στην έδρα τους, όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1,
θ) ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης και ο διευθυντής της εφηµερίδας
είτε αυτή ανήκει σε φυσικό είτε σε νοµικό πρόσωπο, να µην έχει
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απειλή,
εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, για παραβίαση του νόµου
περί πνευµατικών δικαιωµάτων, για οποιοδήποτε έγκληµα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονοµικής εκµετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής, για παράβαση του νόµου περί εργοδοτικών
εισφορών, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κάθε οικονοµικό
και ηλεκτρονικό έγκληµα. Αν η εφηµερίδα ανήκει σε οµόρρυθµη
ή σε ετερόρρυθµη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης
ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, καθώς και σε οποιαδήποτε
άλλη προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους και τους διαχειριστές, ενώ,
αν η εφηµερίδα ανήκει σε ανώνυµη εταιρεία (Α.Ε.), και για τον
Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.
4.α) Οι ανωτέρω προϋποθέσεις καταχώρισης στο Μητρώο
πρέπει να συντρέχουν και σε περίπτωση µη ουσιώδους αλλαγής
του τίτλου της εφηµερίδας, προκειµένου η εφηµερίδα να εγγραφεί στο Μητρώο. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος έκδοσης της
εφηµερίδας µε τον αρχικό τίτλο συνυπολογίζεται για τη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου της παραγράφου 2, ακόµη και
αν η εφηµερίδα εκδίδεται µε άλλον εκδότη ή ιδιοκτήτη, υπό την
προϋπόθεση ότι ο αρχικός τίτλος δεν αποτελεί τίτλο άλλης εφηµερίδας. Η διαπίστωση του ουσιώδους ή µη χαρακτήρα της αλλαγής του τίτλου εφηµερίδας λαµβάνει χώρα κατά τα αναφερό-
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µενα στην παράγραφο 5.
β) Σε περίπτωση συγχώνευσης δύο ή περισσότερων εφηµερίδων, ο πριν από τη συγχώνευση χρόνος κυκλοφορίας καθεµίας
προσµετράται για τον υπολογισµό του ελάχιστου χρονικού διαστήµατος της παραγράφου 2, εφόσον ο χρόνος καθεµίας υπερβαίνει το ήµισυ του προαναφερόµενου ελάχιστου χρόνου και
εφόσον η κάθε συγχωνευόµενη εφηµερίδα πληροί αυτοτελώς τις
λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 3. Δεν απαιτείται η συνδροµή των προϋποθέσεων του ελάχιστου χρονικού διαστήµατος
για καθεµία από τις συγχωνευθείσες εφηµερίδες, εφόσον καθεµία από αυτές κυκλοφορούσε τουλάχιστον πέντε (5) έτη πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος και η προερχόµενη από τη συγχώνευση εφηµερίδα πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 3.
γ) Επιτρέπεται ετησίως, κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών
(από Ιούνιο έως και Αύγουστο), η διακοπή της έκδοσης των ηµερήσιων περιφερειακών και τοπικών εφηµερίδων µόνο για µία
φορά για δέκα (10) συνεχόµενες ηµερολογιακές ηµέρες και των
εβδοµαδιαίων για δεκαπέντε (15) ηµέρες κατ’ ανώτατο όριο. Θεωρείται δικαιολογηµένη η διακοπή της έκδοσης των ηµερήσιων
και εβδοµαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφηµερίδων µόνο
κατά τις επίσηµες αργίες και κατά τις τοπικές αργίες ή για λόγους ανωτέρας βίας.
5. Για τον έλεγχο της συνδροµής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι περιφερειακές και τοπικές εφηµερίδες υποχρεούνται,
τόσο κατά την πρώτη καταχώρισή τους στο Μητρώο, όσο και για
την κατ’ έτος ανανέωση της καταχώρισής τους, να αποστέλλουν
ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενηµέρωσης της
Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης:
α) ένα αντίτυπο κάθε φύλλου τους την επόµενη ηµέρα της
κάθε έκδοσής του,
β) εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της αρχικής
αίτησης καταχώρισης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφηµερίδας σχετικά
µε τους δηµοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήµατα απασχόλησής τους, συνοδευόµενη από βεβαίωση ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α. των δηµοσιογράφων που νοµίµως απασχολεί,
σύµφωνα µε τις ασφαλιστικές διατάξεις. Επιπλέον, πρέπει να
προσκοµίζεται πίνακας προσωπικού, νοµίµως κατατεθειµένος
στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ββ) αντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. όλων των τριµήνων που συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του ν. 1599/1986, στην οποία αναφέρεται ότι στις δηλώσεις
αυτές έχουν συµπεριληφθεί τα έσοδα από την πώληση των αντιτύπων και των συνδροµών, βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α., σχετικά µε
τον αριθµό των πωλουµένων κατ` έκδοση αντιτύπων κάθε εφηµερίδας, τα νόµιµα παραστατικά παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών συναφούς σκοπού ή και το θεωρηµένο
τιµολόγιο του πρακτορείου διανοµής τύπου που αφορούν τις
εκάστοτε εκδόσεις της. Οι ταχυδροµικές υπηρεσίες µπορεί να
παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδροµεία ή από ιδιωτικές ταχυδροµικές επιχειρήσεις είτε αυτές είναι εγγραµµένες στο µητρώο
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
(Ε.Ε.Τ.Τ.) είτε όχι. Σε περίπτωση διακίνησης της εφηµερίδας µε
δικά της µέσα, πρέπει να προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του
νοµίµως απασχολούµενου διανοµέα, σχετικά µε τον αριθµό των
κατ’ έκδοση διακινούµενων φύλλων. Αν ο διανοµέας είναι ασφαλισµένος στον Ε.Φ.Κ.Α., πέραν της πιο πάνω υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να προσκοµίζονται σύµβαση θεωρηµένη από την
επιθεώρηση εργασίας και αντίγραφα των αποδείξεων παροχής
υπηρεσιών που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
13 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, του ν.1809/1988 και των
σχετικών υπουργικών αποφάσεων από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. για
την παρεχόµενη υπηρεσία του διανοµέα. Στην περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης του διανοµέα, δεν δηµιουργείται κώλυµα ως προς την ένταξή του στο Μητρώο, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον προσληφθεί άλλος διανοµέας εντός χρονικού διαστήµατος τριάντα (30) ηµερών από
την ηµεροµηνία παραίτησης ή απόλυσης του προηγούµενου.
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γγ) αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης για τα πρόσωπα της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 3.
6. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενηµέρωσης της Γενικής
Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας ελέγχει τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά και το εµπρόθεσµο της υποβολής τους.
Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά µε τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν, ορίζεται προθεσµία δέκα (10) ηµερών προς την
εφηµερίδα προκειµένου να τις παράσχει. Οι περιφερειακές και
τοπικές εφηµερίδες, που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις
και έχουν προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά καταχωρίζονται στο Μητρώο µε απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενηµέρωσης της Γενικής Γραµµατείας
Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου. Η απόφαση αυτή
τους κοινοποιείται στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
7. Αν απορριφθεί η καταχώριση στο Μητρώο, η σχετική απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των αιτούντων.
Κατά της απόφασης αυτής οι αιτούντες µπορεί να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενηµέρωσης
της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας µέσα σε
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηλεκτρονική κοινοποίηση της απόφασης. Η ένσταση αυτή αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή και επ’ αυτής αποφαίνεται, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από
την υποβολή της, ο Γενικός Γραµµατέας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, ύστερα από γνώµη της Τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.
8. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας συνιστάται Τριµελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται από υπαλλήλους της
Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του
µονίµου δηµοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δηµοσίου
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με
την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της ανωτέρω Επιτροπής. Η θητεία των
µελών της ανωτέρω Επιτροπής είναι ετήσια.
9. Από την 1η µέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε επόµενου έτους από
την πρώτη ένταξη στο Μητρώο οι περιφερειακές και τοπικές εφηµερίδες που έχουν ήδη καταχωριστεί στο Μητρώο, οφείλουν να
προσκοµίζουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενηµέρωσης
της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης το σύνολο των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 και να
ζητούν την ανανέωση της εγγραφής τους. Εφόσον από τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι
απαιτούµενες προϋποθέσεις της παραγράφου 3, ανανεώνεται η
εγγραφή της εφηµερίδας στο Μητρώο. Σε αντίθετη περίπτωση,
µε απόφαση του Προϊσταµένου της ανωτέρω Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενηµέρωσης, η οποία κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφηµερίδας, απορρίπτεται το αίτηµα
ανανέωσης. Κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης µπορεί να
ασκηθεί ένσταση σύµφωνα µε την παράγραφο 7.»
Άρθρο 15
1. Μετά την υποπερίπτωση γ’ της περίπτωσης Α’ της παρ. 1
του άρθρου 5 του ν. 3548/2007 προστίθεται υποπερίπτωση δ’ ως
εξής:
«δ) σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης υποχρέωσης που
προβλέπει για τις εφηµερίδες ο παρών νόµος.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3548/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι:
Α. σε βάρος της εφηµερίδας:
πρόστιµο από τρείς χιλιάδες (3.000) µέχρι πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ και αναστολή ένταξης στο Μητρώο για δύο (2)
µήνες. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται
και επιβάλλεται διαγραφή από το Μητρώο για το υπόλοιπο έτος,
Β. σε βάρος του φορέα ή της επιχείρησης ή του οργανισµού:
πρόστιµο από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ µέχρι πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται,

