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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π’
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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3. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση και Γεωργίου Κυρίτση, σελ. 4297 - 4313
4. Ανακοινώνεται υπόµνηµα του Βουλευτή κ. Γ. Κυρίτση,
σχετικά µε την αίτηση άρσης ασυλίας του, σελ. 4297 - 4298
5. Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας, σελ. 4314 - 4317
6. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 4299 - 4312
7. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 4286, 4294, 4295, 4298,
4299, 4318, 4321, 4322, 4330, 4335, 4339, 4348, 4349, 4350,
4351, 4353
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 21 Φεβρουαρίου 2019, σελ. 4281
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: «Δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, άλλες διατάξεις για τις
άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις», σελ. 4283 – 4296,
4318 - 4363
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 4299 - 4336
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 4353 - 4385
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 4281 - 4299
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 4336 - 4353
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 4299, 4318, 4321, 4322,
4330, 4335
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Α. ,
σελ. 4286
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 4339
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ,
σελ. 4286
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 4354
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 4286, 4294, 4295, 4298,
4299
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 4286, 4335
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 4286, 4321, 4330, 4335

ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 4286
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 4339, 4348, 4349, 4350,
4351, 4353
Β. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών:
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Ι. ,
σελ. 4295
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 4327
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φ. ,
σελ. 4325
ΓΡΕΓΟΣ Α. ,
σελ. 4318
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Ε. ,
σελ. 4323
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κ. του Αχ. ,
σελ. 4320, 4321, 4322
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Α. ,
σελ. 4283, 4348, 4351
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Α. ,
σελ. 4284, 4285, 4286, 4322,
4349, 4350
ΚΑΤΣΗΣ Μ. ,
σελ. 4293
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 4346, 4347, 4348
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 4344, 4345, 4346
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ,
σελ. 4341, 4343
ΚΟΝΣΟΛΑΣ Ε. ,
σελ. 4326
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 4286, 4329, 4335
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 4319, 4320
ΛΙΒΑΝΙΟΥ Ζ. ,
σελ. 4320
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 4286, 4349, 4353
ΞΥΔΑΚΗΣ Ν. ,
σελ. 4343, 4344
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 4335, 4350
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ. , σελ. 4295
ΡΗΓΑΣ Π. ,
σελ. 4294
ΣΑΡΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 4292
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 4288, 4348, 4353
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 4284, 4285, 4286, 4294,
4320, 4321, 4322, 4329,
4330, 4335, 4336, 4345,
4346, 4347, 4351, 4353
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ. ,
σελ. 4290, 4350, 4353
ΣΤΥΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 4328
ΤΖΕΛΕΠΗΣ Μ. ,
σελ. 4322
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. ,
σελ. 4328
ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 4324
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 4339
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,

σελ. 4284

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π’
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 20 Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.17’, 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.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 19-2-2019
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΟΘ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 19
Φεβρουαρίου 2019, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθµόν 16 στη
Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και
των Θεµελιωδών Ελευθεριών, ΙΙ) Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
9ης Μαρτίου 2016, ΙΙΙ) Τροποποίηση του ν.3251/2004 σε συµµόρφωση µε την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002 κατά το µέρος που τροποποιήθηκε µε την
απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, ΙV) Εφαρµογή διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ)
2017/1939 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά
µε την εφαρµογή ενισχυµένης συνεργασίας για τη σύσταση της
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, V) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία και αποτελεσµατικότητα της Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις, VI) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήµατος και άλλες διατάξεις».)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 21 Φεβρουαρίου 2019.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 361/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Θεσπρωτίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασιλείου Γιόγιακα προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Επίλυση αιτηµάτων δικαιούχων του µέτρου ενίσχυσης νέων αγροτών του 2009».
2. Η µε αριθµό 373/19-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Επικίνδυνη “στενωπός” στον Αποσελέµη, στο τµήµα Γούβες
– Χερσόνησος».
3. Η µε αριθµό 370/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χορήγηση του επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας και την επέκταση του θεσµού και
σε άλλες κατηγορίες εργαζοµένων.

Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 362/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μαγνησίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Μπουκώρου προς
τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Απαξίωση
του εργοστασίου ΟΣΕ στον Βόλο».
2. Η µε αριθµό 359/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Σερρών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Μιχαήλ Τζελέπη
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Αβέβαιο το µέλλον της τευτλοκαλλιέργειας».
3. Η µε αριθµό 342/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Φθιώτιδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Βέττα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Προβλήµατα πληρωµής σχετικά µε τη µη επιλεξιµότητα των αγροτεµαχίων».
4. Η µε αριθµό 345/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αργολίδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Ανδριανού προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Μεγάλες και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης
της επέκτασης του Αναβάλου προς Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια και Ερµιονίδα».
5. Η µε αριθµό 352/12-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων των αγροτών».
6. Η µε αριθµό 354/12-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µε θέµα: «Εικόνα κατάρρευσης του αρδευτικού δικτύου του Γενικού Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πηνειού - Αλφειού».
7. Η µε αριθµό 343/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ιωάννη
Τσιρώνη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µε θέµα: «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων».
8. Η µε αριθµό 346/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποζηµιώσεις πατατοκαλλιεργητών λεκανοπεδίου Κάτω Νευροκοπίου
Δράµας».
9. Η µε αριθµό 356/12-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Γιάννη Δελή προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την προσπάθεια παρεµπόδισης της συνδικαλιστικής δράσης και τις απολύσεις στην
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Τράπεζα Πειραιώς.
10. Η µε αριθµό 337/5-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Προβλήµατα εργαζοµένων στις επιχειρήσεις συµφερόντων “ΖΟΥΡΑ”».
11. Η µε αριθµό 330/4-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Ευβοίας κ. Νικολάου Μίχου προς τον Υπουργό
Εξωτερικών, µε θέµα: «Συνέχιση διωγµών των µελών της ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία».
12. Η µε αριθµό 315/29-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Α’ Αθηνών κ. Σπυρίδωνος Λυκούδη προς την
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των
µεταναστών στη Νέα Μανωλάδα µετά την φωτιά.
13. Η µε αριθµό 284/21-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Παππά προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Οι
Αλβανοί δροµολογούν εξελίξεις δηµιουργίας “Μεγάλης Αλβανίας”».
14. Η µε αριθµό 280/17-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Κούζηλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Την
συνδιαχείριση του Αιγαίου προωθεί η κυβέρνηση».
15. Η µε αριθµό 260/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου
Κούζηλου προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Προστασία πληρωµάτων
από εγκατάλειψη πλοίου εσωτερικών πλόων».
16. Η µε αριθµό 261/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Αντωνίου Γρέγου προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε
θέµα: «Περί του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και λοιπών φορέων, συλλόγων και σωµατείων της Μακεδονίας και του άρθρου
6 της συµφωνίας Ελλάδας - Σκοπίων».
17. Η µε αριθµό 263/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου
Κούζηλου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Καζάνι
έτοιµο να εκραγεί το κρατίδιο των Σκοπίων».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1996/28-9-2018 ερώτηση της Βουλευτού Β’
Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χαρούλας
(Χαράς) Καφαντάρη προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Με µηδενική
επικουρική παροχή οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας από
τον Νοέµβρη του 2017».
2. Η µε αριθµό 2688/22-10-2018 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Να τεθεί άµεσα σε εφαρµογή η δυνατότητα ρύθµισης οφειλών έως και εκατόν είκοσι δόσεις για το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία για όλους όσους
επιθυµούν να ρυθµίσουν τις οφειλές τους».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π’ - 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: «Δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων
οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 18 Φεβρουαρίου 2019, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία
συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών. Το Σώµα συµφωνεί;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Το Σώµα συνεφώνησε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Καραναστάσης, για
δέκα πέντε λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που ρυθµίζει τα ακανθώδη ζητήµατα, όπως τα ζούµε επί σειρά ετών όλοι
οι πολίτες της χώρας, τα οποία αναφέρονται στο σύστηµα των
αδειών οδήγησης οχηµάτων.
Κατά τη συζήτηση στις επιτροπές αναπτύχθηκε γόνιµος προβληµατισµός και ανταλλάχθηκαν απόψεις επί του θέµατος, που
συνέβαλαν µέχρι την τελευταία στιγµή στη διαµόρφωση του νοµοσχεδίου. Έγιναν αρκετές αλλαγές και προτάσεις. Αρκετές απ’
αυτές έγιναν δεκτές και συµπεριλαµβάνονται στην τελική µορφή
του νοµοσχεδίου και πρέπει εδώ να επισηµάνουµε τα αντανακλαστικά του αρµόδιου Υπουργείου αλλά και τη διάθεση για δηµιουργική συνεργασία ενός σηµαντικού τµήµατος της Αντιπολίτευσης. Κυρίως, όµως, θέλω να επισηµάνω ότι όλες οι παρατάξεις, αλλά και οι φορείς που προσκλήθηκαν συµφώνησαν, µε
τις ενστάσεις τους βεβαίως, σε επιµέρους θέµατα ότι ήταν αναγκαία µια νοµοθετική τοµή στον τοµέα που ρυθµίζει το νοµοσχέδιο.
Συµφώνησαν, επίσης, πάλι µε τις επιµέρους ενστάσεις τους,
στις παθογένειες που καλείται να ανατάξει το σχέδιο νόµου και
το σηµαντικότερο είναι ότι συµφώνησαν χωρίς ενστάσεις στο βασικό σκοπούµενο, που δεν είναι άλλο από την άνοδο του επιπέδου της οδικής ασφάλειας.
Βέβαια, οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, όπως συµβαίνει
παγίως όταν έρχεται νοµοσχέδιο µε το οποίο επί της ουσίας συµφωνούν, αλλά δεν θέλουν να το παραδεχθούν, µας είπαν ότι εάν
ήταν αυτοί κυβέρνηση, θα τα έκαναν καλύτερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αυτό στο ελληνικό συντακτικό λέγεται υποθετικός λόγος
που δηλώνει το απραγµατοποίητο τόσο ως προς το πρώτο σκέλος όσο και ως προς το δεύτερο, διότι δεν είστε, ούτε θα είστε,
τουλάχιστον σύντοµα, κυβέρνηση. Ούτε βεβαίως θα το κάνατε
καλύτερα, εάν κρίνουµε από το τι κάνατε τις δεκαετίες που είχατε την ευκαιρία.
Εν πάση περιπτώσει, δεν ακούσαµε σε όλες τις συνεδριάσεις,
έστω µια πρόταση από την πλευρά σας, που κατά την άποψή σας
θα διόρθωνε τα κακώς κείµενα του νοµοσχεδίου και θα έλυνε
προβλήµατα, που εσείς αναγνωρίσατε ότι υπάρχουν.
Αφήνοντας, λοιπόν, κατά µέρος τις ουτοπικές υποθέσεις και
πριν περάσω στην ανάλυση του νοµοσχεδίου, για να µην υπάρχουν παρανοήσεις σε εκκρεµότητα και κυρίως για να µη δηµιουργηθούν στον λαό λανθασµένες εντυπώσεις, αλλά και να µη
στοχοποιηθούν άδικα επαγγελµατικές οµάδες, θέλω να επαναλάβω τη θέση µας όπως διατυπώθηκε στις συζητήσεις που προηγήθηκαν τόσο από τον Υπουργό όσο και από συναδέλφους.
Για εµάς, είναι ξεκάθαρο ότι το µέχρι σήµερα ισχύον καθεστώς
στο σύστηµα της έκδοσης ή ανανέωσης των αδειών οδήγησης
παρήκµασε και πλέον παράγει αποτελέσµατα αντίθετα από τα
επιθυµητά.
Στον χώρο ανθεί η διαπλοκή και η διαφθορά, ενώ οι εξετάσεις
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διεξάγονται µε τον ίδιο τρόπο εδώ και δεκαετίες, χωρίς τη χρήση
σύγχρονων µέσων και τεχνολογιών, µε συνέπεια τα αποτελέσµατά τους να είναι αµφίβολης αξιοπιστίας. Πιστεύουµε ότι µε
τις καινοτοµίες που εισάγονται και µε τη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων οπτικοακουστικής καταγραφής κάθε σταδίου δοκιµασιών και µε τις κληρώσεις που προβλέπονται στην επιλογή των
εξεταστών και τον καθορισµό των ζευγών εξεταστών - εξεταζόµενων θα έχουµε απτά θετικά αποτελέσµατα στην κατεύθυνση
της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στον τοµέα αυτό. Ο εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είπε ότι η θεσπιζόµενη διαδικασία δεν θα πατάξει τη διαφθορά και τη διαπλοκή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε όλες τις χώρες του κόσµου,
σε όλη τη γη, όπου υπάρχουν άνθρωποι και συναλλάσσονται, ελλοχεύει το ενδεχόµενο της διαφθοράς και της διαπλοκής. Δεν
ανακαλύπτουµε ξαφνικά τον τροχό ούτε το ζεστό νερό, ούτε δηλώνουµε ότι την επόµενη µέρα τα φαινόµενα αυτά θα εξαλειφθούν πλήρως. Δηλώνουµε, όµως, την πρόθεσή µας να τα περιορίσουµε στο ελάχιστο δυνατόν. Πιστεύουµε ότι µε τις ρυθµίσεις
του συζητούµενου νοµοσχέδιου που προανέφερα θα το πετύχουµε. Στόχος µας είναι η οριστική αντιµετώπιση των τροχαίων
ατυχηµάτων. Επίσης, στόχος µας είναι και η µηδενική διαφθορά.
Η διάταξη για τη µη παρουσία του εκπαιδευτή στο όχηµα κατά
τη διενέργεια της εξέτασης δεν σχετίζεται µε το ενδεχόµενο της
ύποπτης συναλλαγής. Έχει να κάνει αποκλειστικά µε τη δηµιουργία συνθηκών όµοιων µε αυτές που θα βιώνει ο νέος οδηγός µετά
την απόκτηση της άδειας οδήγησης. Για εµάς είναι ξεκάθαρο ότι
θα πρέπει να είναι έτοιµος να οδηγήσει µόνος του πριν ξεκινήσει
η εξέταση. Διαφορετικά, δεν θα είναι έτοιµος ούτε αµέσως µετά.
Και οι συνέπειες αυτού µπορεί να είναι τραγικές.
Κλείνοντας τη γενική µου αναφορά στο νοµοσχέδιο και τους
στόχους του, θέλω να τονίσω ότι αυτή η Κυβέρνηση έκανε τον
περασµένο χρόνο πράξη την εισαγωγή του µαθήµατος οδικής
ασφάλειας στα σχολεία. Ξεκινήσαµε πιλοτικά και τώρα το µέτρο
αυτό θα γενικευτεί.
Έρχοµαι, τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις διατάξεις
του συζητούµενου νοµοσχεδίου. Η κατά γενική οµολογία αναγκαία αναβάθµιση και βελτίωση του ισχύοντος συστήµατος δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών
και των οδηγών που επιθυµούν την ανανέωση ή την επέκταση
της άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία, καθώς και των θεωρητικών εξετάσεων υλοποιείται µε τις ρυθµίσεις που θεσπίζονται
και που προβλέπουν, πρώτον, τη διενέργεια των δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς ως κύριο και αποκλειστικό έργο των
εξεταστών.
Δεύτερον, τη διαδικασία διενέργειας των δοκιµασιών χωρίς
την παρουσία του εκπαιδευτή στο εκπαιδευτικό όχηµα.
Τρίτον, τη δηµιουργία ειδικά διαµορφωµένων χώρων ή πιστών
για τη διενέργεια των ειδικών δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών.
Τέταρτον, την πραγµατοποίηση των ειδικών δοκιµασιών από
τον υποψήφιο χωρίς την παρουσία του εξεταστή στο εκπαιδευτικό όχηµα.
Πέµπτον, τη διενέργεια των ειδικών δοκιµασιών µε χρήση ηλεκτρονικού συστήµατος αυτόµατης καταγραφής των δεδοµένων
των διαδικασιών και αυτόµατης εξαγωγής των αποτελεσµάτων.
Έκτον, την ανάπτυξη συστήµατος εποπτείας και ελέγχου των
εκπαιδευτών, των διενεργούντων τις θεωρητικές εξετάσεις και
των εξεταστών δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς µέσω
οπτικοακουστικών µέσων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
το αδιάβλητο της διαδικασίας.
Έβδοµον, την ανάληψη δράσεων διόρθωσης και βελτίωσης
του εξεταστικού έργου είτε της επανεκπαίδευσης, της επαναδιαπίστευσης και της προσωρινής ή και οριστικής αποµάκρυνσης
από το υπ’ όψιν έργο των παραβατών η ακατάλληλων εξεταστών.
Όγδοον, τη συνεχή αξιολόγηση των εκπαιδευτών και εξεταστών.
Ένατον, την κατ’ έτος επιλογή εξεταστών, την ανά τετράµηνο
κλήρωση των ενεργών εξ αυτών και την αµέσως πριν την εξέταση κλήρωση των ζευγαριών εξεταστών και εξεταζόµενων.
Δέκατον, την ηλεκτρονική καταγραφή της όλης διαδικασίας
που διασφαλίζει το αδιάβλητο της δοκιµασίας.
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Σηµαντικά, επίσης, θεωρώ και τα σηµεία του νοµοσχεδίου που
αναφέρονται, πρώτον, στην καθιέρωση της συνοδευόµενης οδήγησης για ανηλίκους υποψήφιους οδηγούς µετά τη συµπλήρωση
της ηλικίας των δεκαεπτά ετών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα
ισχύοντα σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε προηγµένο επίπεδο οδικής ασφάλειας, δεύτερον, στην τροποποίηση του άρθρου 27 του π.δ.455/1976, ώστε στον ορισµό του υπαίθριου
πάρκινγκ οι απαραίτητες θέσεις να µειώνονται σε πέντε -πριν
ήταν δέκα- και στη θεσµοθέτηση των διαδικασιών ανάπτυξης έγκρισης υλοποίησης και παρακολούθησης των σχεδίων βιώσιµης
αστικής κινητικότητας, ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες για την
κινητικότητα των ανθρώπων και την µεταφορά των εµπορευµάτων στις αστικές περιοχές και τα περίχωρα τους, βελτιώνοντας
φυσικά την ποιότητα της ζωής. Τα σχέδια αυτά τα εκπονούν είτε
οι δήµοι είτε οι περιφέρειες για τη ζώνη την οποία ενδιαφέρονται.
Τέλος, σηµειώνω ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο επιτυγχάνεται η
συµµόρφωση της εθνικής νοµοθεσίας µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του κανονισµού 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 15ης Ιανουαρίου του 2013 για την έγκριση
και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων, τρικύκλων και τετράκυκλων οχηµάτων και ρυθµίζεται η από 1η Μαΐου του 2018 και έως
τρεις µήνες µετά την έναρξη του ισχύοντος νόµου άσκηση του
έργου της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων
οδηγών µετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµοσίων υπηρεσιών και πέρα του χρόνου που καλύπτεται από
υπερωριακή απασχόληση µε καταβολή µηνιαίας αποζηµίωσης.
Αυτό είναι το θέµα, το οποίο έχει δηµιουργήσει τα τεράστια προβλήµατα, που δεν συµµετείχαν οι υπάλληλοι των περιφερειών
στις εξετάσεις και δηµιουργούσαν χίλια µύρια προβλήµατα.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έγινε –νοµίζω- σαφές ότι το συζητούµενο νοµοσχέδιο στοχεύει
στον εκσυγχρονισµό του συστήµατος χορήγησης αδειών οδήγησης µε ενσωµάτωση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και µέσω αυτού στην αντιµετώπιση της διαφθοράς
που έχει καταντήσει ενδηµικό φαινόµενο στον χώρο αυτό και φυσικά, στην άνοδο -το οποίο είναι και πιο σηµαντικό- του επιπέδου
της οδικής ασφάλειας της χώρας µας.
Θα πω για µία ακόµη φορά ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο,
καινοτόµο νοµοσχέδιο, που είµαι βέβαιος ότι θα εκπληρώσει στο
ακέραιο τον σκοπό της σύνταξής του.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Ο κ. Κατσανιώτης, εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον
λόγο.
Ορίστε, κύριε Κατσανιώτη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
νοµοσχέδιο που φέρνει σήµερα προς ψήφιση το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών διακρίνεται για δύο κύρια χαρακτηριστικά, τις προβληµατικές προβλέψεις και ρυθµίσεις του αλλά και
τον προσχηµατικό του χαρακτήρα. Αµέσως παρακάτω θα αναφερθώ στις προβληµατικές ρυθµίσεις, πρώτα, όµως, θα αναφερθώ στον προσχηµατικό χαρακτήρα, που θεωρώ και το µείζον
πολιτικό και ηθικό ζήτηµα.
Μιλάω για προσχηµατικό χαρακτήρα για δύο λόγους: Πρώτον,
γιατί χρησιµοποιείται ως πρόσχηµα η διαφάνεια και ο εκσυγχρονισµός στις εξετάσεις ικανότητας οδήγησης, προκειµένου να καταφέρει το Υπουργείο να δώσει µία λύση στις πληρωµές της
υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που απασχολούνται
ως εξεταστές στις διευθύνσεις µεταφορών των περιφερειών. Και
δεύτερον, γιατί κι αν δεχτεί κάποιος ότι η διαφθορά και τα κυκλώµατα των διπλωµάτων οδήγησης είναι αυτά που πραγµατικά
ενδιαφέρουν τον Υπουργό, εύλογα αναρωτιέται γιατί το κάνει
τώρα, γιατί στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, ενώ επί τέσσερα χρόνια αδιαφορούσε και αδρανούσε. Δεν ήξερε; Ανικανότητα ή αδιαφορία ή µήπως και τα δύο; Ας µας απαντήσει ο
Υπουργός.
Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Έρχεται στην επιτροπή ο κύριος
Υπουργός, βγαίνει στα µέσα ενηµέρωσης και µιλάει για διαφθορά, εκτεταµένη διαφθορά. Χιλιάδες σχολές οδηγών, οι υπάλ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ληλοι και οι οικογένειές τους στοχοποιούνται. Παριστάνει και
πάλι τον κήνσορα της τάξης και της ηθικής. Ας µας απαντήσει,
λοιπόν, τι έκανε τέσσερα χρόνια. Και αν αυτή είναι η στάση µιας
υπεύθυνης Κυβέρνησης και ενός Υπουργού, να µας το πει. Να
κάνει τον Ηρακλή Πουαρό;
Ας ξεκαθαρίσουµε κάτι, ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος στη Νέα
Δηµοκρατία θα υποστηρίξουµε πως το σύστηµα είναι αδιάφθορο
και αδιάβλητο ούτε πως δεν χρειάζεται αλλαγές. Όµως, η Νέα
Δηµοκρατία στο παρελθόν προχώρησε στα απαραίτητα βήµατα
µιας συνολικής αντιµετώπισης, όχι µόνο των εξετάσεων αλλά και
της εκπαίδευσης.
Θα σας θυµίσω για παράδειγµα την περίοδο 2008 - 2009. Ο
τότε Υπουργός Μεταφορών ο κ. Στυλιανίδης, σε συνεργασία µε
το Ευγενίδειο Ίδρυµα, στην ουσία είχε προχωρήσει στην εκπόνηση ενός νέου απλοποιηµένου, επικαιροποιηµένου εγχειριδίου
για την εκπαίδευση και την εξέταση των σηµάτων, έτσι ώστε
ακόµα οι αλλοδαποί, οι αναλφάβητοι, άνθρωποι που έχουν προβλήµατα, οι δυσλεκτικοί, να µπορούν να δίνουν εξετάσεις και µε
έναν εύκολο τρόπο να παίρνουν άδεια οδήγησης και υπήρξαν
αποτελέσµατα.
Και τι έγινε µόλις ήρθε ο κ. Ρέππας µετά στο Υπουργείο; Φαντάζοµαι γνωρίζετε τον κ. Ρέππα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Πολύ καλά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Αυτό λέω.
Κατήργησε το συγκεκριµένο εγχειρίδιο. Ξαναφούντωσε η συναλλαγή, κύριε Υπουργέ.
Και να σας θυµίσω και κάτι άλλο, µια και σας αρέσουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρµες. Το 2014 ο κ. Παπαδόπουλος…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι εγώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Μιχάλης Παπαδόπουλος, κυβέρνηση Σαµαρά. Εσείς δεν θα ήσασταν ποτέ σε κυβέρνηση Σαµαρά.
Τότε είχε φέρει στην ουσία τον νόµο µέσα από τον οποίο ξεκίνησε η ηλεκτρονική εξέταση στα θεωρητικά κοµµάτια. Μέσα από
αυτόν τον νόµο, κύριε Υπουργέ, και την εφαρµογή του θα µπορούσατε να κάνετε πολλά πράγµατα.
Ο συγκεκριµένος νόµος στην ουσία είναι αυτός ο οποίος
έφερε στο φως όλα αυτά τα θέµατα διαπλοκής, µέσω των δικών
των εφαρµογών, µέσω των διαδικασιών που αυτός επέβλεπε για
την αξιολόγηση των εξεταστών και των σχολών οδηγών. Μέσα
από αυτόν τον νόµο βρέθηκαν όλοι αυτοί που σήµερα κατηγορούνται για διαπλοκή και διαφθορά στο θέµα της άδειας οδήγησης. Και εσείς τέσσερα χρόνια τι κάνατε; Τα κοιτούσατε. Δεν τον
εφαρµόσατε. Δεν θέλατε να τον εφαρµόσετε. Στόχος σας ήταν
να εξυπηρετήσετε και να τακτοποιήσετε πράγµατα, όχι να αλλάξετε πραγµατικά, και ουσιαστικά τον τρόπο εξέτασης.
Γιατί φέρνετε έναν τρόπο εξέτασης που -πρέπει να το πούµεθα πρέπει να µας πείτε πού εφαρµόζεται. Ποιες χώρες εφαρµόζουν τον τρόπο εξέτασης που εσείς τώρα µας προτείνετε; Γιατί
ο προηγούµενος τρόπος, θα σας θυµίσω ότι µε µικρές παραλλαγές εφαρµόζεται στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στη Γερµανία. Ο
δικός σας τρόπος εξέτασης, κύριε Υπουργέ; Πουθενά. Αυτό
είναι: Πατέντα.
Η ανάγκη εκσυγχρονισµού της διαδικασίας απόκτησης αδειών
οδήγησης µε αδιάβλητες διαδικασίες αποτελεί αναγκαιότητα για
τη Νέα Δηµοκρατία, που διαχρονικά τάσσεται υπέρ αυτών των
προσπαθειών.
Για τη Νέα Δηµοκρατία, όµως, αυτό το θέµα εντάσσεται στο
µεγάλο κεφάλαιο που αποκαλείται «οδική ασφάλεια» και περιλαµβάνει την ανάγκη µιας ολιστικής αντιµετώπισης της κυκλοφοριακής εκπαίδευσης στη χώρα, που ξεκινάει από το νηπιαγωγείο και φτάνει µέχρι τις εξετάσεις των διπλωµατών και τις
επανεξετάσεις των ηλικιωµένων. Κι αυτό το µεγάλο κεφάλαιο δεν
θα αντιµετωπιστεί κατηγορώντας ως διεφθαρµένους ένα µεγάλο
κοµµάτι επαγγελµατιών και δηµοσίων υπαλλήλων, αλλά µε τη
βοήθεια και τη συνδροµή αυτών των ανθρώπων που στην πλειονότητά τους είναι τίµιοι και ηθικοί. Και αυτή η πλειονότητα έχει
κάθε λόγο να θέλει να απαλλαχθεί από µία µικρή «βρώµικη» µειοψηφία.
Γι’ αυτό και το νοµοσχέδιο που συζητούµε, κυρίες και κύριοι,
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είναι ευθύς εξαρχής προβληµατικό και απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο, όµως, και ως προς τις ρυθµίσεις που προτείνει. Πραγµατικά µετακυλίει το όλο ζήτηµα στις σχολές οδήγησης. Δεν
ακουµπά καθόλου το κοµµάτι που λέγεται εκπαίδευση, ενώ προβλέπει είκοσι τέσσερις υπουργικές αποφάσεις για την υλοποίηση
των διατάξεών του, δηµιουργώντας και πρόβληµα εφαρµοστικότητας.
Και για να γίνω πιο συγκεκριµένος, µεταξύ των βασικών στοιχείων του νοµοσχεδίου είναι τα εξής: Πρώτον, οι εξεταστές είναι
υπάλληλοι των περιφερειακών διευθύνσεων µεταφορών που διεξάγουν κατά κύριο και αποκλειστικό έργο πια τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς εντός του ωραρίου και εντός του
χρόνου υπερωριακής απασχόλησης, δηλαδή χωρίς πρόσθετες
αµοιβές. Και αναρωτιέµαι: Έχετε απευθυνθεί, κύριε Υπουργέ,
στις περιφέρειες, για να ξέρετε εάν οι διευθύνσεις µεταφορών
διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό;
Πάµε και παρακάτω, όµως. Το νοµοσχέδιο προβλέπει ότι οι
εξεταζόµενοι θα προσέρχονται στις εξετάσεις µόνο µε οχήµατα
των σχολών οδήγησης, αλλά µέσα στο όχηµα, κατά τη διάρκεια
της εξέτασης, δεν επιτρέπεται να παρίσταται ο εκπαιδευτής. Και
επιπλέον, κάθε εκπαιδευτικό όχηµα που συµµετέχει στις εξετάσεις θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά διαδικτυακή σύνδεση µε
το κέντρο ελέγχου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
αλλά και κάµερα µε µικρόφωνο που θα εικονίζει ευδιάκριτα ολόκληρη την καµπίνα του οχήµατος ή τις θέσεις ανάβασης των µοτοσικλετών και κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα είναι διασυνδεδεµένο συνεχώς µε το κέντρο ελέγχου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Και για να το πούµε πιο απλά: Το κράτος
αναγκάζει τις σχολές οδηγών να µπουν σε αυτή την επένδυση.
Και ρωτάµε: Αφού στο όχηµα θα υπάρχει κάµερα, ποιο είναι
το πρόβληµα να παρίσταται ο εκπαιδευτής; Εκεί γίνεται η συναλλαγή; Μέσα στην ώρα της εξέτασης πιστεύει ο Υπουργός ότι γίνεται η συναλλαγή, οπότε πρέπει να αλλάξει ο εκπαιδευτής; Με
βάση ποιες προδιαγραφές θα τοποθετούνται κάµερες και µικρόφωνα; Κατά πόσο αντίκεινται όλα αυτά στην προστασία προσωπικών δεδοµένων; Και αυτό που έχουµε πει από την αρχή, τι θα
συµβεί αν για κάποιο λόγο δεν υπάρχει σήµα ή διακοπεί η µετάδοση και ηλεκτρονική καταγραφή της εξέτασης; Προσπαθείτε,
λοιπόν, να λύσετε ένα πρόβληµα και δηµιουργείτε άλλα δέκα.
Ακόµα ας δούµε γιατί το νοµοσχέδιο δεν είναι εφαρµόσιµο.
Αρχικώς προβλέπει ότι οι διαδικασίες οδήγησης θα διενεργούνται σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης
και εξέτασης υποψηφίων οδηγών, αφού βέβαια εκδοθεί µία από
τις είκοσι επτά υπουργικές αποφάσεις που θα καθορίζει τις λεπτοµέρειες για τις πίστες. Όµως, πόσες πίστες υπάρχουν στην
Ελλάδα και τι σηµαίνει «ειδικά διαµορφωµένοι χώροι»; Πώς θα
διαµορφωθούν τέτοιοι χώροι και ποιο είναι το κόστος;
Επίσης, ένα άλλο πληροφοριακό σύστηµα συστήνεται στο
Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, αφού, βέβαια, οι εκπαιδευτές εγκαταστήσουν πρώτοι µέσα σε τέσσερις µήνες από την
έκδοση της υπουργικής απόφασης τον εξοπλισµό που προβλέπεται στο νοµοσχέδιο. Γιατί το Υπουργείο θα το κάνει σε δώδεκα
µήνες µετά την έναρξη του παρόντος;
Αντίστοιχο πληροφοριακό σύστηµα προβλεπόταν και στον
νόµο για τις εταιρείες ταξί που ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2018.