Γ. σε βάρος του διαφηµιστικού γραφείου ή του ενδιαµέσου:
πρόστιµο από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ µέχρι πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται.»
Άρθρο 16
Όπου στις κείµενες διατάξεις γίνεται αναφορά σε νοµαρχιακές
εφηµερίδες εφεξής νοούνται οι περιφερειακές εφηµερίδες.
Άρθρο 17
1. Η περίπτωση β’ του άρθρου 9 του ν. 2328/1995 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η κατανοµή διαφηµιστικής δαπάνης στα ηλεκτρονικά και
έντυπα µέσα ενηµέρωσης, έτσι ώστε να ενισχύονται τα περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης. Το ποσοστό συµµετοχής των περιφερειακών µέσων ενηµέρωσης (έντυπα µέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) στην κατανοµή της συνολικής δαπάνης του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα είναι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ 261/1997 (Α’ 186) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στα προγράµµατα αυτά περιέχεται υποχρεωτικά και η κατανοµή της προϋπολογιζόµενης δαπάνης κάθε φορέα µεταξύ
των περιφερειακών µέσων ενηµέρωσης (έντυπα µέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση).
Η συµµετοχή των περιφερειακών µέσων ενηµέρωσης για κάθε
κατηγορία µέσων ενηµέρωσης είναι τουλάχιστον τριάντα τοις
εκατό (30%). Αν δεν τηρηθεί το προβλεπόµενο στην περίπτωση
β’ του άρθρου 9 του ν. 2328/1995 (Α’159) ελάχιστο ποσοστό
συµµετοχής (30%) των περιφερειακών µέσων στην κατανοµή της
συνολικής διαφηµιστικής δαπάνης, επιβάλλεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης στον
υπόχρεο φορέα του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα διοικητικό πρόστιµο ισόποσο µε τη διαφηµιστική δαπάνη που υπολείπεται προς
συµπλήρωση του ανωτέρω ποσοστού συµµετοχής.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΣΤΙΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Άρθρο 18
Το άρθρο 115 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Καθιερώνεται υποχρεωτικά για όλες τις έντυπες εκδόσεις
των περιοδικών και εφηµερίδων, περιοδικού και ηµερήσιου
τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα, στην οποία περιλαµβάνεται και ο Διεθνής Μοναδικός Αριθµός Σειρών που χρησιµοποιείται για την καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων (ISSN).
2. Κατά τη διανοµή, πώληση και επιστροφή εντύπων ηµερήσιου και περιοδικού τύπου από τυπογραφεία, επιχειρήσεις πρακτορείων εφηµερίδων και περιοδικών, καθώς και από επιχειρήσεις πώλησης εφηµερίδων και περιοδικών διενεργείται ηλεκτρονική σάρωση της ανωτέρω ειδικής σήµανσης γραµµωτού κώδικα
και πιστοποιείται η ποσότητα των φύλλων ή των τευχών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης επιβάλλεται
στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων, πρόστιµο ανά παράβαση ύψους χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
ανάλογα µε τον τζίρο της επιχείρησης, τη συχνότητα και το είδος
της παράβασης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και
Οικονοµικών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, η διαδικασία διανοµής, πώλησης και επιστροφής των εντύπων, η διαδικασία ελέγχου και επιβολής των προστίµων, η διαδικασία συγκέντρωσης και δηµοσιοποίησης των στοιχείων κυκλοφορίας των εντύπων, καθώς και κάθε άλλο διαδικαστικό ή τεχνικό θέµα για την
εφαρµογή του άρθρου αυτού.
5. Τα πρακτορεία τύπου υποχρεούνται να αποστέλλουν εβδοµαδιαίως στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενηµέρωσης του
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Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, αναλυτική κατάσταση ποσοτικών στοιχείων διανοµής, επιστροφών και πωλήσεων των περιοδικών και των φύλλων των
εφηµερίδων, περιοδικού και ηµερήσιου τύπου, όπως αυτά αποτυπώνονται στα έντυπα εκκαθαρίσεων που εκδίδουν προς τις
εφηµερίδες και τα περιοδικά.
6. Η ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα θα τεθεί σε λειτουργία
έως 31.5.2018.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Άρθρο 19
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η δηµιουργία θεσµικού πλαισίου
για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην
Ελλάδα, µέσω της παροχής επενδυτικού κινήτρου.
Άρθρο 20
Ορισµοί
1. Παραγωγή οπτικοακουστικού έργου: η οικονοµική δραστηριότητα του οπτικοακουστικού τοµέα µε βάση την µε αριθµό
1100330/1954/ΔΜ/2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών (Β’ 2149): «Καθορισµός νέας Εθνικής Ονοµατολογίας Οικονοµικών Δραστηριοτήτων - Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας 2008», που εµπίπτει στις κατηγορίες:
-59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων.
-59.12 Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων.
-62.01.21 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισµικού παιχνιδιών υπολογιστή.
2. Αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο: το επεισόδιο ή τµήµατα
επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς, το επεισόδιο ή τµήµατα επεισοδίων µίνι τηλεοπτικής σειράς, η τηλεοπτική ταινία ή κινηµατογραφική ταινία ή τµήµα αυτών, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας. Το
περιεχόµενο των ανωτέρω µπορεί να είναι µυθοπλασία, δηµιουργική τεκµηρίωση (ντοκιµαντέρ), κινούµενα σχέδια, καθώς και ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό που παράγονται, για
εµπειρία χρήστη σε γραµµική ή γραµµική µορφή, µε διαδραστικές ή όχι εφαρµογές και µε σκοπό τη δυνατότητα διανοµής σε
πολλαπλές πλατφόρµες, όπως ελεύθερη επίγεια τηλεοπτική µετάδοση, συνδροµητική τηλεοπτική µετάδοση, διαδικτυακή τηλεόραση, παροχή υπηρεσιών κατά παραγγελία, κινηµατογραφικές
αίθουσες προβολής, ιστότοποι διανοµής και προβολής τηλεοπτικών και κινηµατογραφικών έργων, µέσα κοινωνικής δικτύωσης,
στο σύνολο ή ως µέρος εφαρµογών και προγραµµάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταµπλέτες, παιχνιδοµηχανές και κινητά
τηλέφωνα.
3. Δύσκολο οπτικοακουστικό έργο: το αυτοτελές οπτικοαουστικό έργο του οποίου το µοναδικό πρωτότυπο είναι στην ελληνική γλώσσα, το πρώτο και το δεύτερο έργο ενός σκηνοθέτη ή
παραγωγού, τα έργα προϋπολογισµού έως πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ και τα έργα µε περιορισµένες δυνατότητες εµπορικής εκµετάλλευσης στις διεθνείς αγορές.
4. Επενδυτικό σχέδιο: η παραγωγή αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου που εµπίπτει:
α) στις οικονοµικές δραστηριότητες 59.11 και 59.12 και αφορά
όλα ή επιµέρους στάδια της διαδικασίας παραγωγής, δηλαδή τα
στάδια της παραγωγής και τεχνικής επεξεργασίας/µεταπαραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου, ανεξαρτήτως του τρόπου διανοµής του και του µέσου µετάδοσης και προβολής του προς τον
τελικό αποδέκτη-θεατή,
β) στην οικονοµική δραστηριότητα 62.01.21 και αφορά το σύνολο της διαδικασίας ανάπτυξης του λογισµικού, από τον αρχικό
σχεδιασµό έως τη δηµιουργία του τελικού πρωτοτύπου προς έκδοση και εµπορική εκµετάλλευση.
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5. Έναρξη επενδυτικού σχεδίου: το πρώτο χρονικά σηµείο: α)
είτε της έναρξης των εργασιών παραγωγής ή και µεταπαραγωγής, που αφορούν την επένδυση και πραγµατοποιούνται στην ελληνική επικράτεια ανάλογα και µε το κατά περίπτωση εφαρµοζόµενο πλαίσιο της απόφασης υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς, β) είτε της πρώτης νοµικά δεσµευτικής ανάληψης υποχρέωσης για τη µίσθωση εξοπλισµού ή της ανάληψης άλλης υποχρέωσης στην ελληνική επικράτεια, που καθιστά µη αναστρέψιµη
την επένδυση. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη
αδειών, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης
υπαγωγής έχει ως αποτέλεσµα την απόρριψη της αίτησης για το
σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.
6. Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου: η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των εργασιών παραγωγής,
όπως γυρισµάτων και ανάπτυξης λογισµικού, που αφορούν την
επένδυση, οι οποίες, σύµφωνα µε την απόφαση υπαγωγής στο
επενδυτικό καθεστώς, πραγµατοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
7. Για τους σκοπούς του παρόντος, πέραν των ορισµών που
περιλαµβάνονται σε αυτόν, ισχύουν και οι ορισµοί του άρθρου 2
του Κανονισµού 651/2014 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/1 26.6.2014) (στο εξής: Κανονισµός).
Άρθρο 21
Εφαρµοστέο Δίκαιο
Οι διατάξεις του Κανονισµού εφαρµόζονται για τα θέµατα τα
οποία δεν ρυθµίζονται στον παρόντα.
Άρθρο 22
Γενικοί κανόνες χορήγησης της ενίσχυσης
Στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος εφαρµόζονται οι κατωτέρω γενικοί κανόνες:
1.α. Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται σύµφωνα µε το καθεστώς του παρόντος επιτρέπεται να υπαχθούν και σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων. Ειδικότερα, επιτρέπεται η δυνατότητα σώρευσης της ενίσχυσης του καθεστώτος αυτού µε τις ενισχύσεις συγκεκριµένων άλλων καθεστώτων, µε την προϋπόθεση
ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του
άρθρου 8 του Κανονισµού.
β. Για να εξακριβωθεί η τήρηση των ορίων στις µέγιστες εντάσεις ενίσχυσης και στα µέγιστα ποσά ενίσχυσης, που προβλέπονται στον Κανονισµό. για το καθεστώς 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 του Κανονισµού),
γ. Σε περιπτώσεις συνδυασµού της ενίσχυσης 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 στην
παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Κανονισµού.
2. Στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος δεν µπορεί να υπαχθούν σχέδια φορέων για τους οποίους εκκρεµεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων, ύστερα από προηγούµενη απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε την οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν
κηρυχθεί παράνοµες και ασυµβίβαστες προς την εσωτερική
αγορά (άρθρο 1 παρ. 4 του Κανονισµού). Κάθε επενδυτής, κατά
την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον παρόντα, οφείλει να
δηλώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε
βάρος της οποίας έχει κινηθεί η διαδικασία του προηγούµενου
εδαφίου.
3. Η ενίσχυση του καθεστώτος του παρόντος λειτουργεί ως κίνητρο, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού. Η ενίσχυση έχει
χαρακτήρα κινήτρου, µόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει
γραπτή αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης, πριν από την
έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

11332

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 23
Γενική προϋπόθεση υπαγωγής
στο επενδυτικό καθεστώς
Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, απαιτείται το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια να ανέρχεται
τουλάχιστον στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για
τις εν λόγω δαπάνες, ανεξαρτήτως µεγέθους του φορέα.
Άρθρο 24
Υπαγόµενα και εξαιρούµενα επενδυτικά σχέδια
1. Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια για την
παραγωγή αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου που πληροί τις
προϋποθέσεις των πολιτιστικών κριτηρίων, του πίνακα Α’, εφόσον
αφορά οπτικοακουστικό έργο µυθοπλασίας, του πίνακα Β’, εφόσον αφορά οπτικοακουστικό έργο δηµιουργικής τεκµηρίωσης,
του πίνακα Γ’, εφόσον αφορά κινούµενο σχέδιο, και του πίνακα
Δ’, εφόσον αφορά ψηφιακό παιχνίδι.
2. Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια για την
παραγωγή δύσκολου οπτικοακουστικού έργου, µε την προϋπόθεση το έργο τούτο να πληροί τα πολιτιστικά κριτήρια του πίνακα
Α’ ή Β’ ή Γ’ ή Δ’ και του πίνακα Ε’.
3. Προσαρτώνται στον παρόντα νόµο οι πίνακες Α’, Β’, Γ’, Δ’
και Ε’, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτού.
4. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος τα κατωτέρω
είδη οπτικοακουστικών έργων:
α) βιντεοσκοπηµένες ή κινηµατογραφηµένες καλλιτεχνικές παραστάσεις και γεγονότα (θεάτρου, όπερας, χορού, µουσικής
κ.ά.),
β) κάθε είδους αθλητική εκποµπή, αθλητική ανασκόπηση και
µετάδοση-κάλυψη αθλητικού αγώνα – γεγονότος,
γ) τηλεοπτικά ή τηλεφωνικά παιχνίδια, διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και παιχνίδια κοινωνικού στοιχηµατισµού, παιχνίδια κληρώσεων και διαγωνισµοί, ιδίως µε χρηµατικό έπαθλο, καθώς και
ψηφιακά προγράµµατα τυχερών παιγνίων και στοιχήµατος, έµµεσου ή άµεσου οικονοµικού οφέλους,
δ) ενηµερωτικές, ειδησεογραφικές, ανασκόπησης γεγονότων
και πληροφοριακού χαρακτήρα εκποµπές και προγράµµατα,
ε) διάφορες εκποµπές ψυχαγωγικές, προγράµµατα λόγου και
τηλεοπτικές συνεντεύξεις,
στ) διαφηµιστικά µηνύµατα, εκποµπές τηλεπωλήσεων και κοινωνικά µηνύµατα,
ζ) προγράµµατα µε πορνογραφικό περιεχόµενο,
η) προγράµµατα παρουσίασης και προβολής διαφόρων εταιρικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων,
θ) αµιγώς εκπαιδευτικά προγράµµατα-εκποµπές τηλεκπαίδευσης και τηλεπληροφόρησης,
ι) προγράµµατα που θίγουν το σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προγράµµατα που εισάγουν ή προάγουν διακρίσεις
βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας,
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού
προσανατολισµού.
Άρθρο 25
Δικαιούχοι υπαγόµενων επενδυτικών σχεδίων
1. Δικαιούχοι της ενίσχυσης του καθεστώτος του παρόντος
είναι:
α) οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες ή έχουν υποκατάστηµα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν µε σκοπό:
αα) την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων,
ββ) την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στο πλαίσιο διασυνοριακής παραγωγής,
β) οι αλλοδαπές επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών
έργων, εφόσον, για τους σκοπούς του παρόντος, συµβάλλονται
µε επιχείρηση που είναι εγκατεστηµένη ή έχει υποκατάστηµα
στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί µε σκοπό την εκτέλεση
παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή µέρους αυτών.
2. Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες ή έχουν υποκα-