Φτάνουµε τον Μάρτιο του 2019 και το σύστηµα δεν υπάρχει. Αντίστοιχο σύστηµα προβλεπόταν και τον Αύγουστο του 2016, ένα
ακόµη πληροφοριακό σύστηµα που πάλι δεν υπάρχει.
Έχω την αίσθηση, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να φτιάχνετε πληροφοριακά συστήµατα
στο Υπουργείο Μεταφορών. Ζηλέψατε τον κ. Παππά. Δυστυχώς,
κανένα δεν λειτουργεί µέχρι τώρα.
Επιστρέφουµε στους εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευτές θα µπαίνουν σε αυτοκίνητο ξένης ιδιοκτησίας µε τον µαθητή ενός άλλου
εκπαιδευτή. Και αν δεν θέλει να µπει σε ξένο αυτοκίνητο µε οδηγό µαθητευόµενο άλλου ο εκπαιδευτής, τι θα γίνει;
Τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, όταν άµεσα ξεκινήσουν οι εξετάσεις, όπου λέτε –άκουσον, άκουσον!- ότι δεν θα υπάρχουν δύο
εξεταστές, αλλά θα υπάρχει ένας εξεταστής χωρίς κάµερες. Κι
αν δεν θέλει ο εκπαιδευτής να µπει σε αυτοκίνητο άλλου, τι θα
συµβεί; Κανείς δεν ξέρει. Οι ταλαίπωροι που προσπαθούν να πά-
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ρουν δίπλωµα τόσους µήνες ξέρουν.
Κύριε Υπουργέ, πίστες δεν έχουµε, πληροφοριακό σύστηµα
δεν έχουµε, εκπαιδευτή συνοδό πολύ πιθανόν να µην έχουµε,
επίσης, κατά τη διάρκεια εξέτασης της πορείας. Τι θα έχουµε;
Έναν ακόµα ανεφάρµοστο νόµο µε ασάφειες και γενικότητες
αλλά και νοµοθετικές προβλέψεις που δεν θα επαληθευθούν
ποτέ και δεν θα ισχύσουν ποτέ.
Και στο ενδιάµεσο είναι αναγκαίο να υπάρχουν κυρώσεις για
επίορκους παραβάτες, κύριε Υπουργέ. Όµως, οι κυρώσεις που
προβλέπονται στη διάταξη του νοµοσχεδίου διέπονται από δυσαναλογία και άνιση µεταχείριση των εµπλεκοµένων.
Το νοµοσχέδιο, επίσης, αναφέρεται σε συνοδευόµενη οδήγηση των υποψηφίων οδηγών που είναι δεκαεπτά ετών και οι
οποίοι θα λαµβάνουν την κανονική, ας πούµε, άδεια οδήγησης
στα δεκαοκτώ, εφόσον δεν έχουν πέσει σε κάποια παράβαση.
Άρα, κύριε Υπουργέ, ένας δεκαεπτάχρονος είναι ώριµος να
ψηφίζει, ενώ αντίθετα δεν είναι έτοιµος να οδηγεί.
Επίσης, θα ήθελα να µου πείτε, κύριε Υπουργέ, σε ποια χώρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία, η
οποία προϋπήρχε, άρα εθιµικά ισχύει, ισχύει το συγκεκριµένο
µέτρο; Σε καµµία. Άρα φέρνετε ένα µέτρο, που στην ουσία πάλι
δεν ισχύει σε καµµία ευρωπαϊκή χώρα, τη συνοδευόµενη οδήγηση.
Επίσης, ένα άλλο θέµα είναι ο εµπαιγµός που Υπουργείο και
Κυβέρνηση επιφυλάξατε στους εξεταστές. Το νοµοσχέδιο προβλέπει µηνιαία αποζηµίωση 240 ευρώ για τους εξεταστές από
την 1η Μαΐου 2018 και µετά. Όµως, τόσο καιρό κρατούσατε οµήρους τους εξεταστές, οµήρους πενήντα χιλιάδες πολίτες που
δεν µπορούσαν να πάρουν άδεια οδήγησης, επειδή δεν γινόντουσαν εξετάσεις.
Θυµίζουµε πως η καταβολή της αποζηµίωσης της υπερωριακής απασχόλησης και όχι επιδόµατος στους εξεταστές διακόπηκε µε τον ν.4354/2015, που προέβλεπε έναρξη ισχύος από την
1η Ιανουαρίου 2016. Το Υπουργείο κατέθεσε την τροπολογία που
έλυνε το πρόβληµα, αλλά αµέσως µετά την απέσυρε. Ακολούθως, µε νοµοθετική ρύθµιση το 2016 η Κυβέρνηση µετέθεσε το
πρόβληµα για τον Ιούνιο του 2017, µετά για τον Δεκέµβρη του
2017 και στο τέλος για τον Απρίλιο του 2018. Μετά δεσµευόταν
ότι το νοµοσχέδιο που θα έλυνε το πρόβληµα θα ερχόταν στη
Βουλή τον περασµένο Νοέµβριο. Και ενώ εµείς ως Νέα Δηµοκρατία µέσω του αρµόδιου τοµεάρχη είχαµε καταθέσει ερωτήσεις που υπογράµµιζαν την κυβερνητική αναβλητικότητα και τη
διόγκωση του προβλήµατος, εσείς φτάσατε να φέρετε αυτό το
νοµοσχέδιο στα µέσα Φεβρουαρίου του 2019 λίγο πριν τις εκλογές. Αν δεν είναι αυτό εµπαιγµός, τι είναι;
Ας µιλήσουµε, κύριε Υπουργέ, για τους ανθρώπους που είναι
πάνω από εβδοµήντα τεσσάρων ετών. Υπήρχε θεσµοθετηµένη
συγκρότηση της δευτεροβάθµιας επιτροπής από τις υπηρεσίες
µεταφορών των περιφερειών της χώρας. Την καταργήσατε. Και
αφού για κάποιο διάστηµα υπήρξε κενό, έρχεστε και ορίζετε ότι
οι ενδιαφερόµενοι θα επισκέπτονταν γιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυµάτων ή κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της
ολοήµερης λειτουργίας τους ή ιδιώτες γιατρούς µε επιπλέον
αµοιβή. Έρχεστε µετά και λέτε ότι επειδή αυτά τα χαρτιά που
παίρνουν δεν θεωρούνται αξιόπιστα, να δίνουν ξανά εξετάσεις.
Πείτε µου, κύριε Υπουργέ, σε ποια χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δίνουν εξετάσεις αυτοί που είναι πάνω από εβδοµήντα
πέντε χρονών;
Αυτό που χρειάζεται γι’ αυτούς τους ανθρώπους, κύριε
Υπουργέ, είναι να διακριβώσουµε αν πραγµατικά έχουν τη δυνατότητα να οδηγούν. Εξετάσεις αυτοί οι άνθρωποι δεν δίνουν σε
καµµία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Το έχετε ψηφίσει, κύριε Κατσανιώτη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Σπίρτζη, είστε ο ήρωας του
Όργουελ του 1984. Το «Υπουργείο Αλήθειας» το ξέρετε; Είχε ιδρυθεί τότε. Είναι το «Υπουργείο Αλήθειας», στο οποίο θα ήσασταν, αν ήσασταν ήρωας του Όργουελ στο 1984, «Υπουργός
Αλήθειας». Αν µετρήσω τις ασάφειες και τα ψέµατα που είπατε
στις επιτροπές, περνάνε τα δάχτυλα και των δύο χεριών.
Αυτό που θα πρέπει να µας πείτε, κύριε Σπίρτζη, είναι αν θα
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πρέπει να δίνουν εξετάσεις οι άνθρωποι που είναι από εβδοµήντα
πέντε χρονών για να δουν αν µπορούν να οδηγούν. Ναι ή όχι;
Αυτή είναι η ερώτηση. Θα µας απαντήσετε; Σε ποια άλλη χώρα
ταλαιπωρούν αυτούς τους ανθρώπους µε το να δώσουν ξανά
εξετάσεις;
Σε καµµία, κύριε Σπίρτζη.
Παρουσιάζετε ακόµα και την ηλεκτρονική κλήρωση που γίνεται
για τους εξεταστές ως καινοτοµία. Πάντα υπήρχε. Πάντα προβλεπόταν. Δεν φέρατε κάτι καινούργιο. Για άλλη µια φορά λέτε
άλλο ένα ψέµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ο χρόνος έχει περάσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Ανοίγετε ένα ακόµη παράθυρο,
κύριε Υπουργέ, εξυπηρέτησης µε αυτόν τον νόµο, πελατειακών
σχέσεων και βολέµατος «ηµετέρων». Αυξάνετε κατά είκοσι άτοµα
τον αριθµό των θέσεων επιθεωρητών ελεγκτών του Υπουργείου,
ενώ δηµιουργείτε τρεις επιπλέον θέσεις ειδικών συµβούλων ή ειδικών συνεργατών. Με δεδοµένο ότι στο Σώµα Επιθεωρητών
υπηρετούν πρόσωπα µε αυξηµένα προσόντα, τι εξυπηρετεί αυτή
η κίνηση, πέρα από την ικανοποίηση πελατειακών σχέσεων; Οι
ίδιες απορίες ισχύουν για την πρόβλεψη, µε την οποία συνίστανται τρεις θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή.
Τέλος, θεσµοθετούνται τα σχέδια βιώσιµης κινητικότητας, τα
ΣΒΑΚ. Στην πραγµατικότητα, η φιλοσοφία των ΣΒΑΚ είναι να αλλάξουν την επικρατούσα κουλτούρα απόδοσης απόλυτης προτεραιότητας στο αυτοκίνητο και αυτό αποτελεί βασική δήλωση
και απαιτεί σαφή διατύπωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Κατσανιώτη, σεβαστείτε τον χρόνο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι, αλλά έχω ακόµη δύο λεπτά,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο κ. Καραναστάσης µίλησε δέκα λεπτά. Εσείς µιλήσατε δεκαεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Φανταστείτε ότι δεν θα µιλήσω για
τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχετε ένα λεπτό
ακόµη. Παρακαλώ, ολοκληρώνετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Κλείνοντας, αφού ο χρόνος µας
πιέζει, θα ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, ότι ξέρετε ότι αυτός ο
νόµος δεν θα εφαρµοστεί. Ξέρετε ότι στην ουσία νοµοθετείτε
χωρίς να µπορέσετε να εφαρµόσετε τίποτα από αυτά που νοµοθετείτε. Σταµατήστε να ταλαιπωρείτε όλους τους νέους ανθρώπους που θέλουν να πάρουν δίπλωµα. Σταµατήστε να ταλαιπωρείτε όλους αυτούς που είναι από εβδοµήντα πέντε χρονών
και πάνω και θα τους αναγκάσετε να δώσουν εξετάσεις. Σταµατήστε να στοχοποιείτε τις σχολές οδηγών και τους εκπαιδευτές
που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Σταµατήστε να λοιδορείτε τους εκπαιδευτές. Σταµατήστε να χρησιµοποιείτε όλα τα
εργαλεία του άσχηµου παρελθόντος για να δικαιολογήσετε το
µέλλον.
Δεν µας αξίζει µια τέτοια συµπεριφορά. Ας αποφασίσουµε όλοι έναν τρόπο εκπαίδευσης και εξέτασης των οδηγών για να µη
θρηνούµε νεκρούς.
Αυτό είναι το ζητούµενο, αλλά ακόµα και σε αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν κάνετε κάτι. Ούτως ή άλλως, χθες είπατε ότι το
Πάσχα θα ξεκινήσει η Πατρών - Πύργου στον Πύργο. Δεν µας είπατε ποιο Πάσχα, γιατί έχουν περάσει τρία από τότε που θεωρήσατε ότι ξεκινάει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ευχαριστώ πολύ.
Μια παράκληση στο Προεδρείο θα ήθελα να κάνω. Στις 30
Μαρτίου του 2018, αν θυµάµαι καλά, ψηφίστηκε ο ν.4530. Θα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σας παρακαλούσα πάρα πολύ να δώσετε στον κ. Κατσανιώτη τα
Πρακτικά, για να δει τι ψήφισε το κόµµα του, για να σταµατήσει
να αναφέρει τις ανακρίβειες που ανέφερε, µιας και για τους
πάνω από εβδοµήντα τεσσάρων ετών ψήφισε η Νέα Δηµοκρατία
τη διάταξη.
Επειδή, λοιπόν, σε όλα τα θέµατα η Νέα Δηµοκρατία ή ανά εισηγητή ή ανά µήνα ή ανάλογα µε το πώς είναι το φεγγάρι, ξεχνάει, καλό θα είναι να δώσετε στον κ. Κατσανιώτη και στη Νέα
Δηµοκρατία τα Πρακτικά, για να θυµηθεί τι έκανε τον Μάρτιο, όχι
πριν από είκοσι χρόνια, τώρα, πριν από λίγους µήνες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Τα ταξί αφορούσε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Αυτά µπορείτε να τα πείτε στην
οµιλία σας, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Πάλι εντυπώσεις, κύριε Υπουργέ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κατσανιώτη,
δεν µπορείτε να πάρετε ξανά τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Αυτή δεν είναι κοινοβουλευτική
διαδικασία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μίλησε ο Υπουργός. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας
ποιος είναι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εσείς, κύριε Κεφαλογιάννη, θέλετε να πείτε κάτι, για να µην κάνουµε διαλογική
συζήτηση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα τα πω στην οµιλία µου,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ωραία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Αυτή δεν είναι διαδικασία, κύριε
Πρόεδρε, να απαντάει ο Υπουργός στους εισηγητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Μανιάτης
για δεκαπέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο
µιας θλιβερής Κυβέρνησης, µιας Κυβέρνησης της παρακµής, της
σήψης, της χυδαιότητας, µιας Κυβέρνησης της οποίας ο Πρωθυπουργός διορίζει ως Υφυπουργό έναν άνθρωπο που πριν από
λίγες εβδοµάδες χαρακτήριζε ως τυχοδιώκτη. Είναι µία Κυβέρνηση «δεξιοσυριζαίων» και λοιπών γυρολόγων, µία Κυβέρνηση
που η προσωπική αξιοπρέπεια ανταµείβεται µε µια τρίµηνη θητεία Υφυπουργού. Είναι µία Κυβέρνηση που δεν µας αξίζει! Είναι
µία Κυβέρνηση που πρέπει γρήγορα να λογοδοτήσει στους Έλληνες πολίτες, για να αξιολογήσουν την πορεία της!
Σήµερα έχουµε µπροστά µας ένα νοµοσχέδιο, το οποίο υποτίθεται ότι έρχεται να αντιµετωπίσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή.
Και αυτό γίνεται σε µία Κυβέρνηση που έχει δύο συµπτώσεις. Η
πρώτη σύµπτωση είναι ότι επικεφαλής της είναι ο µακροβιότερος
µνηµονιακός Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Η δεύτερη σύµπτωση είναι ότι Υπουργός Μεταφορών είναι ο µακροβιότερος
Υπουργός Μεταφορών της Μεταπολίτευσης, ο κ. Χρήστος Σπίρτζης. Και συζητούµε ένα νοµοσχέδιο -µετά από τέσσερα χρόνια
απόλυτης ανυπαρξίας οποιασδήποτε κίνησης- το οποίο από το
πρώτο άρθρο του δείχνει ότι είναι ένα προχειρογράφηµα, ένα
νοµοσχέδιο γραµµένο στο πόδι.
Ξέρετε ποιος είναι ο σκοπός του νοµοσχεδίου, για το οποίο
βρισκόµαστε εδώ, σύµφωνα µε το πρώτο άρθρο του νοµοσχεδίου; Σκοπός του νοµοσχεδίου είναι να κατασκευασθούν ειδικές
πίστες εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Αυτό λέει το πρώτο άρθρο
του νοµοσχεδίου.
Και ερωτώ οποιονδήποτε συνάδελφο και οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη: Χρειαζόταν να περιµένουµε τέσσερα χρόνια, για να
έρθει νοµοσχέδιο το οποίο να µας λέει ότι θα ήθελε να κατασκευάσει πίστες εξέτασης υποψηφίων οδηγών, χωρίς να έχει εκπονηθεί η αντίστοιχη µελέτη, χωρίς να έχουν διαµορφωθεί οι
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς να έχουν εξευρεθεί
τα κονδύλια µε τα οποία θα κατασκευασθούν τέτοιες πίστες
στους νοµούς της χώρας;
Μιλούµε για ένα τέτοιο σύστηµα, µε το οποίο αντί πραγµατικά
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να παταχθεί η διαφθορά και η διαπλοκή, αντί πραγµατικά να βελτιωθούν οι συνθήκες οδήγησης, έτσι ώστε να µειωθούν τα τροχαία ατυχήµατα, έρχεται τώρα ο Υπουργός και µε έναν απολύτως πρόχειρο και αδιέξοδο τρόπο προσπαθεί να στοχοποιήσει
κοινωνικές οµάδες και ουσιαστικά να µη λύσει κανένα πρόβληµα.
Τι νοµοσχέδιο έχουµε µπροστά µας; Έχουµε ένα νοµοσχέδιο
που δεν αντιµετωπίζει το ότι επί είκοσι χρόνια υπάρχει το ίδιο σύστηµα εξέτασης στα θεωρητικά µαθήµατα. Έχουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν αντιµετωπίζει ότι το βιβλίο µε το οποίο
µαθαίνουν οδηγική συµπεριφορά οι υποψήφιοι οδηγοί, έχει γραφτεί εδώ και είκοσι χρόνια και δεν έχει υποστεί καµµία βελτίωση.
Έχουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν κάνει απολύτως τίποτα για
να βελτιώσει την αξιοπιστία των εξετάσεων. Και έχουµε, βεβαίως,
και ένα νοµοσχέδιο το οποίο βρίσκει την εύκολη λύση: αυστηρές,
εξοντωτικές ποινές, όταν είναι γνωστό ότι πολύ δύσκολα µπορεί
να υπάρχει σώµα το οποίο θα επιβάλλει µε δικαιοσύνη και διαφάνεια αυτού του είδους τις ποινές.
Έχουµε ένα νοµοσχέδιο µε το οποίο επιβαρύνεται ο Έλληνας
πολίτης µε 50% αύξηση του παραβόλου που θα πληρώσει, χωρίς
αυτά τα χρήµατα µε κάποιον ανταποδοτικό τρόπο να επιστρέφουν στον ίδιο. Απλά πηγαίνουν στη µαύρη τρύπα του Υπουργείου Οικονοµικών. Τα 20 εκατοµµύρια ευρώ που σήµερα εισπράττει από τα παράβολα το Υπουργείο Οικονοµικών, θα γίνουν
αύριο, λόγω της αύξησης του παραβόλου, 30 εκατοµµύρια ευρώ
και σχεδόν τίποτα από αυτά δεν θα επιστρέψει στην οδική ασφάλεια.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή καταθέσαµε αναλυτικά τις προτάσεις µας. Εγώ σήµερα
εδώ δεν θα επαναλάβω αυτές τις προτάσεις. Θα τονίσω, όµως,
ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη για έναν πλήρη εκσυγχρονισµό
όλου του συστήµατος που θα αποτρέψει την αύξηση των τροχαίων ατυχηµάτων στη χώρα, µέρος του οποίου είναι οι εξετάσεις υποψηφίων οδηγών.
Έχουµε, λοιπόν, ένα κακό νοµοσχέδιο του οποίου το µόνο θετικό στοιχείο είναι ότι δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει σε πραγµατικό χρόνο µετάδοση της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών
στο κεντρικό µηχανογραφικό σύστηµα του Υπουργείου Μεταφορών.
Εδώ, όµως, τίθεται ένα τεράστιο ερώτηµα: Όταν ο φίλος του
κυρίου Υπουργού Μεταφορών, του κ. Σπίρτζη, και αρµόδιος
Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής κ. Νίκος Παππάς επί τέσσερα
χρόνια δεν µπορεί να προχωρήσει το πρόγραµµα για την ψηφιακή υπογραφή στο δηµόσιο, όταν πρόσφατα ακυρώθηκε το
πρότζεκτ των 19 εκατοµµυρίων ευρώ που επρόκειτο να φέρει µία
πρώτη βελτίωση στη δηµόσια διοίκηση, µε ποιο θράσος κατατίθεται ένα νοµοσχέδιο που µας λέει ότι οι ταυτόχρονες εκατοντάδες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, που θα γίνονται σε όλη τη
χώρα, θα παρακολουθούνται µε έναν «οργουελιανό» τρόπο από
κάποιο ανύπαρκτο κέντρο παρακολούθησης του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο, µάλιστα, θα µπορεί να επιβάλλει και τις ποινές;
Επειδή πρόκειται για ένα απολύτως ανέφικτο νοµοσχέδιο, η
µόνη λύση είναι -έστω και τώρα, την τελευταία στιγµή- ο κύριος
Υπουργός να ακούσει τις προτάσεις που καταθέσαµε, προκειµένου στοιχειωδώς να αποφύγουµε την παταγώδη αποτυχία και
αυτού του νοµοσχεδίου.