τάστηµα στην ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως αν προβαίνουν
στην παραγωγή των οπτικοακουστικών έργων ή στην εκτέλεση
παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, οφείλουν κατά τη χρονική
στιγµή έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και κατά
την ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης να έχουν µία από τις
ακόλουθες µορφές:
α. ατοµική επιχείρηση,
β. εµπορική εταιρεία,
γ. συνεταιρισµός,
δ. επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή κοινοπραξίας µε
την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
Στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ εταιρείες που τελούν υπό ίδρυση
ή υπό συγχώνευση οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δηµοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
3. Σε περίπτωση διασυνοριακής παραγωγής, ήτοι παραγωγής
που χρηµατοδοτείται από περισσότερα του ενός κράτη-µέλη και
στις οποίες συµµετέχουν παραγωγοί από περισσότερα του ενός
κράτη-µέλη, η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται από επιχείρηση
παραγωγής που είναι εγκατεστηµένη ή έχει υποκατάστηµα στην
ελληνική επικράτεια και η ενίσχυση παρέχεται εξ ολοκλήρου σε
αυτήν σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ίδια επιλέξιµη δαπάνη
για την απόκτηση παρόµοιου οφέλους στο πλαίσιο λειτουργίας
της διασυνοριακής παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου.
4. Στην περίπτωση των αλλοδαπών επιχειρήσεων που, για τους
σκοπούς του παρόντος, συµβάλλονται µε επιχείρηση που είναι
εγκατεστηµένη ή έχει υποκατάστηµα στην ελληνική επικράτεια
και λειτουργεί µε σκοπό την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή µέρους αυτών, η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται
από κοινού από τις ανωτέρω συµβαλλόµενες επιχειρήσεις, η δε
ενίσχυση παρέχεται στην επιχείρηση που ορίζεται ρητά, από
τους συµβαλλοµένους στην αίτηση υπαγωγής, ως δικαιούχος
αυτής.
5. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι της ενίσχυσης του καθεστώτος
του παρόντος:
α) οι προβληµατικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 του Κανονισµού,
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 επενδυτική ενίσχυση,
γ) επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία και για λογαριασµό του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, της ΕΡΤ Α.Ε. και του
Τηλεοπτικού Σταθµού της Βουλής των Ελλήνων, βάσει σύµβασης
εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.
Άρθρο 26
Επιλέξιµες δαπάνες
1. Ως επιλέξιµες δαπάνες νοούνται οι δαπάνες για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, οι οποίες πραγµατοποιούνται
στην ελληνική επικράτεια και δεν ξεπερνούν το 80% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου (επιλέξιµο
κόστος παραγωγής).
Ειδικότερα, ως επιλέξιµες δαπάνες νοούνται οι εξής:
α. δαπάνες για δικαιώµατα, όπως σενάριο, µουσική επένδυση,
β. δαπάνες για κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που αφορά
άµεσα την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, όπως διαµονή και διατροφή, µετακινήσεις, ενοικίαση εξοπλισµού, στούντιο, υπηρεσίες µεταπαραγωγής,
γ. το µισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου,
δ. δαπάνες προµήθειας υλικών,
ε. δαπάνες σχεδιασµού, παραγωγής και δοκιµών του λογισµικού των ψηφιακών παιχνιδιών.
2. Για τον υπολογισµό του συνολικού επιλέξιµου κόστους παραγωγής ισχύουν οι κατωτέρω περιορισµοί:
α) τα ασφάλιστρα και τα έξοδα παροχής εγγυήσεων προσµε-
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τρούνται στο σύνολό τους, µε µέγιστη επιλέξιµη δαπάνη την αντίστοιχη του 5% του συνολικού επιλέξιµου κόστους παραγωγής,
β) η αµοιβή για δικαιώµατα σεναρίου και µουσικής, καθώς και
η αµοιβή του σκηνοθέτη, του σεναριογράφου, των δύο πρωταγωνιστών ηθοποιών, του παραγωγού για όλες τις ιδιότητες που
κατέχει στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, προσµετρούνται µέχρι ποσοστού 25% του συνολικού επιλέξιµου κόστους και δεν µπορεί να υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό,
γ) δεν υπολογίζονται στο συνολικό επιλέξιµο κόστος παραγωγής οι δαπάνες για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία,
πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποσβέσεις αυτών, όπως τεχνολογικός εξοπλισµός, οικόπεδα και κτίρια, κόστος δανεισµού, τραπεζικά έξοδα,
δ) δεν υπολογίζονται στο συνολικό επιλέξιµο κόστος παραγωγής τα έξοδα µάρκετιγκ, προβολής και επικοινωνίας.
Άρθρο 27
Είδος ενίσχυσης
1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς
ενισχύονται µε το κίνητρο της επιχορήγησης, η οποία συνίσταται
στη δωρεάν παροχή από το Δηµόσιο χρηµατικού ποσού για την
κάλυψη τµήµατος των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
2. Το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται, µετά την πιστοποιηµένη ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, ως σταθερό ποσοστό 25% επί της αξίας των συνολικών επιλέξιµων δαπανών της
παραγωγής και έως το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000)
ευρώ, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ στον δικαιούχο.
3. Η ενίσχυση που καταβάλλεται για την κάλυψη των συγκεκριµένων δαπανών δεν προσαυξάνει τα έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, αλλά αποτελεί µειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε και δεν φορολογείται.
4. Η ενίσχυση του παρόντος µπορεί να συνδυαστεί µε άλλη
κρατική ενίσχυση, µε τον περιορισµό του συνόλου των χορηγούµενων κρατικών ενισχύσεων να µην ξεπερνά αθροιστικά το 50%
του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού
έργου. Το όριο αυτό επεκτείνεται στο 60% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση
διασυνοριακής παραγωγής και στο 70% του συνολικού κόστους
παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση παραγωγής δύσκολου οπτικοακουστικού έργου.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις συνδυασµού κρατικών ενισχύσεων,
το ποσοστό της χορηγούµενης ενίσχυσης προκύπτει όταν από
τα ανωτέρω όρια του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου αφαιρεθεί το ποσό των κρατικών ενισχύσεων µε το οποίο η παραγωγή έχει ήδη ενισχυθεί.
5. Για την εφαρµογή του παρόντος, οι πόροι που διατίθενται
απευθείας από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς
τη συµµετοχή των κρατών-µελών στην απόφαση ανάθεσης, δεν
συνιστούν κρατικούς πόρους και η προερχόµενη από αυτά ενίσχυση δεν συνυπολογίζεται για τους σκοπούς της τήρησης των
ανώτατων ορίων ενίσχυσης του παρόντος.
Άρθρο 28
Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής
1.Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.) καθίσταται φορέας υποδοχής και επεξεργασίας των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων.
Οι διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης διενεργούνται υποχρεωτικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Η επιχείρηση έχει δικαίωµα να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή
στο καθεστώς του παρόντος έως και εξήντα (60) ηµέρες πριν
από την ηµεροµηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου.
Η αίτηση υπαγωγής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υποχρεωτικά µέσω του
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.),
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στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και ο αιτών ενηµερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή τους.
Όλες οι αιτήσεις υπαγωγής µε την τεκµηρίωσή τους τηρούνται
ηλεκτρονικά στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
2. Η αίτηση υπαγωγής περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία: α) την ονοµασία και το µέγεθος της επιχείρησης, β) περιγραφή του έργου, συµπεριλαµβανοµένων των ηµεροµηνιών
έναρξης και λήξης, γ) τον τόπο ή τόπους εκτέλεσης του έργου,
δ) κατάλογο των δαπανών του έργου και ε) ποσό της δηµόσιας
χρηµατοδότησης που απαιτείται για το έργο.
3. Την αίτηση υπαγωγής συνοδεύουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) έγγραφη δήλωση του φορέα επένδυσης, στην οποία θα δηλώνει τα πολιτιστικά κριτήρια στα οποία υπάγεται το επενδυτικό
του σχέδιο,
β) προγραµµατισµός εργασίας του οπτικοακουστικού έργου,
επισηµαίνοντας τις ηµέρες γυρισµάτων που απαιτούνται στην
Ελλάδα,
γ) αναλυτικός προϋπολογισµός, µε προσδιορισµό των δαπανών που θα πραγµατοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια,
δ) χρηµατοδοτικό σχέδιο-πλάνο, στο οποίο αναγράφονται και
τυχόν άλλες κρατικές ενισχύσεις και το ποσοστό ενίσχυσης
αυτών,
ε) τη σύνοψη του σεναρίου ή το σενάριο,
στ) έγγραφη δήλωση - αναφορά του φορέα της επένδυσης
στους βασικούς καλλιτεχνικούς συντελεστές, καθώς και στους
εργαζόµενους που θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών στην Ελλάδα,
ζ) παράβολο.
Άρθρο 29
Διαδικασία αξιολόγησης
1. Η πληρότητα των υποβαλλόµενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., µε βάση τυποποιηµένο σύστηµα ελέγχου πληρότητας, εντός δεκαπέντε (15)
εργασίµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Αν η αίτηση
απορριφθεί για λόγους µη πληρότητας του φακέλου, ο αιτών
ενηµερώνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει
στην αίτησή του.
2. Αν η αίτηση είναι πλήρης εξετάζεται ως προς τη νοµιµότητά
της και αξιολογείται, µε βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας και τους διαθέσιµους πόρους, από Επιτροπή, που συνιστάται µε απόφαση του Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτείται από τρεις (3)
υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκ των οποίων, ένας τουλάχιστον
έχει την ιδιότητα του οικονοµολόγου και ένας τουλάχιστον έχει
εµπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, αφορά στην παραγωγή κινηµατογραφικής ταινίας, η
ανωτέρω επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται από δύο (2) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε µε τις ιδιότητες είτε του οικονοµολόγου,
είτε µε εµπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου και
από έναν (1) υπάλληλο του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου,
ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου. Η θητεία της επιτροπής ορίζεται ετήσια, ενώ η
σύνθεση, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης των Υπουργών Οικονοµίας και
Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης.
Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, οι οποίες εξειδικεύονται στην
οικεία απόφαση προκήρυξης:
α. πλήρης συµφωνία της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου,
β. τεκµηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού
σχεδίου µε προσκόµιση των σχετικών πιστοποιητικών, ιδίως φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά µε το περιεχόµενο του
φακέλου, ορίζεται προθεσµία δέκα (10) ηµερών στο φορέα προκειµένου να τις παράσχει προς την αρµόδια Επιτροπή.
Η ανωτέρω διαδικασία ελέγχου νοµιµότητας και αξιολόγησης
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ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την ολοκλήρωση
του ελέγχου πληρότητας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
3. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενηµέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής της παραγράφου 2.
4. Τα επενδυτικά σχέδια που δεν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις απορρίπτονται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, ύστερα
από εισήγηση της Επιτροπής της παραγράφου 2, το δε οικείο
παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δηµοσίου.
Η απορριπτική απόφαση αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) και κοινοποιείται στο
φορέα του επενδυτικού σχεδίου, µε αποστολή στη διεύθυνση
του ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου.
5. Κατά της απορριπτικής απόφασης της παραγράφου 4 ο
αιτών µπορεί να υποβάλει ένσταση, ηλεκτρονικά µέσω Π.Σ.Κ.Ε.
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης. Η ένσταση απευθύνεται προς τον
Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
και εξετάζεται από Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, που συνιστάται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και αποτελείται από τρία (3) µέλη του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον έχει πτυχίο νοµικής. Στην περίπτωση που η ένσταση υποβάλλεται κατά απόφασης µε την οποία απορρίπτεται επενδυτικό σχέδιο για την παραγωγή κινηµατογραφικής ταινίας, η ανωτέρω επιτροπή εξέτασης
ενστάσεων αποτελείται από δύο (2) µέλη του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκ των
οποίων το ένα τουλάχιστον έχει πτυχίο νοµικής και ένα (1) µέλος
του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, το οποίο προτείνεται
από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου. Η
σύνθεση, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ενστάσεων ορίζονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης. Η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων αποφαίνεται εντός προθεσµίας
δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό, ο οποίος εκδίδει
τη σχετική απόφαση.
Η απορριπτική της ένστασης απόφαση αναρτάται στο Π.Σ.Κ.Ε.
και κοινοποιείται στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου µε αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου.
Άρθρο 30
Διαδικασία ελέγχου εγκεκριµένων σχεδίων
1.Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς
ενίσχυσης ελέγχονται ως ακολούθως, από Όργανο Ελέγχου, που
συνιστάται µε απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., µε εµπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού
έργου και δύο (2) µέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων
Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), η σύσταση του οποίου προβλέπεται στο
άρθρο 11 του π.δ. 33/2011. Στην περίπτωση που το επενδυτικό
σχέδιο αφορά στην παραγωγή κινηµατογραφικής ταινίας, το
ανωτέρω Όργανο Ελέγχου αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., έναν (1) υπάλληλο του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου και ένα (1) µέλος του Εθνικού
Μητρώου Πιστοποιηµένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.).
2. α. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου, το αργότερο µέσα
σε εξήντα (60) µέρες από την ολοκλήρωση της επένδυσης, υποβάλλει µέσω Π.Σ.Κ.Ε. αίτηση συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περίπτωση γ’, προκειµένου να πιστοποιηθεί, µε την έκδοση απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, ότι έχει ολοκληρωθεί
το επενδυτικό σχέδιο κατά την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος ελέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής
της ενίσχυσης.
Η προθεσµία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.

β. Ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται, επί ποινή ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής ή µη πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, να υλοποιήσει κατ’ ελάχιστον 60%
του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, υπό τον όρο ότι το σύνολο των επιλέξιµων
δαπανών, που υλοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια και αναλογούν στο ανωτέρω ποσοστό υλοποίησης, υπερβαίνει το ποσό
των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ που ορίζεται στο άρθρο 23.
γ. Την αίτηση ελέγχου της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά:
αα. τα αποδεικτικά στοιχεία συµµόρφωσης µε τα πολιτιστικά
κριτήρια,
ββ. ο τελικός κατάλογος των εργαζοµένων στην παραγωγή,
γγ. το τελικό πρόγραµµα των ηµερών γυρισµάτων και των
χώρων γυρισµάτων στην ελληνική επικράτεια,
δδ. τα σχετικά τιµολόγια µε τα αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησής τους,
εε. υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου της επένδυσης ότι τα
υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή,
στστ. τελική έκθεση ορκωτού λογιστή, η δαπάνη της οποίας
βαρύνει το δικαιούχο.
3.Το όργανο ελέγχου ελέγχει τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά και συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην
επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 29 µέσω του Π.Σ.Κ.Ε..
Η ως άνω Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου και την τήρηση των όρων της απόφασης υπαγωγής και προβαίνει στις εξής ενέργειες:
α) αν η έκθεση ελέγχου είναι πλήρης, εισηγείται την έκδοση
της σχετικής απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης,
β) αν διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σηµασίας, που αφορούν
είτε την έκθεση ελέγχου είτε την 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 την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής.
Η συνολική χρονική διάρκεια της διαδικασίας του τελικού
ελέγχου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από
την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση ελλείψεων, το χρονικό
περιθώριο παρατείνεται για τριάντα (30) ηµέρες από την προσκόµιση των συµπληρωµατικών στοιχείων.
Άρθρο 31
Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης
1. Η ολοκλήρωση της επένδυσης πιστοποιείται µε την έκδοση
σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης από τον Υπουργό Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 29, εντός
τριάντα (30) ηµερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 30.
2. Η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται αν το οπτικοακουστικό
έργο δεν πληροί, κατά περίπτωση, τα πολιτιστικά κριτήρια των
πινάκων Α’, B’, Γ’, Δ’ και Ε’, καθώς και τους όρους και τους κανόνες υπαγωγής στο παρόν καθεστώς.
Άρθρο 32
Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής
1. Η τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής επιτρέπεται
ύστερα από αίτηµα του φορέα της επένδυσης µέσω του Π.Σ.Κ.Ε.,
το οποίο µπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης
του επενδυτικού σχεδίου και µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήµατος τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής. Για την
υποβολή του αιτήµατος απαιτείται υποβολή παραβόλου.
2. Αιτήµατα τροποποίησης υποβάλλονται ως προς τα εξής:
α) ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού και οικονοµικού
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αντικειµένου,
β) αλλαγή όρων της απόφασης υπαγωγής, οι οποίοι προσδιορίζονται ειδικότερα στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
38.
Τα αιτήµατα γίνονται δεκτά, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι
εξής προϋποθέσεις:
α) εξακολουθούν να τηρούνται οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής,
β) δεν διαφοροποιούνται τα κριτήρια επιλεξιµότητας και υπαγωγής.
3. Τα ανωτέρω αιτήµατα συνοδεύονται από αιτιολόγηση της
σκοπιµότητάς τους, καθώς και τα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία κοινή υπουργική απόφαση προκήρυξης του
άρθρου 38.
Η επιτροπή του άρθρου 29 παράγραφος 2, οφείλει να απαντήσει µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την περιέλευση του αιτήµατος σε αυτήν. Αν αποδεχτεί το αίτηµα τροποποίησης ολικώς ή µερικώς, εισηγείται προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης για την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής.
Σε αντίθετη περίπτωση, εκδίδει αιτιολογηµένη απορριπτική
απόφαση, η οποία κοινοποιείται στο φορέα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο Π.Σ.Κ.Ε.. Νέο αίτηµα του ίδιου φορέα για τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής µε το ίδιο περιεχόµενο
δεν εξετάζεται κατ’ ουσίαν και αρχειοθετείται.
4. Η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής µπορεί να διενεργηθεί και αυτεπαγγέλτως από τον Υπουργό ύστερα από εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 29 παράγραφος 2, εφόσον
διαπιστωθεί µεταβολή των όρων της απόφασης υπαγωγής.
Άρθρο 33
Καταβολή ενισχύσεων
1. Μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού
σχεδίου, η καταβολή της ενίσχυσης πραγµατοποιείται εφάπαξ,
µε την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης.
2. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός δύο (2) µηνών, απευθείας, µέσω ηλεκτρονικής πληρωµής, σε τραπεζικό λογαριασµό
του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.
3. Η επιχορήγηση καλύπτεται από τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόµενη δαπάνη για κάθε οικονοµικό έτος και προέρχεται από εθνικούς πόρους ή Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία
ή και από άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας.
Άρθρο 34
Υποχρεώσεις ενισχυόµενων φορέων
1. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, επί ποινή ανάκλησης της
απόφασης υπαγωγής, να εφαρµόζονται οι απαραίτητες µορφές
ασφαλιστικής κάλυψης και κατ’ ελάχιστο για το ανθρώπινο δυναµικό και ιδίως τους καλλιτεχνικούς και τεχνικούς συντελεστές.
2. Κάθε επιχείρηση παραγωγής και για κάθε οπτικοακουστικό
έργο που υπάγεται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος είναι
υποχρεωµένη να αναγράφει στους κυρίως τίτλους αρχής και
στους τίτλους τέλους ότι το οπτικοακουστικό έργο έχει πραγµατοποιηθεί µε τη συµβολή του επενδυτικού κινήτρου από το
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στην Ελλάδα.
3. Μετά την ολοκλήρωση του οπτικοακουστικού έργου, η επιχείρηση παραγωγής υποχρεούται µε δική της δαπάνη να παραδώσει στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ψηφιακά αρχεία του έργου µε προδιαγραφές που ορίζονται από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. για διαφύλαξη και για
τις ανάγκες του αρχείου του και προβολής του έργου του.
Άρθρο 35
Κυρώσεις
Αν µετά την πιστοποιηµένη ολοκλήρωση της επένδυσης δια-
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πιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποκρυβεί στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε είτε στον αποκλεισµό της υπαγωγής του
επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος, είτε στο να
υπαχθεί µε όρους διαφορετικούς ή σε µη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης ανακαλεί την απόφαση ολοκλήρωσης, κατόπιν
σχετικής εισήγησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται το σύνολο της ενίσχυσης
που χορηγήθηκε.
Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δηµόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρµόδια Δ.Ο.Υ..
Άρθρο 36
Αξιολόγηση επιπτώσεων των ενισχύσεων
Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης και τη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης, συλλέγουν, επεξεργάζονται και αναλύουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα των ενισχυόµενων επενδύσεων και
συντάσσουν αναφορές σε ετήσια βάση, οι οποίες περιλαµβάνουν
ενδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τους πόρους που διατέθηκαν, τις
επενδύσεις που ενισχύθηκαν, τις θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν, τα αποτελέσµατα των ενισχύσεων στις επιχειρήσεις
που τις λαµβάνουν, την επίδρασή τους στην ανάπτυξη και τις δηµοσιονοµικές συνέπειες τόσο στον Τακτικό Προϋπολογισµό, όσο
και στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης υποβάλλει στη
Βουλή το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους σχετική έκθεση - απολογισµό για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 37
Όρια κοινοποίησης - παρακολούθηση - δηµοσιότητα
1. Για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς
του παρόντος έχουν εφαρµογή τα όρια κοινοποίησης της περίπτωσης κζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού.
2. Περίληψη της απόφασης υπαγωγής και της απόφασης ολοκλήρωσης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
αναρτάται στη Διαύγεια.
3. Οι ενισχυόµενοι και οι αρµόδιοι κρατικοί φορείς διατηρούν
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 την ηµεροµηνία κατά την
οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.
4. Κάθε πληροφορία που αφορά την εφαρµογή του καθεστώτος του παρόντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης. Οι ανακοινώσεις, προσκλήσεις και οι εν γένει ενηµερωτικές αναρτήσεις των υπηρεσιών του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του.
5. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων έχουν τη δυνατότητα
να παρακολουθούν µέσω του Π.Σ.Κ.Ε. την πορεία του συνόλου
των αιτηµάτων τους.
Άρθρο 38
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης
και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης προκηρύσσεται το καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος νόµου και
εξειδικεύονται ειδικότερα θέµατα εφαρµογής αυτού, όπως οι επιλέξιµες δαπάνες, ο τρόπος υπολογισµού τους, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και την αίτηση ελέγχου ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, το ύψος των παραβόλων που

11336
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προβλέπονται στον παρόντα, οι κατά περίπτωση εφαρµοζόµενοι
χρόνοι έναρξης και λήξης των επενδυτικών σχεδίων, η σύνθεση
και οι όροι λειτουργίας των προβλεποµένων, στον παρόντα, επιτροπών και του οργάνου ελέγχου, τα θέµατα τροποποίησης της
απόφασης υπαγωγής, καθώς και κάθε άλλο συναφές µε την
εφαρµογή του παρόντος θέµα.