Και ποια είναι τα µεγάλα θέµατα που έχουµε µπροστά µας;
«Έχουµε τη λύση του προβλήµατος. Όταν πάει να εξετασθεί
ένας υποψήφιος οδηγός, ο εκπαιδευτής του να είναι έξω από το
αυτοκίνητο». Και ρωτήσαµε πολύ απλά: Εξετάζεται κάποιος υποψήφιος οδηγός νταλίκας σε µια νταλίκα και είναι µέσα µόνο ο
υποψήφιος οδηγός και µόνο ο εξεταστής, ο οποίος δεν έχει εκπαιδευτεί να προλαµβάνει οποιαδήποτε άστοχη κίνηση του υποψήφιου οδηγού. Αυτή η νταλίκα, λοιπόν, κυκλοφορεί στους
δρόµους που κυκλοφορούν τα υπόλοιπα ΙΧ και προκαλείται ατύχηµα, σκοτώνεται άνθρωπος. Θα υπάρχει ασφάλεια στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό όχηµα; Οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνήθηκαν να προσέλθουν, όταν τις καλέσαµε, διότι δεν υπάρχει
ασφαλιστικό προϊόν να ασφαλίσει ένα εκπαιδευτικό όχηµα, του
οποίου ο ιδιοκτήτης είναι απών και το οδηγεί ένας άνθρωπος που
δεν έχει ακόµη πάρει δίπλωµα.
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Προφανές; Προφανές! Όµως, φαίνεται ότι πρέπει να εξυπηρετηθούν συγκεκριµένες σκοπιµότητες.
Η δεύτερη βασική παρατήρηση είναι η εξής: Το νοµοσχέδιο
προβλέπει διαρκή και αδιάλειπτη µετάδοση ψηφιακών δεδοµένων µέσα από κάµερες που υπάρχουν µέσα στο εκπαιδευτικό
όχηµα, απευθείας στο Υπουργείο. Εάν κάπου για κάποιους τεχνικούς λόγους διακοπεί η αδιάλειπτη σύνδεση, θα τιµωρηθεί ο
εκπαιδευτής; Θα τιµωρηθεί το όχηµα; Θα τιµωρηθεί ο εξεταστής
ή ο υποψήφιος; Ποιος; Είπαµε στοιχειωδώς σε ένα USB ας υπάρχει η καταγραφή και κάποια στιγµή, σε επόµενο χρόνο, ας γίνει
η αξιολόγηση του κατά πόσο η συγκεκριµένη εξέταση έγινε µε
διαφανή και ορθολογικό τρόπο.
Προτείνουµε κάτι συγκεκριµένο στο Υπουργείο. Κυκλοφορούν
διαφηµίσεις στο διαδίκτυο ότι για τα είκοσι ένα θεωρητικά µαθήµατα και για τα είκοσι πέντε πρακτικά εάν πληρώσεις 159 ευρώ,
σου επιτρέπεται να δώσεις εξετάσεις. Ερωτώ απευθυνόµενος
στην κοινή λογική των Βουλευτών το εξής: Για τα είκοσι πέντε
σαρανταπεντάλεπτα πρακτικά µαθήµατα πόσο καύσιµο θα κάψει
το εκπαιδευτικό αυτοκίνητο; Και είναι και είκοσι ένα θεωρητικά
µαθήµατα. Όλα αυτά, δηλαδή, θα γίνουν µε αµοιβή του εκπαιδευτή µόνο 159 ευρώ; Προφανώς, το βασικό πρόβληµα της διαφθοράς το κρύβει η Κυβέρνηση κάτω από το χαλί, διότι αρνείται
να βάλει κάποια στοιχειώδη κατώτατα όρια που να έχουν µία λογική και να φορολογείται απολύτως ο εκπαιδευτής και, αντίστοιχα, να φοροαπαλλάσσεται ο εκπαιδευόµενος µαθητής.
Για να γυρίσουµε τώρα στον κεντρικό στόχο του νοµοσχεδίου.
Τι λέει το νοµοσχέδιο; Λέει ότι όλα αυτά γίνονται ώστε να εξετάζονται σε ειδικές πίστες, που θα διαµορφωθούν, οι υποψήφιοι
οδηγοί, για να µάθουµε αν είναι καλοί χειριστές του οχήµατος.
Γιατί τέσσερα χρόνια δεν φτιάξατε ούτε µία πίστα, κύριε Υπουργέ; Γιατί για τέσσερα χρόνια δεν κάνατε απολύτως τίποτα; Γιατί
πετάτε το µπαλάκι στον έτσι κι αλλιώς επόµενο, µετά από σας,
Υπουργό Μεταφορών να εφαρµόσει ένα απολύτως ανεφάρµοστο σύστηµα εξέτασης υποψηφίων και εξέτασης υποψηφίων
οδηγών; Πού βρίσκεται το πρακτικό βήµα πάνω στο οποίο θα βασίσετε τη δική σας ουσιαστική πρόταση;
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, όλο αυτό το σύστηµα που
συζητούµε τώρα, επί πολλούς µήνες είναι σε απόλυτη απραξία.
Υπάρχουν πάνω από εβδοµήντα χιλιάδες Έλληνες πολίτες που
περιµένουν να δώσουν εξετάσεις, επειδή δεν γίνονται εξετάσεις
και υπάρχουν πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες συµπολίτες µας άνω
των εβδοµήντα τεσσάρων ετών που περιµένουν να κάνουν ανανέωση του διπλώµατος και που, επίσης, αυτή η ανανέωση δεν γίνεται επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το µπάχαλο των τελευταίων
µηνών.
Ρωτούµε, λοιπόν, ευθέως: Τι θα γίνει µε τους πολίτες άνω των
εβδοµήντα τεσσάρων ετών που θέλουν να κάνουν ανανέωση του
διπλώµατός τους; Εάν πράγµατι η παρουσία του εκπαιδευτή συνιστά το στοιχείο της διαφθοράς και της διαπλοκής για τους υπόλοιπους οδηγούς, γιατί δεν υπάρχουν κάµερες στο ΙΧ αυτοκίνητο
µε το οποίο θα εξεταστεί ο υποψήφιος άνω των εβδοµήντα τεσσάρων ετών; Για φανταστείτε το σενάριο: Χωρίς κάµερα, χωρίς
καµµία εποπτεία, χωρίς κανέναν έλεγχο, µέσα στο αυτοκίνητο να
είναι ο άνω των εβδοµήντα τεσσάρων και ο εξεταστής, δηλαδή
το θερµοκήπιο της διαφθοράς, γιατί κανένας δεν θα ελέγξει κανέναν!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, εµείς στη διάρκεια της
συζήτησης στην επιτροπή καταθέσαµε είκοσι τέσσερις συγκεκριµένες προτάσεις. Ο Υπουργός δεσµεύτηκε αρκετές από αυτές να τις εντάξει στο νοµοσχέδιο. Δεν βλέπουµε ουσιαστικά
καµµία. Έχει το περιθώριο ακόµη και τώρα ο κ. Σπίρτζης να εντάξει κάποιες τουλάχιστον από τις προτάσεις που κάναµε, προκειµένου στοιχειωδώς και οι Έλληνες πολίτες να αισθανθούν
δικαιοσύνη, διαφάνεια και αξιοπρέπεια όταν εξετάζονται για να
πάρουν το δίπλωµά τους, αλλά ταυτόχρονα να µην υπάρξει και
κανένα πρόβληµα σε µία επαγγελµατική οµάδα, όπως είναι οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών και σε ένα άλλο κοινωνικό σώµα,
που είναι οι εξεταστές υποψηφίων οδηγών. Αυτές είναι οι δύο
οµάδες οι οποίες έχουν στοχοποιηθεί από τον κύριο Υπουργό.
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Η απάντηση βρίσκεται στην απόλυτη διαφάνεια, στον ρεαλισµό και στη διάθεση συγκεκριµένων κονδυλίων, προκειµένου το
σύστηµα αυτό, το οποίο συζητούµε σήµερα, να γίνει πράξη
χωρίς καθυστερήσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Εργαστήρι της Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαεπτά µαθητές και µαθήτριες και
δύο συνοδοί καθηγητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ταύρου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Σαχινίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν µπω στο σχέδιο νόµου, θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, µέσω εσάς, να διορθώσω τον προαλαλήσαντα, τον κ. Μανιάτη.
Κύριε Μανιάτη, δεν είναι «Συριζοδεξιά». Είναι «ΠασοκοΣυριζοδεξιά». Είστε όλοι ΠΑΣΟΚ. Μαζί συγκυβερνήσατε µε τη Νέα Δηµοκρατία. Στους Υπουργούς που απευθύνεστε, δικοί σας είναι,
του ΠΑΣΟΚ και οι δύο. Θα πρέπει να ξέρετε ότι τουλάχιστον οι
τριακόσιοι εδώ µέσα, αν εξαιρέσουµε το εθνικιστικό κίνηµα, όλοι
οι υπόλοιποι είστε ΠΑΣΟΚ, είτε ένα κόµµα.
Έρχοµαι τώρα στο παρόν σχέδιο νόµου.
Το παρόν σχέδιο νόµου δεν έρχεται σε καµµία περίπτωση να
θεραπεύσει τα προβλήµατα που υπάρχουν στον τοµέα απόκτησης άδειας οδήγησης, αλλά ούτε και στη διασφάλιση του αδιάβλητου και διαφανούς συστήµατος.
Κύριε Υπουργέ, αυτό που αρχικά θα έπρεπε να σας προβληµατίσει, θα ήταν σε δεύτερο χρόνο να έχετε ένα καλύτερο σύστηµα διενέργειας δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς
υποψηφίων οδηγών. Μάλιστα, θα ήταν αρεστό και εφικτό, θα
έλεγα, αν δίνατε προτεραιότητα στην ποιότητα της παρεχόµενης
εκπαίδευσης κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Ξέρετε ότι σε
ελάχιστα σχολεία από τις πρώτες κιόλας βαθµίδες εφαρµόζονται
-έστω και ενηµερωτικά, θα έλεγα- κάποιες δράσεις για την ορθή
κυκλοφοριακή αγωγή. Αν όλα αυτά τα θέτατε σε µια σωστότερη
βάση και σε πιο τακτά χρονικά διαστήµατα, τα αποτελέσµατα θα
ήταν πολύ καλύτερα. Θα µεγαλώναµε σίγουρα πιο υπεύθυνους
ενήλικες οδηγούς και τα στατιστικά των τροχαίων ατυχηµάτων
θα είχαν µειωθεί δραστικά.
Όπως είπα και στις προηγούµενες συνεδριάσεις, είναι καλή η
πρόθεση του νοµοθέτη για την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών
µέσω των οπτικοακουστικών µέσων για τη δοκιµασία προσόντων
και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, αλλά είναι
εγκληµατική η απουσία, όπως ανέφερα, του εκπαιδευτή και εξεταστή από το όχηµα. Σίγουρα το οπτικοακουστικό υλικό θα ήταν
χρήσιµο, όπως είπα και στις επιτροπές -κάτι το οποίο δεν έχει
γίνει ακόµα δεκτό από τον κύριο Υπουργό- να παραδίδεται στον
εξεταζόµενο σε περίπτωση που απορρίπτεται, ώστε να µπορεί
να ξαναδεί ποια λάθη έκανε κατά τη διάρκεια της εξέτασής του
και να µπορεί να τα διορθώνει. Όλα αυτά, βέβαια, θα γίνονται µε
δική του αποκλειστική οικονοµική επιβάρυνση.
Πουθενά δεν έγινε απολύτως καµµία αναφορά σχετικά µε το
κόστος προµήθειας αυτού του εξοπλισµού, σχετικά µε το εκπαιδευτικό όχηµα. Ζητάτε µέσα σε τέσσερις µήνες, όπως ανέφερα
και στην επιτροπή, να εξοπλιστούν οι σχολές οδηγών -τα εκπαιδευτικά οχήµατα- µε κάµερες και µικρόφωνα και να είναι µάλιστα
και πλήρως λειτουργικά. Το Υπουργείο σας, όµως, θα είναι έτοιµο σε δώδεκα µήνες.
Συνεπώς εδώ υπάρχει µια αναντιστοιχία µεταξύ των δύο εµπλεκοµένων. Δεν καταλαβαίνουµε το γιατί. Επίσης, δεν καταλαβαίνουµε το πώς θα καλυφθεί αυτό το κόστος. Το λογικό θα ήταν
οι δώδεκα µήνες να ισχύουν και για τους δύο εµπλεκόµενους, µε
µία δοκιµαστική περίοδο -όπως ανέφερα- σε ό,τι αφορά την ορθή
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λειτουργία των οπτικοακουστικών µέσων.
Θεωρητικά είναι αυτονόητο ότι το κόστος, που ανέφερα πριν,
θα το επωµιστούν οι ιδιοκτήτες των σχολών. Δεδοµένων, όµως,
των οικονοµικών δυσκολιών που υπάρχουν, αυτό θα µετακυλιστεί
στους εξεταζόµενους.
Σχετικά µε την απουσία του εκπαιδευτή, είπαµε -και θα το ξαναπούµε- ότι είµαστε κάθετα αντίθετοι.
Εδώ θα κάνω άλλη µία παρατήρηση. Σας ανέφερα ότι το µεταβατικό διάστηµα για τη λειτουργία του πληροφορικού συστήµατος είναι τέσσερις και δώδεκα µήνες. Αυτή τη στιγµή, όµως,
εκκρεµούν εβδοµήντα χιλιάδες υποθέσεις υποψηφίων οδηγών.
Πώς θα γίνει η άµεση εξέταση αυτών των ατόµων χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή; Θεωρείτε ότι είναι αρκετή η προσωρινή
άδεια καταλληλότητας εκ µέρους του εκπαιδευτή, που θεωρητικά αναλαµβάνει την ευθύνη; Δεν µιλάµε για λίγους. Μιλάµε για
εβδοµήντα χιλιάδες υποψηφίους, οι οποίοι, αν προκαλέσουν ένα
τροχαίο ατύχηµα ή αν είναι και οι ίδιοι ακόµη θύµατα τροχαίου
λόγω µιας δικής τους λανθασµένης αντίδρασης, ενός λανθασµένου νοµοθετικού σκεπτικού, δεν θα υπάρχει η ασφαλιστική κάλυψη.
Σε ό,τι αφορά την απόδοση του ενός τρίτου των εξέταστρων
στην περιφέρεια, είναι όντως πολύ µικρό, αν σκεφτεί κανείς ότι
η περιφέρεια αναλαµβάνει ουσιαστικά όλη την ευθύνη µε υποδοµές και υπαλληλικό προσωπικό για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Το ποσοστό θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή να αποδοθεί
ολόκληρο στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Επίσης, θεωρώ ότι είναι λάθος η ευθύνη του εκπαιδευτή και
του εξεταστή σε περίπτωση που διακοπεί το σήµα και θα υπάρχει, συνεπώς, ελλιπής µετάδοση στοιχείων κατά τη διάρκεια της
εξέτασης. Ζούµε σε µία χώρα -όπως σας είπα και στις επιτροπές,
κύριε Υπουργέ- όπου οι ηλεκτρονικές πλατφόρµες «πέφτουν»
συνέχεια, ανά πάσα ώρα και στιγµή, το σήµα «κόβεται» συνέχεια.
Κανείς δεν µπορεί να το προβλέψει, αλλά ούτε και να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει µία απρόσκοπτη µετάδοση στοιχείων. Εκτός
και αν στοχεύετε στην προµήθεια ενός καλύτερου εξοπλισµού
από όλες τις µεριές. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να µας
πείτε αν έχετε ήδη λάβει προσφορές από εταιρείες που θα τα
παρέχουν, ώστε να έχουµε και µία ιδέα των οικονοµικών µεγεθών.
Βρείτε µας µία εναλλακτική σε αυτό το θέµα της µετάδοσης
στοιχείων και της απόδοσης ευθύνης, γιατί αυτό το ζήτηµα θα
δηµιουργήσει πάρα πολύ µεγάλα προβλήµατα. Δεν είναι δυνατό
σε µία περίπτωση διακοπής σήµατος, την ευθύνη να την έχει ο
εξεταστής ή ο εκπαιδευτής.
Σχετικά µε τους οδηγούς άνω των εβδοµήντα τεσσάρων ετών
έχουµε εκφράσει ήδη την άποψή µας και θα την επαναλάβουµε:
Θα πρέπει να υπάρξουν τεστ αντανακλαστικών και φυσικά να
περνούν από συγκεκριµένες ειδικότητες γιατρών, όπως, παραδείγµατος χάριν, από ΩΡΛ και νευρολόγο. Ίσως έτσι, κατά κάποιον τρόπο να µπορεί να υπάρξει µία διασφάλιση.
Δυστυχώς εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε και ένα τροχαίο που
έγινε σχετικά πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη και κυκλοφόρησε ευρέως τον Τύπο. Χαρακτηριστικός ήταν, µάλιστα, ο τίτλος των δηµοσιευµάτων: «Ογδοντάχρονος παρέσυρε µε ΙΧ τρεις πεζούς στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης». Σε αυτά τα δηµοσιεύµατα διαβάζουµε ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήµατος, ενώ επιχειρούσε να µπει σε χώρο στάθµευσης και όπως είπε ο ίδιος στους
τροχονόµους, δεν κατάλαβε πώς έφυγε από τον έλεγχό του το
αµάξι.
Δυστυχώς τέτοια περιστατικά συµβαίνουν καθηµερινά, άλλοτε
µε ελαφρείς και άλλοτε µε πιο βαρείς τραυµατισµούς. Κάνεις δεν
µπορεί να ισχυριστεί, όµως, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήξερε να
οδηγεί. Επίσης, θα µπορούσαµε να επικαλεστούµε την άτυχη
στιγµή. Θα ήµασταν, όµως, αφελείς αν παραβλέπαµε και δεν παραδειγµατιζόµασταν, προκειµένου να ληφθούν τα απαραίτητα
µέτρα για να µη θρηνήσουµε θύµατα.
Ο αντίστοιχος, όµως, κίνδυνος ελλοχεύει και στην περίπτωση
των δεκαεπτάχρονων και τη συνοδευόµενη οδήγηση. Η δικλίδα
ασφαλείας που θέτετε για τη συνοδεία του από άτοµο που έχει
ενεργή άδεια οδήγησης, δεν είναι αρκετή. Πρώτον, ποιος θα
αναλάβει την ευθύνη σε ένα ατύχηµα, όταν δεν είναι κηδεµόνας
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αυτού του ατόµου και είναι απλά ένας γνωστός; Δεύτερον, µπορεί να έχει όντως άδεια οδήγησης, αλλά να µην την είχε χρησιµοποιήσει ποτέ και συνεπώς δεν έχει κάποια πρακτική εµπειρία
για τον κατάλληλο χειρισµό των καταστάσεων. Οι συνοδοί θα
πρέπει να είναι κηδεµόνες των δεκαεπτάχρονων και να περνούν
από ένα είδος εκπαιδευτικού σεµιναρίου και στο τέλος να πιστοποιείται µε εξετάσεις αν είναι ικανοί ή όχι. Η πιστοποίηση αυτή
θα είχε συγκεκριµένη χρονική διάρκεια και θα πρέπει συνεχώς
να ανανεώνεται.
Επίσης, τα οχήµατα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν µία συγκεκριµένη υποδοµή -τα κυβικά δηλαδή- και ορθή θα ήταν η υιοθέτηση
της πρότασης του ταξίαρχου της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής
για την τοποθέτηση διαφορετικού ειδικού σήµατος. Και αυτό,
όµως, δεν είναι αρκετό.
Υπάρχουν και άλλα θέµατα που θα πρέπει να διευθετηθούν,
τα οποία και θα πρέπει να τα δείτε πριν αποτελέσουν οι έφηβοι
έναν κινούµενο δηµόσιο κίνδυνο µαζί µε τους ογδοντάχρονους,
όπως ανέφερα πριν, και τους ενενηντάχρονους.
Να δούµε, όµως, ποια είναι τα θέµατα πάταξης της διαφθοράς. Από τη µία θα είναι θετικό ότι θα υπάρχει εποπτεία και αξιολόγηση των εκπαιδευτών και εξεταστών, ειδικά µετά από καταγγελίες των υποψηφίων οδηγών και οδηγών, αλλά ο δειγµατοληπτικός έλεγχος δεν µπορούµε να πούµε ότι θα µας καλύψει,
καθώς το ποσοστό θα ορίζεται από σχετική υπουργική απόφαση.
Από την άλλη, πώς µπορείτε να λέτε για την πάταξη του διεφθαρµένου συστήµατος και για διαφανείς διαδικασίες, όταν εσείς συστήνετε το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών µε πολύ συγκεκριµένες
θέσεις και ειδικότητες, που προφανώς θα στελεχωθούν από δικούς σας ανθρώπους και άτοµα, όπως και τόσες άλλες υπηρεσίες των διαφόρων Υπουργείων και ανεξάρτητων αρχών; Γι’
αυτό, άλλωστε, δεν λέµε να γίνει µία ανεξάρτητη αρχή, γιατί,
πολύ απλά, µόνο ανεξάρτητη δεν θα είναι και συνεπώς δεν θα
υπάρξει απολύτως καµµία πάταξη της διαφθοράς.
Εν κατακλείδι, το παρόν νοµοσχέδιο θα µπορούσε να θέτει καλύτερες βάσεις στο θέµα των υποψηφίων οδηγών και οδηγών,
έτσι ώστε το σύστηµα να είναι πιο αποτελεσµατικό, αδιάφθορο
και αδιάβλητο. Είναι αρκετά φιλόδοξο, αλλά, δυστυχώς, ανεφάρµοστο. Ο βασικός λόγος για τον οποίο το φέρνετε, είναι το θέµα
της αποζηµίωσης των εξεταστών. Και πάλι, όµως, αυτή η διάταξη
χάνεται µέσα στις υπόλοιπες, υποβαθµίζοντας τη σηµασία της.