των Υπουργών Οικονοµικών και Επικρατείας. Οι συµβάσεις της
παραγράφου 3, που έχουν υπογραφεί µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την προβλεπόµενη
ηµεροµηνία λήξης τους, δυνάµενες να παρατείνονται µε απόφαση του ειδικού διαχειριστή µέχρι την ολοκλήρωση του έργου
της ειδικής διαχείρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40
Καταργούµενες διατάξεις

Άρθρο 39

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται οι
κάτωθι διατάξεις νόµων και κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
ισχύουν:
α. Άρθρο ΜΟΝΟ παρ. Ι περίπτωση 2 και παρ. ΙΙ της κ.υ.α.
16682/2011.
β. Άρθρο 2 του ν. 2328/1995.
γ. Άρθρο 3 παρ. 19, 20, 23 και 24 του ν. 2328/1995.
δ. Άρθρο 1 παρ. 12 του ν. 2328/1995.
ε. Άρθρα 6, 7 του ν. 2328/1995.
στ. Άρθρο 10 του ν. 2328/1995.
ζ. Άρθρο 6, εκτός της παρ. 3 εδάφιο Ζ’, και άρθρο 7 του ν.
3592/2007.
η. Άρθρο 5 παρ. 10 του ν. 3592/2007.
θ. Άρθρο 5 παρ. 16 περίπτωση β’ του ν. 3592/2007.
ι. Άρθρο 8 παρ. 9 περίπτωση στ’ του ν. 3592/2007.
ια. Άρθρο 9 παράγραφοι Α’, Β’, και ΣΤ’ του ν. 3592/ 2007.
ιβ. Άρθρο 12 του ν. 3592/2007.
ιγ. Άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 2644/1998.
ιδ. Άρθρο 3 παράγραφοι 2, 3 και 6 του ν. 2644/1998.
ιε. Άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2644/1998.
ιστ. Τα εδάφια τέταρτο και πέµπτο της παρ. 12 του άρθρου 5
του ν. 3845/2010.

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4053/
2012 (Α’ 44), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4463/2017 (Α’ 42) αντικαθίσταται ως εξής:
«Από το επαληθευµένο από την ΕΕΤΤ καθαρό κόστος παροχής
της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και
2015, ο Κρατικός Προϋπολογισµός καλύπτει έως το ποσό των
δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.0000) ευρώ ανά έτος, ως Υπηρεσία Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ).»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010 (Α’ 190), όπως
ισχύει, προστίθεται εδάφιο ιε’ ως εξής:
«ιε. Ανεξάρτητος παραγωγός οπτικοακουστικών έργων είναι ο
παραγωγός που δεν διαθέτει συµµετοχή 25% ή περισσότερο σε
τηλεοπτικό οργανισµό, δεν διαθέτει σε αυτόν συµµετοχή 25% ή
περισσότερο οποιοσδήποτε τηλεοπτικός οργανισµός, το πλήθος
των παρεχόµενων από αυτόν προγραµµάτων στον ίδιο τηλεοπτικό οργανισµό δεν υπερβαίνει το 70% των συνολικά, υπ’ αυτού,
παραγόµενων ετησίως προγραµµάτων και διατηρεί την κυριότητα των δευτερογενών δικαιωµάτων επί των παρεχόµενων σε
τηλεοπτικούς οργανισµούς προγραµµάτων.»
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2644/1998 όπου αναφέρεται η φράση «ανώνυµη εταιρεία», διαγράφεται η λέξη «ανώνυµη».
4. Το εδάφιο στ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2644/ 1998,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Εφόσον οι διαχειριστές και προµηθευτές προγράµµατος
είναι ανώνυµες εταιρείες, οι µετοχές τους είναι υποχρεωτικά
ονοµαστικές µε τους όρους και τις εξαιρέσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.».
5. Στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2644/1998 η φράση «της προηγούµενης παραγράφου» αντικαθίσταται από τη φράση «κατόχου αδείας µε διαχειριστές και προµηθευτές προγράµµατος».
6. Στο άρθρο 13 παρ. 10 περιπτώσεις α’, β’ και ε’ του ν. 2328/
1995, η φράση «µέσω Πρακτορείου Διανοµής Τύπου» αντικαθίσταται από τη φράση «καθ’ οιονδήποτε τρόπο».
7. Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3905/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Οι εταιρίες συνδροµητικής τηλεόρασης υποχρεούνται να
διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% των ετήσιων διαφηµιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.»
8. Η παρ. 1 του άρθρου 4Α της κ.υ.α. 02/2013 αντικαθίσταται
ως έξης:
«1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ειδικός διαχειριστής µε σύµβαση έµµισθης εντολής ή
παροχής υπηρεσιών, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ο οποίος µέχρι
την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής διαχείρισης διαχειρίζεται
το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ
Α.Ε. και των θυγατρικών της, που µεταβιβάζονται στο Δηµόσιο
σύµφωνα µε το άρθρο 2. Η ιδιότητα του ειδικού διαχειριστή δεν
συνιστά ασυµβίβαστο ή λόγο αναστολής άσκησης κάθε άλλης
επαγγελµατικής δραστηριότητας και λειτουργήµατος. Το έργο
της ειδικής διαχείρισης ολοκληρώνεται στις 29.4.2019. Με απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής δύναται να
διοριστεί νέος ειδικός διαχειριστής, ο οποίος αναλαµβάνει καθήκοντα από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγουµένου εδαφίου συνεχίζει να
ασκεί τα καθήκοντα του ο ειδικός διαχειριστής που ορίστηκε µε
την υπ’ αριθµ. Δ.Ο.Δ. Γ 4020512/ Β’2167/2015 κοινή απόφαση

Άρθρο 41
Τροποποίηση του ν. 2932/2001
1. Η παρ. 1 του άρθρου Τέταρτου α’ του ν. 2932/2001 (Α’ 145),
όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4150/2013
(Α’ 102) και τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΙΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η δροµολόγηση για επιβατηγά υδροπτέρυγα και ταχύπλοα
πλοία γίνεται, κατά τη διάρκεια της ετήσιας δροµολογιακής περιόδου που αρχίζει την 1η Νοεµβρίου, για περίοδο τουλάχιστον
τεσσάρων (4) µηνών, από τους οποίους οι τρεις (3) θερινοί
µήνες, ήτοι ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, είναι συνεχόµενοι. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τακτικής δροµολόγησης
είναι ίδιες µε αυτές που τίθενται στις παραγράφους 2 έως και 6
του άρθρου τρίτου και στις παραγράφους 2, 3, 4 και 7 του άρθρου τέταρτου. Για τη δροµολογιακή περίοδο που αρχίζει την 1η
Νοεµβρίου 2017 και τελειώνει την 31η Οκτωβρίου 2018, η δήλωση δροµολόγησης υποβάλλεται µέχρι την 31η Αυγούστου
2017.
Ο πλοιοκτήτης µπορεί να επεκτείνει την περίοδο δροµολόγησης, για την οποία έχει εκδοθεί ανακοίνωση, κατά ένα µήνα συνολικά πριν την έναρξη ή µετά τη λήξη της περιόδου δροµολόγησης, µε απλή δήλωσή του και ανακοίνωση της αρµόδιας
υπηρεσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η περίοδος δροµολόγησης
για την οποία έχει εκδοθεί ανακοίνωση µπορεί να τροποποιηθεί
ή να επεκταθεί, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από αίτηση του πλοιοκτήτη και γνώµη
του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), αν κριθεί ότι
δεν δηµιουργούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών µε
δροµολογηµένα επιβατηγά υδροπτέρυγα και ταχύπλοα πλοία.
Το αίτηµα αυτό και µέχρι τη σύγκληση του Σ.Α.Σ. µπορεί να γίνεται αποδεκτό από άλλα όργανα, που εξουσιοδοτούνται προς
τούτο, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».
2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου Τέταρτου α’ του ν. 2932/
2001 καταργούνται.
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Άρθρο 42
Τροποποίηση του ν. 3709/2008
1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3709/2008 (Α’ 213) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όταν ο µεταφορέας αναµένει ευλόγως ότι ο απόπλους θα
καθυστερήσει για πάνω από ενενήντα (90) λεπτά από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης, λόγω βλάβης ή ζηµιάς του
πλοίου ή για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του µεταφορέα, ο επιβάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση
και να του καταβληθεί ως αποζηµίωση το αντίτιµο του εισιτηρίου
επιβάτη και οχήµατος.»
2. Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3709/ 2008
αντικαθίσταται ως έξης:
«α. Με µέριµνα και δαπάνη του µεταφορέα, να λάβει δωρεάν
ελαφρά γεύµατα, γεύµατα ή αναψυκτικά, ανάλογα µε το χρόνο
αναµονής, εφόσον είναι διαθέσιµα ή µπορούν ευλόγως να εξασφαλισθούν, να διαµείνει επί του πλοίου καθ’ όλο το χρόνο της
καθυστέρησης και να προωθηθεί µε το ίδιο πλοίο ή µε άλλο δροµολόγιο προς τον τελικό προορισµό, υπό συγκρίσιµες συνθήκες
µεταφοράς, όπως ορίζονται στη σύµβαση µεταφοράς, το ταχύτερο δυνατόν και χωρίς επιπλέον κόστος. Τα ίδια δικαιώµατα
έχουν οι επιβάτες, αν ο απόπλους απαγορευθεί λόγω καιρικών
συνθηκών οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία
του πλοίου.»
3. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3709/ 2008
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Να διαµείνει επί του πλοίου, εφόσον κατά την κρίση του
πλοιάρχου οι συνθήκες το επιτρέπουν καθ’ όλο το χρόνο ισχύος
της απαγόρευσης απόπλου, για να συνεχίσει το ταξίδι του. Στην
περίπτωση αυτή, οι επιβάτες έχουν τα δικαιώµατα της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 6.»
4. Η περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3709/ 2008
αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Να ενηµερωθεί εγκαίρως και, εφόσον συµφωνήσει, να προωθηθεί στον προορισµό του µε µέριµνα και δαπάνη του µεταφορέα, σε χρονικό διάστηµα εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών,
λαµβάνοντας δωρεάν ελαφρά γεύµατα, γεύµατα ή αναψυκτικά
ανάλογα µε το χρόνο αναµονής και εφόσον είναι διαθέσιµα ή
µπορούν να εξασφαλισθούν ή να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση
και να του επιστραφεί το αντίτιµο του εισιτηρίου. Τα εν λόγω δικαιώµατα του επιβάτη ισχύουν και στην περίπτωση καιρικών συνθηκών οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του
πλοίου.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τα δικαιώµατα των
επιβατών που προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ.
1177/2010 ή άλλες διατάξεις, µη αποκλειόµενου του δικαιώµατός
τους για αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζηµίας.»
6. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3709/ 2008, µετά
τη λέξη «συµφέροντος», προστίθενται τα εξής:
«,εκτός αυτών που περιγράφονται ρητά σε διατάξεις του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 43
Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 350 του ν. 4412/ 2016,
όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Έως τις 31.12.2017 οι δαπάνες της ΑΕΠΠ θα βαρύνουν τις
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και ειδικότερα
τον ειδικό φορέα 17-660, που έχει δηµιουργηθεί για το σκοπό
αυτόν.
Κύριος διατάκτης των εν λόγω πιστώσεων, έως τις 31.12.2017,
είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ενώ αρµόδια οικονοµική υπηρεσία για την υπογραφή
συµβάσεων, την έκδοση αναλήψεων υποχρεώσεων και την εκκαθάριση δαπανών είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Από την 1.1.2018, ο ειδικός φορέας 17-660 καταργείται και η
ΑΕΠΠ λειτουργεί σύµφωνα µε τον Ειδικό Κανονισµό Οικονοµικής
Διαχείρισης αυτής (π.δ. 58/2017, Α’88).»
2. Στο τέλος των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 357 του ν.
4412/2016, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής:
«Οι αποσπάσεις και µετατάξεις που πραγµατοποιούνται κατ'
εξαίρεση για την κάλυψη των άµεσων αναγκών της ΑΕΠΠ κατά
τα δύο (2) πρώτα έτη από τη συγκρότησή της, εξαιρούνται, για
το ίδιο διάστηµα, από τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται δυνάµει των διατάξεων του ν. 4440/2016
(Α’224), όπως ισχύει.»
3. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 369 του ν. 4412/2016 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η διαδικασία προσφυγής του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζεται: α) αν η αναθέτουσα αρχή δηµοσίευσε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξη, σύµφωνα µε
την παράγραφο 6 του άρθρου 65 του παρόντος ή την παράγραφο 5 του άρθρου 295 του παρόντος, κατά περίπτωση, µε την
οποία γνωστοποιεί την πρόθεσή της να αναθέσει τη σύµβαση και
εφάρµοσε δεκαήµερη τουλάχιστον προθεσµία αναστολής της
σύναψης, από την εποµένη της δηµοσίευσης της προκήρυξης,
εφόσον η προκήρυξη αυτή συντάχθηκε σύµφωνα µε το Παράρτηµα XII του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει, β) σε περίπτωση
σύναψης συµφωνίας πλαισίου και εφαρµογής δυναµικού συστήµατος αγορών, όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα άρθρα 39 και 33 του ν. 4412/2016, αν η αναθέτουσα αρχή έχει αποστείλει την απόφαση ανάθεσης µαζί µε συνοπτική έκθεση των λόγων της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν.
4412/2016 στους ενδιαφερόµενους προσφέροντες, αναφέροντας τις προθεσµίες αναστολής σύναψης της σύµβασης και εφαρµόσει δεκαήµερη τουλάχιστον προθεσµία αναστολής της
σύναψης, από την εποµένη της αποδεδειγµένης παραλαβής της
απόφασης από τους ενδιαφερόµενους προσφέροντες.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδροµικά από την 26η Ιουνίου 2017.»
4. Η παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) διέπουν
τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι
οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς, στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
η οποία εκκινεί, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 61,120, 290 και
330 του παρόντος:
α) για τις δηµόσιες συµβάσεις γενικών υπηρεσιών και τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, µετά την 26η Ιουνίου 2017,
β) για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και τις δηµόσιες συµβάσεις εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε εκτιµώµενη αξία σύµβασης
(χωρίς Φ.Π.Α.) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων
5 και 235 του παρόντος, όπως ισχύουν κάθε φορά, µετά την 1η
Ιανουάριου 2018. Μέχρι τότε οι ως άνω διαφορές συνεχίζουν να
διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α’173). Τα προηγούµενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρµόζονται και
στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων παραχώρησης έργων και
υπηρεσιών µε εκτιµώµενη αξία σύµβασης ίση ή ανώτερη από το
κατώτατο όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση α’ του ν. 4413/
2016 (Α’148), όπως ισχύει κάθε φορά,
γ) για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και τις δηµόσιες συµβάσεις εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε εκτιµώµενη αξία σύµβασης
(χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και
κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του παρόντος,
όπως ισχύουν κάθε φορά, µετά την 1η Μαρτίου 2018. Μέχρι τότε
για τις ως άνω διαφορές εφαρµόζεται το άρθρο 127, σε συνδυασµό µε το άρθρο 376 παράγραφος 12 του παρόντος. Τα προηγούµενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρµόζονται και
στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων παραχώρησης έργων και
υπηρεσιών µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη από το όριο του άρ-

11338

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θρου 1 παρ. 2 περίπτωση α’ του ν. 4413/2016 (Α’148), όπως
ισχύει κάθε φορά.»
Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδροµικά από την 26η Ιουνίου 2017.
Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν.δ. 811/1971 (Α’ 9)
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.δ.
811/1971 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν καθήκοντα προϊσταµένου ασκεί υπάλληλος που δεν ανήκει
στην κατηγορία ΠΕ πτυχιούχος νοµικής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο τρίτο εδάφιο, η καταχώριση πράξης ή απόφασης
που έχει σχέση µε τη σύσταση, µεταβίβαση ή κατάργηση εµπράγµατων δικαιωµάτων στα βιβλία µεταγραφών και υποθηκών
και, αν το υποθηκοφυλακείο λειτουργεί ως µεταβατικό κτηµατολογικό γραφείο στα κτηµατολογικά φύλλα, διενεργείται από τον
προϊστάµενο της γραµµατείας του οικείου ειρηνοδικείου και, ελλείψει αυτού, τον προϊστάµενο της γραµµατείας του οικείου
πρωτοδικείου, ανεξαρτήτως της κατοχής ή µη πτυχίου νοµικής.
Για τον ορισµό του εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.»
Άρθρο 45
Κατεπείγουσες ανάγκες προµήθειας καυσίµων
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 55
του ν. 4331/2015 (Α’ 69), όπως ισχύει, παρατείνεται από την ηµεροµηνία λήξης της έως τις 31.12.2017.
Άρθρο 46
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3783/2009
Ο ν. 3783/2009 (Α’136) τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1 µετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται
τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Οι πάροχοι δύνανται να συλλέγουν και να τηρούν τα στοιχεία
ταυτοποίησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 είτε
σε έντυπη είτε σε ψηφιακή µορφή, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των ανωτέρω εγγράφων.»
β) Προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στην περίπτωση συνδροµητών φυσικών προσώπων, δεν
επιτρέπεται η ενεργοποίηση από πάροχο περισσοτέρων από έξι
(6) καρτών ταυτότητας συνδροµητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη), εφόσον πρόκειται για τον ίδιο ταυτοποιηµένο συνδροµητή. Η υποχρέωση ως προς τον ανώτατο αριθµό καρτών ισχύει
για κάθε πάροχο διακριτά και όχι σωρευτικά για το σύνολο των
παρόχων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά.»
2. Μετά το άρθρο 3 προστίθεται άρθρο 3Α ως εξής:
«Άρθρο 3A
Για κάρτες ταυτότητας συνδροµητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη) οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση επικοινωνίας µηχανής µε µηχανή (Μ2Μ) δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις
του ν. 3783/2009. Με απόφαση της ΕΕΤΤ ορίζονται τα στοιχεία
που οφείλουν,να τηρούν οι πάροχοι για τις κάρτες ταυτότητας
συνδροµητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη) που διαθέτουν αποκλειστικά για χρήση επικοινωνίας µηχανής µε µηχανή (Μ2Μ).»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3783/2009 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδροµητή, ταυτοποίησης κινητού τερµατικού και η υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, εάν
τηρούνται σε ψηφιακή µορφή, διαγράφονται και εάν τηρούνται
σε έντυπη µορφή καταστρέφονται µετά την πάροδο τριών (3)
ετών από τη διακοπή του συµβολαίου µεταξύ παρόχου και συνδροµητή ή τη για οποιονδήποτε λόγο διακοπή της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας. Εάν έχουν διαγράφει ή καταστραφεί αντίστοιχα, απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους από το συνδροµητή

προς τον πάροχο για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.»
4. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ΕΕΤΤ διενεργεί ελέγχους σχετικά µε την τήρηση της υποχρέωσης ταυτοποίησης των συνδροµητών κατά το άρθρο 14 του
ν. 4070/2012 (Α’82).
2. Στους παρόχους που κριθούν υπαίτιοι παραβάσεων του παρόντος νόµου, σχετικά µε τους όρους ταυτοποίησης των συνδροµητών, επιβάλλονται από την ΕΕΤΤ οι προβλεπόµενες
κυρώσεις του άρθρου 77 του ν. 4070/ 2012.»
Άρθρο 47
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4053/2012
1. Στο ν. 4053/2012 (Α’44), µετά το άρθρο 4, προστίθεται
άρθρο 4Α ως εξής:
«Άρθρο 4Α
Ταχυδροµικοί Κώδικες της Επικράτειας
1. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενηµέρωσης ανατίθεται η ανάπτυξη, επεξεργασία, διαχείριση και
αξιοποίηση των Ταχυδροµικών Κωδίκων της Επικράτειας. Με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης καθορίζονται οι σχετικές µε το προηγούµενο
εδάφιο αρµοδιότητες της υπηρεσίας ή του φορέα, ως και των
τυχόν εµπλεκόµενων υπηρεσιών, ο τρόπος ανάπτυξης, επεξεργασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των Ταχυδροµικών Κωδίκων
της Επικράτειας, η διαδικασία ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων
για τυχόν αλλαγές αυτού και παρακολούθησης της εφαρµογής
των προαναφερόµενων αλλαγών, καθώς και κάθε σχετικό θέµα.
2. Η εταιρία ΕΛΤΑ Α.Ε. παρέχει στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης κάθε αναγκαία συνδροµή για την ανάπτυξη, επεξεργασία, διαχείριση και αξιοποίηση
του συνόλου των Ταχυδροµικών Κωδίκων της Επικράτειας.»
2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α η εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. υποχρεούται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου να αποστείλει στο Υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης το σύνολο των δεδοµένων των Ταχυδροµικών Κωδίκων της Επικράτειας που έχει στη διάθεσή της, σε οποιαδήποτε µορφή και αν
βρίσκονται (έντυπη ή ηλεκτρονική).
Άρθρο 48
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012
Ο ν. 4070/2012 (Α’ 82) τροποποιείται ως εξής:
1. Στο τέλος της περίπτωσης ιη’ του άρθρου 12 προστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Χορηγεί προσωρινά δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
για σκοπούς δοκιµαστικής λειτουργίας: α) σε παρόχους δηµοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αξιολόγηση της
επίδοσης ασύρµατων δικτύων που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν και β) σε κατασκευαστές ραδιοεξοπλισµού, προκειµένου
να αξιολογηθεί η επίδοση και να ρυθµιστούν επιµέρους παράµετροι λειτουργίας του ραδιοεξοπλισµού. Για τα ανωτέρω δικαιώµατα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 75 του παρόντος
νόµου. Σε κάθε περίπτωση, ο ραδιοεξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας για το Ραδιοεξοπλισµό 2014/53/ΕΕ,
καθώς και µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.»
2. Η περίπτωση κε’του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«κε. Ρυθµίζει µε αποφάσεις της τα ζητήµατα των υπηρεσιών
εµπιστοσύνης. Ασκεί τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του εποπτικού φορέα υπηρεσιών εµπιστοσύνης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και ιδίως
στο άρθρο 17 αυτού. Καταρτίζει, τηρεί και δηµοσιεύει τον εθνικό
κατάλογο εµπιστοσύνης, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ίδιου Κανονισµού ΕΕ και ενηµερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:
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«1. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του προσωπικού της
ΕΕΤΤ
είναι πενταµελές και συγκροτείται µε απόφαση του προέδρου
της από: α) δύο (2) µέλη της Ολοµέλειας, εκ των οποίων ένα
µέλος ορίζεται Πρόεδρος, β) έναν (1) προϊστάµενο διεύθυνσης
οργανικής µονάδας της ΕΕΤΤ και γ) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων. Στις θέσεις των αιρετών εκπροσώπων του
τακτικού προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο είναι δυνατόν
να εκλεγούν και υπάλληλοι βαθµού χαµηλότερου του Α’, εφόσον
δεν υπάρχουν τουλάχιστον έξι (6) υπάλληλοι µε βαθµό Α’, κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Χρέη εισηγητή για θέµατα
προσωπικού εκτελεί ο εκάστοτε Προϊστάµενος της Διεύθυνσης
Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος δεν έχει δικαίωµα ψήφου.»
4. Στο άρθρο 31 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µνηµόνια, δηλώσεις, συµβάσεις,
συµφωνίες, παραρτήµατα, προσαρτήµατα και κάθε είδους έγγραφα, συνοδευτικά στοιχειά ή ηλεκτρονικά δεδοµένα που εµπίπτουν στο πεδίο του διαστήµατος δύνανται για λόγους δηµόσιας ασφάλειας να χαρακτηρίζονται ως διαβαθµισµένα (όπως εµπιστευτικά, απόρρητα, µη ανακοινώσιµα και µη δηµοσιεύσιµα).
Τα εν λόγω έγγραφα, στοιχεία ή δεδοµένα δεν ανακοινώνονται
και δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ή στο
διαδίκτυο, ενώ είναι προσιτά υπό προϋποθέσεις και ανά περίπτωση µόνο στους άµεσα ενδιαφερόµενους.»
5. Στο άρθρο 66 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι επιχειρήσεις παροχής δηµόσιων κινητών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το δίκτυό
τους υποστηρίζει την «Υπηρεσία Εκποµπής Κυψέλης» (Cell Broadcast Service), σύµφωνα µε το πρότυπο TS23.041 της 3rd Generation Partnership Project (3GPP), όπως ισχύει, µέσω της
οποίας είναι δυνατή η ενηµέρωση πολιτών που βρίσκονται εντός
ορισµένης γεωγραφικής περιοχής, µε την αποστολή άµεσων µηνυµάτων σε κινητά τερµατικά χρηστών. Το ως άνω σύστηµα θα
διασυνδέεται µε την Υπηρεσία Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης 112
(ΥΚΕΑ 112) της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, από
την οποία θα εξέρχονται τα εν λόγω µηνύµατα ενηµέρωσης πολιτών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινοµένων ή συµβάντων, ενώ η παράδοσή τους, θα γίνεται χωρίς
χρέωση των τελικών συνδροµητών. Η χρήση της Υπηρεσίας Εκποµπής Κυψέλης για ενηµέρωση των πολιτών µε πληροφορίες
που παρέχονται από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές στους παρόχους δηµοσίων κινητών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
πραγµατοποιείται ατελώς στο σύνολό της, χωρίς καµία χρέωση
ή επιβάρυνση για αυτές, αποκλειστικά και µόνο σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινοµένων ή συµβάντων. Η
χρήση της ως άνω υπηρεσίας πραγµατοποιείται ατελώς για την
ΥΚΕΑ 112 σέ κάθε περίπτωση.»
6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 77, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 60 παρ. 22 του ν. 4313/2014 (Α’261), όπου αναφέρονται οι λέξεις «ηλεκτρονικές υπογραφές» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «υπηρεσίες εµπιστοσύνης».
Άρθρο 49
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4463/2017
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4463/2017 (Α’42)
αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία ως προς τους όρους
παροχής πρόσβασης σε υλική υποδοµή του φορέα εκµετάλλευσης δικτύου και τον τεχνικό συντονισµό τεχνικών έργων, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, τα µέρη δύνανται να προσφεύγουν
στη διαδικασία διαµεσολάβησης του ν. 3898/2010 (Α’211). Σε περίπτωση µη επίτευξης συµφωνίας, για αιτήµατα επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ως
Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών µε τα καθήκοντα που αναφέρονται στα άρθρα του παρόντος νόµου ορίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ). Για την
επίτευξη της εξωδικαστικής επίλυσης των ως άνω διαφορών συστήνεται ειδικό µητρώο διαµεσολαβητών της ΕΕΤΤ, το οποίο στελεχώνεται από διαπιστευµένους διαµεσολαβητές που έχουν
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αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Ο αριθµός των διαπιστευµένων διαµεσολαβητών δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους πέντε (5).»
Άρθρο 50
Προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία
µονάδων αφαλάτωσης
1. Μέχρι τις 31.12.2020, επιτρέπεται η προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία µονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης,
µέσω αφαλάτωσης µε δυναµικότητα µικρότερη από 2.000 κ.µ./
ηµέρα, για την εξυπηρέτηση επειγουσών και βραχυχρόνιων αναγκών υδροδότησης νησιών αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως καθορίζεται µε το άρθρο 1
του π.δ. 1/1986 (Α’1).
2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εγκρίνεται η εγκατάσταση και λειτουργία των µονάδων
αφαλάτωσης της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος.
Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου:
α) εγκρίνεται η χωροθέτηση των µονάδων αφαλάτωσης και τα
απαιτούµενα τεχνικά έργα,
β) καθορίζονται: αα) το είδος της εγκατάστασης, ββ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων µηχανηµάτων (κινητήρια ισχύς, θερµική ισχύς, σύνολο κινητήριας και θερµικής
ισχύος, αξία), γγ) οι όροι διάθεσης του αλµόλοιπου στη θάλασσα, δδ) οι αναγκαίοι όροι και οι προϋποθέσεις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήµατος, εε) οι αναγκαίοι όροι για την
αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, την προστασία των οικοσυστηµάτων και των θαλασσίων ειδών, σύµφωνα µε το π.δ. 55/1998
(Α’58) και τις υποδείξεις της κατά τόπο αρµόδιας Λιµενικής
Αρχής, στστ) τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την µη πρόκληση ενοχλήσεων στους περίοικους, ζζ)
οι όροι και οι προϋποθέσεις χρησιµοποίησης µηχανηµάτων
έργου, ηη) τα αναγκαία µέτρα για την ασφάλεια και την υγεία
των εργαζοµένων, όπως προστατευτικά περιφράγµατα προ των
κινούµενων µηχανηµάτων, επαρκής φωτισµός και αερισµός στο
χώρο εργασίας, φαρµακείο πρώτων βοηθειών, θθ) ο τρόπος προσήκουσας απογραφής, αποθήκευσης και φύλαξης των χηµικών
πρόσθετων, ιι) η χρονική διάρκεια της λειτουργίας, η οποία δεν
µπορεί να εκτείνεται πέραν της 31.12.2020, ιαια) τα προσκοµιζόµενα µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης δικαιολογητικά.
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ HD 384 («Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις») και
του π.δ. 149/2006 (Α’159), οι αστυνοµικές και υγειονοµικές διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις για την πυροπροστασία.
3. Φορέας εκµετάλλευσης των φορητών µονάδων παραγωγής
νερού του παρόντος άρθρου µπορεί να είναι είτε κρατικός φορέας, όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982
(Α’65), είτε Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Η λειτουργία φορητών µονάδων παραγωγής νερού από τους φορείς
του προηγούµενου εδαφίου γίνεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί πολεοδοµικής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης και
των διατάξεων των νόµων 4014/2011 (Α’209) και 3982/2011
(Α’143).
4. Για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2, ο ανάδοχος υποβάλλει στη Διεύθυνση Λιµενικών και Κτιριακών Υποδοµών της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: α) τεχνική έκθεση µε το σύνολο των απαιτούµενων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στοιχείων και σχεδιαγραµµάτων,
β) υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση των αναφερόµενων στην
τεχνική έκθεση, γ) υπεύθυνη δήλωση για τον αριθµό και την ειδικότητα των τεχνικών που θα εργασθούν και του υπευθύνου της
λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισµού, καθώς και δ) πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
5. Για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία των µονάδων του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο
άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α’147), ανεξάρτητα από την εκτιµώµενη αξία της σύµβασης.
6. Οι φορητές µονάδες του παρόντος άρθρου αποµακρύνον-
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ται εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη της χρονικής διάρκειας
της λειτουργίας.
Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 (Α’35)
Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 τροποποιείται ως
εξής:
α. Η περίπτωση λζ’ αντικαθίσταται ως εξής:
«λζ. Δαπάνες µισθωµάτων, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο και ύδρευσης των
Σχολών Εµπορικού Ναυτικού.»
β. προστίθεται νέα περίπτωση λθ’ ως εξής:
«λθ. Δαπάνες για την παροχή σίτισης σε σπουδαστές Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Οι εν λόγω δαπάνες µπορούν
να βαρύνουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
Άρθρο 52
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 13
του ν. 4256/2014 (Α’ 92)
Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4256/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ. Ανεξάρτητα των κυρώσεων της περίπτωσης β’, στο ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, το οποίο εκναυλώνεται κατά παράβαση
των διατάξεων του παρόντος νόµου, επιβάλλεται απαγόρευση
απόπλου από τη Λιµενική Αρχή που βεβαιώνει την παράβαση. Η
απαγόρευση απόπλου δύναται να αρθεί, µόνο µε την πληρωµή
του προστίµου ή µόνο µε την κατάθεση στη Λιµενική Αρχή εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και έχει
το δικαίωµα αυτό, ποσού διπλάσιου του προστίµου που προβλέπεται στην περίπτωση β’ της παρούσας παραγράφου. Οι ανωτέρω κυρώσεις ισχύουν και στην περίπτωση πλοίων αναψυχής
που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελµατικά, σύµφωνα µε το δίκαιο
άλλης χώρας, αλλά δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 53
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4339/2015 (Α’ 133), µετά
τη λέξη «αγοράς» διαγράφεται η λέξη «και» και αντικαθίσταται
µε «,», µετά δε τη λέξη «επιχειρήσεις» προστίθεται η φράση «και
σε επιχειρήσεις διενέργειας τηλεπωλήσεων».
2.α) Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση µε την οποία βεβαιώνουν ότι εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών από τη χορήγηση της άδειας θα
διαθέτουν τον τεχνολογικό εξοπλισµό και την κτηριακή υποδοµή
της παραγράφου 1.»
β) Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) καταργείται.
3. Στην παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015 η λέξη «τριών»
αντικαθίσταται από τη λέξη «έξι» και ο αριθµός «(3)» από τον
αριθµό «(6)».
4.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4339/
2015 η φράση «υποψήφιοι προς αδειοδότηση» αντικαθίσταται
από τη λέξη «αδειούχοι».
β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4339/
2015 η φράση «υποψηφίων προς αδειοδότηση» αντικαθίσταται
από τη λέξη «αδειούχων».
γ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4339/
2015 καταργείται.
δ) Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Οι αδειούχοι πάροχοι περιεχοµένου προς απόδειξη της
συµµόρφωσής τους µε τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και
2, υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6)
µηνών από τη χορήγηση της άδειας κατάσταση προσωπικού,

όπως έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, µε µνεία των
ειδικοτήτων των εργαζοµένων και του ωραρίου απασχόλησής
τους.»
ε) Η παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4339/2015 καταργείται.
5.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4339/
2015 µετά τη λέξη «υποψήφιοι» προστίθενται οι λέξεις «και οι µέτοχοι αυτών» και µετά από τον αριθµό «5» διαγράφονται οι λέξεις
«παρ. 1».
β) Στην παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4339/2015 η φράση «στα
άρθρα 3 έως και 10» αντικαθίσταται από τη φράση «στα άρθρα
3 έως 6, 8 και 10».
6.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4339/
2015 πριν τη λέξη «ανακήρυξη» προστίθεται η λέξη «οριστική».
β) Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13
του ν. 4339/2015 προστίθεται η φράση «µε την υποχρεωτική τεχνική συνδροµή της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης
Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες».
γ) Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4339/
2015 η λέξη «τριάντα» αντικαθίσταται από τη λέξη «σαράντα
πέντε» και ο αριθµός «(30)» από τον αριθµό «(45)».
δ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/
2015 µετά τις λέξεις «υπερθεµατιστή σε» διαγράφονται η λέξη
«τρεις» και ο αριθµός «(3)» και τίθεται η φράση «δέκα (10) ετήσιες». Στο ίδιο εδάφιο διαγράφεται η φράση «εντός των κατωτέρω προθεσµιών: α. η πρώτη δόση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανακήρυξή του σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, β. η δεύτερη δόση εντός δώδεκα (12) µηνών από την
ηµεροµηνία χορήγησης της άδειας και γ. η τρίτη δόση εντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία χορήγησης της
άδειας».
ε) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν.
4339/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από την ανακήρυξη του υπερθεµατιστή σύµφωνα µε την παράγραφο 2, καθεµία δε από τις επόµενες δόσεις καταβάλλεται
εντός του µηνός Ιανουάριου κάθε ηµερολογιακού έτους.»
στ) Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του
ν. 4339/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μέρος του εισπραττόµενου τιµήµατος αδείας κατά τη διαδικασία του παρόντος νόµου αποδίδεται µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού στο Ε.Σ.Ρ.. Για κάθε άδεια εθνικής εµβέλειας
γενικού περιεχοµένου αποδίδεται ετησίως ποσό ύψους πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ, για τις υπόλοιπες κατηγορίες αδειών
εθνικής εµβέλειας αποδίδεται ετησίως ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Για τις άδειες περιφερειακής εµβέλειας
το ύψος του ποσού που αποδίδεται στο Ε.Σ.Ρ. κυµαίνεται µεταξύ
πέντε χιλιάδων (5.000) και δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανάλογα
µε την πληθυσµιακή κάλυψη της περιφερειακής ζώνης στην
οποία εκπέµπει ο πάροχος, και προσδιορίζεται µε πράξη του
Ε.Σ.Ρ..»
ζ) Η παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του ν.
4412/2016 (Α’147), οι οποίες εφαρµόζονται αναλογικά. Οι προβλεπόµενες από το ν. 4412 /2016 προδικαστικές προσφυγές των
υποψηφίων ασκούνται ενώπιον του Ε.Σ.Ρ.. Η αποκλειστική αρµοδιότητα για την εκδίκαση όλων των διαφορών που αναφύονται
κατά τη διαγωνιστική διαδικασία ανήκει στο Συµβούλιο της Επικρατείας.»
7. Στην περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4339/
2015 η φράση «κατά τα άρθρα 3 έως και 10» αντικαθίσταται από
τη φράση «κατά τα άρθρα 3 έως 6 και 10».
8.α) Στην περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4339/
2015 διαγράφεται η φράση «προς χορήγηση της άδειας».
β) Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4339/2015 η φράση «της
παραγράφου 3 του άρθρου 7, της παραγράφου 8 του άρθρου
8» αντικαθίσταται από τη φράση «της παραγράφου 2 του άρθρου
7 και της παραγράφου 9 του άρθρου 8» και διαγράφεται η
φράση «και της παραγράφου 5 του άρθρου 9».
9. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4339/2015 προ-
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στίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επιτρέπεται η παράλληλη απασχόληση δηµοσιογράφων της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. ως ανταποκριτών στο εξωτερικό, είτε µε σύµβαση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου
είτε µε σύµβαση έργου.»
10. Η παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 4324/2015 (Α’ 44) αντικαθίσταται ως εξής:
«5.α. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 1, διορίζεται, µε θητεία δύο (2) ετών, τριµελής Διοικούσα Επιτροπή της Ε.Ρ.Τ. 3. Η
Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7, τον Γενικό Διευθυντή και έναν (1) εκπρόσωπο των
εργαζοµένων, ο οποίος εκλέγεται µε καθολική και άµεση ψηφοφορία από τους εργαζόµενους. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε., µετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής της Ε.Ρ.Τ. 3,
ρυθµίζονται τα σχετικά µε: α) τη διοίκηση, τη διαχείριση και τον
προϋπολογισµό της Ε.Ρ.Τ. 3 στο πλαίσιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., β) τη
διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των υπηρεσιών και των οργάνων της Ε.Ρ.Τ. 3, γ) τις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες της Ε.Ρ.Τ. 3 σε περιφερειακό, εθνικό και
διεθνές επίπεδο και δ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη
λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. 3. Οι αποζηµιώσεις των µελών της Διοικούσας Επιτροπής καθορίζονται σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 3
του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’176).»
Άρθρο 54
Εκκαθάριση δαπανών του κτηρίου «Κεράνη»
Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, εκκαθαρίζονται σε βάρος των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισµού
του Υπουργείου Οικονοµικών του τρέχοντος έτους οι ακόλουθες
λειτουργικές δαπάνες, που αφορούν τη χρήση του επί της Λεωφόρου Θηβών 196-198 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής κτηρίου
«Κεράνη»:
α. Μισθώµατα του χρονικού διαστήµατος από 23.5.2014 µέχρι
και 12.6.2016 και του χρονικού διαστήµατος από 1.1.2017 µέχρι
και 31.5.2017.
β. Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος µέχρι και
30.6.2017.
γ. Δαπάνες κατανάλωσης φυσικού αερίου µέχρι και 30.4.2017.
δ. Δαπάνες ύδρευσης µέχρι και 27.7.2017.
Άρθρο 55
Ρυθµίσεις για την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία Α.Ε.
1. Υλικά που έχουν εισαχθεί, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, από την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία Α.Ε. (Ε.Α.Β.
Α.Ε.) σε Ειδικό Καθεστώς Τελωνειακής Αποταµίευσης ή Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, και αποδεδειγµένα έχουν αναλωθεί σε εκτέλεση συµβάσεων
έργου, θεωρείται ότι έχουν τελωνειακώς τακτοποιηθεί και τα
ανωτέρω καθεστώτα έχουν εκκαθαριστεί. Η εκκαθάριση των ως
άνω ειδικών τελωνειακών καθεστώτων διεξάγεται από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές, κατόπιν αιτήσεως της Ε.Α.Β. Α.Ε. περί
πίστωσης των αντίστοιχων διασαφήσεων, µε την προσκόµιση
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από αυτήν εγγράφων στοιχείων, όπως βεβαιώσεων ή πρωτοκόλλων παραλαβής ή τιµολογίων της Ε.Α.Β. Α.Ε. και αποδεικτικών
εξόφλησης από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη, µε τα οποία πιστοποιείται η έξοδος των εµπορευµάτων και η παραλαβή τους από
τα αντισυµβαλλόµενα µέρη.
2. Επί καταχωρηθέντων Πρωτοκόλλων Τελωνειακής Παράβασης (Π.Τ.Π.) σε βάρος της Ε.Α.Β. Α.Ε., τα οποία εκκρεµούν προς
έκδοση αιτιολογηµένης διοικητικής πράξης µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου και αφορούν είτε σε συµπληρωµατική βεβαίωση δασµοφορολογικών επιβαρύνσεων είτε σε επιβολή προστίµων λόγω µη τήρησης των σχετικών διατάξεων περί
των ειδικών καθεστώτων τελωνειακής αποταµίευσης ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, εκδίδονται απαλλακτικές πράξεις, εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις. Καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί επί των ανωτέρω Π.Τ.Π. ανακαλούνται
ύστερα από σχετική αίτηση της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας Α.Ε., εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις.
Άρθρο 56
Στο άρθρο 7 του ν. 2112/1920 (Α’67), όπως αυτό ισχύει µετά
την προσθήκη του δεύτερου εδαφίου αυτού, δυνάµει του άρθρου 5 του ν. 4558/1930 (Α’124), προστίθεται τρίτο εδάφιο που
έχει ως εξής:
«Επίσης θεωρείται µονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων
εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευµένων αποδοχών του εργαζοµένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.»
Άρθρο 57
Ρυθµίσεις Ιερών Μονών Αγίου Όρους
1. Το άρθρο 8 του ν. 3634/2008 (Α’9) τροποποιείται ως εξής:
Στην περίπτωση ι’ διαγράφονται οι λέξεις «το Άγιο Όρος» και
προστίθεται περίπτωση ιγ’ως εξής:
«ιγ) Οι υποκείµενες στο ειδικό συνταγµατικό καθεστώς Ιερές
Μονές Αγίου Όρους για ακίνητα κείµενα εντός ή εκτός αυτού».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3842/2010 (Α’58) τροποποιείται ως εξής: Στην περίπτωση ιγ’διαγράφονται οι λέξεις «το Άγιο
Όρος» και προστίθεται περίπτωση κ’ ως εξής:
«κ) Οι υποκείµενες στο ειδικό συνταγµατικό καθεστώς Ιερές
Μονές του Αγίου Όρους για ακίνητα κείµενα εντός ή εκτός
αυτού».
3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή σε περίπτωση που µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν εκδοθεί
από τη φορολογική διοίκηση πράξεις καταλογισµού φόρου είτε
αυτές έχουν καταστεί οριστικές είτε εκκρεµούν ενώπιον της Διοίκησης ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Άρθρο 58
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται
στις επιµέρους διατάξεις.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
3. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

9. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

10. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

11. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

12. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

13. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): 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 (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 14.56’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα
28 Αυγούστου 2017 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του
Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
Καλή ξεκούραση σε όλες και όλους!
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