Και, φυσικά, µε τις διατάξεις του παρόντος δεν διασφαλίζεται
ότι δεν θα δηµιουργηθούν ξανά παρόµοιες καταστάσεις, ειδικά
από τη στιγµή που µιλάµε για εξεταστές αποκλειστικής απασχόλησης. Πρακτικά αυτό δεν θα λειτουργήσει και υποχρεωτικά οι
εξετάσεις θα γίνονται ξανά µε υπερωρίες.
Δηµιουργείτε νέες συνθήκες, χωρίς να έχουν γίνει τα πρώτα
και τα βασικά βήµατα, ώστε να δεχτεί η κοινωνία αυτές τις αλλαγές, να αποκτήσει οδηγική κουλτούρα και να υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος µετάβασης. Οι υπουργικές αποφάσεις είναι ήδη
πολλές και βρήκατε τη λύση ακόµα και στις νοµοτεχνικές να
πείτε ότι θα καθορίζονται τα σχετικά θέµατα µε δικές σας υπουργικές αποφάσεις, ώστε να µη µας φέρνετε συνεχώς τροπολογίες.
Βεβαίως, δεν µπορούµε να µη σχολιάσουµε ότι ο χρόνος
εφαρµογής είναι µετά την παρέλευση της δικής σας διακυβέρνησης. Άρα οι επόµενοι θα πρέπει να δουν πώς θα διορθώσουν
τα δικά σας λάθη ή τις δικές σας παραλείψεις. Ουσιαστικά θέλετε να φέρετε µία καινοτοµία, χωρίς να σκέφτεστε τις συνέπειες, χωρίς να σας νοιάζει τι θα γίνει σε δώδεκα ή σε είκοσι
µήνες από τώρα. Αρκετά ανεύθυνο, θα έλεγα, από πλευράς σας
για ένα τέτοιο σηµαντικό θέµα ασφάλειας.
Από κει και πέρα, οι λοιπές διατάξεις χρήζουν αναθεώρησης,
διότι υπάρχουν αρκετά προβληµατικά σηµεία, τα οποία έχουµε
ήδη αναδείξει και στα οποία θα αναφερθούµε και πάλι στην Ολοµέλεια.
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να αναφερθώ και στην επικαιρότητα.
Τις τελευταίες µέρες βλέπουµε ότι όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ασχολούνται αποκλειστικά µε την “πασοκοποίηση”, θα
έλεγα, του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που µας κάνει εντύπωση είναι πώς γίνεται ενώ φυλλοροεί το ΠΑΣΟΚ και από στελέχη και από ψηφοφόρους, να συνεχίζουν οι δηµοσκοπικές εταιρείες να του δίνουν
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υψηλά ποσοστά και µάλιστα κάποιες φορές και τρίτη δύναµη.
Θα σας θυµίσω, κυρίες και κύριοι αυτής της Αίθουσας, την
ηµεροµηνία 8-2-2015. Από το Βήµα αυτό ο Πρωθυπουργός είχε
κάνει τις προγραµµατικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης. Θα
θυµάστε πάρα πολύ καλά όλοι σας -και όσοι δεν ήσασταν Βουλευτές, όπως και εγώ- την κουβέντα που είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι κάθε λέξη του Συντάγµατος.
Σήµερα φτάσαµε ο ΣΥΡΙΖΑ και το υπόλοιπο συνταγµατικό τόξο
να είστε κάθε λέξη του Ποινικού Κώδικα µε τις συµπεριφορές
σας και τις παραβιάσεις που κάνετε καθηµερινά σε άρθρα και
παραγράφους του Συντάγµατος, σε άρθρα και παραγράφους
του Κανονισµού. Και θα σας θυµίσω την πρώτη παράβαση που
κάνατε του Κανονισµού της Βουλής, κύριοι της Κυβέρνησης,
όταν αρνηθήκατε, βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής, την Ε’ θέση Αντιπροέδρου και την εκλογή
ενός Γραµµατέα. Το γράφει ρητά και κατηγορηµατικά.
Ευτελίσατε και ξεφτιλίσατε, όπως σας έχω πει επανειληµµένα,
τον κοινοβουλευτισµό µε τις συµπεριφορές σας, όχι µόνο τώρα,
διαχρονικά. Ας µη γελιόµαστε. Δεν είναι µόνο η συµπεριφορά
του Υπουργού σας, του κ. Πολάκη. Θα θυµάστε και τον «Καλπογιάννη» που είχε βουτήξει την κάλπη από εδώ µέσα και είχε
φύγει. Θα θυµάστε πάρα πολύ καλά τι είχε συµβεί όταν Βουλευτής εν ενεργεία της Νέας Δηµοκρατίας, εντός αυτής της Αιθούσης, έβαλε το χέρι του να τραβήξει το όπλο που είχε στη ζώνη
του. Και σας πειράζει η Χρυσή Αυγή! Αλήθεια, πόσο ψεύτες και
υποκριτές είστε!
Ξέχασε η Νέα Δηµοκρατία τα τάγµατα εφόδου των «Κενταύρων» και των «Rangers». Έχει ξεχάσει το ΠΑΣΟΚ τα δικά του τάγµατα εφόδου. Έχει ξεχάσει το Κοµµουνιστικό Κόµµα τα ΚΝΑΤ,
τα οποία σε κάποια περίπτωση, αν χρειαστεί, περιφρουρούν και
τη Βουλή.
Εσείς ξεχνάτε τα δικά σας τάγµατα εφόδου των αναρχικών και
των διαφόρων συλλογικοτήτων, τους οποίους και επίσηµα, βάσει
καταστατικού σας, τους έχετε στο κόµµα σας. Γράφει τις συνιστώσες σας και κλείνοντας γράφει και άλλες συλλογικότητες.
Άρα είστε το κόµµα των κοµµάτων!
Εξαπατήσατε όλοι σας το λεγόµενο «συνταγµατικό τόξο»,
τους Έλληνες πολίτες. Σήµερα δεν εκπροσωπείτε τον ελληνικό
λαό, διότι άλλα είπατε και άλλα κάνατε. Ούτε προεκλογικά, αλλά
ούτε και στις προγραµµατικές σας δηλώσεις κανένα από τα υπόλοιπα κόµµατα -πλην Χρυσής Αυγής- δεν ενηµερώσατε τον ελληνικό λαό για τα όσα ήσασταν αποφασισµένοι να ψηφίσετε και
να εφαρµόσετε. Δεν αναφέρατε ποτέ και πουθενά το ξεπούληµα
της Μακεδονίας. Δεν µιλήσατε ποτέ και πουθενά -πλην απερχόµενης Προέδρου της Βουλής, όταν είχε ενηµερώσει τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας- για παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων. Δεν είπατε ποτέ, σε καµµιά δήλωσή σας, ότι θα φέρετε
µνηµόνια, capital controls και φτωχοποίηση των Ελλήνων. Δεν είπατε ότι θα φέρετε ανεργία. Δεν αναφέρατε ποτέ ότι θα έχουµε
ένα άθλιο σύστηµα ανεργίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ανέφερε κανένας, αλλά το ψηφίσατε όλοι σας, την ανέγερση του τζαµιού, το σύµφωνο συµβίωσης, το διαχωρισµό Κράτους - Εκκλησίας, όπως δεν είπατε στα νέα παιδιά ότι µόλις
σπουδάσουν και πάρουν ένα πτυχίο, θα αναγκαστούν να φύγουν
ως µετανάστες στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά, διότι εδώ
τις δουλειές τις παίρνουν οι λαθροµετανάστες, στους οποίους
ανοίξατε τα σύνορα.
Και συνεχίζετε την κοροϊδία των Ελλήνων πολιτών µε παροχολογίες και µε µια επιδοµατική πολιτική, η οποία, δυστυχώς, αποφέρει αποτελέσµατα. Διότι φτάσατε σε σηµείο να κάνετε πολλούς Έλληνες να περιµένουν κάθε µήνα ένα επίδοµα και ένα
βοήθηµα από το κράτος.
Εµείς παραµείναµε πιστοί στις ιδέες και στις πολιτικές µας.
Αποδείξαµε στα εξίµισι και πλέον χρόνια της κοινοβουλευτικής
µας παρουσίας ότι λειτουργούµε προς όφελος και µόνο των Ελλήνων πολιτών. Όταν απορρίπτουµε σχέδια νόµου, τοποθετούµαστε, επιχειρηµατολογούµε και εξηγούµε για ποιον λόγο καταψηφίζουµε σχέδια νόµου ή τροπολογίες, αλλά παράλληλα,
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επειδή δεν είµαστε µηδενιστές, κάνουµε και προτάσεις σε αυτά
που δεν υπερψηφίζουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όποτε χρειάστηκε σε σχέδια νόµου και σε τροπολογίες να συναινέσουµε, το πράξαµε, διότι δεν έχουµε κοµµατικές παρωπίδες
και σκεφτόµαστε -όπως είπα και πριν- το καλό του ελληνικού
λαού και µόνο.
Με γνώµονα, λοιπόν, το καλό της πατρίδας και των Ελλήνων
πολιτών, συνεχίζουµε την κοινοβουλευτική µας παρουσία.
Αυτά, όµως, κυρίες και κύριοι του ελληνικού Κοινοβουλίου, ξεχάστε τα. Θα καταψηφίζουµε και επί της αρχής και επί των άρθρων όσα σχέδια νόµου φέρετε µέχρι να πάµε σε εκλογές. Δεν
µπορούµε σε καµµία περίπτωση να νοµιµοποιήσουµε την Κυβέρνησή σας µετά το ξεπούληµα και την προδοσία του ονόµατος
της Μακεδονίας.
Αυτά ξεχάστε τα. Ήµασταν και θα είµαστε η µοναδική αληθινή
εγγύηση για τις ελπίδες και τα όνειρα των Ελλήνων. Ήµασταν
και θα είµαστε οι θεµατοφύλακες, αλλά και ο εφιάλτης των ανθελλήνων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 7ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε µε τον ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Στεργίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επί της αρχής του νοµοσχεδίου ψηφίζουµε «παρών», γιατί θεωρούµε ότι δεν αντιµετωπίζει τα µεγάλα προβλήµατα που παρατηρούνται σήµερα στο σύστηµα εκπαίδευσης - εξέτασης - χορήγησης αδειών κυκλοφορίας. Πιστεύουµε ότι δεν µπορεί να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και το αδιάβλητο, όπως
αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.
Γιατί πιστεύουµε ότι δεν µπορεί αυτά να τα λύσει; Γιατί όλο
αυτό το σύστηµα είναι πλήρως ιδιωτικοποιηµένο και αντικειµενικά συνυπάρχει όλη αυτή η διαδικασία της διαφθοράς, του χρηµατισµού και της αδιαφάνειας.
Το νοµοσχέδιο επιχειρεί να κάνει κάποιες βελτιώσεις στο αναχρονιστικό σύστηµα των εξετάσεων και χορήγησης αδειών οδήγησης, το οποίο είναι σαθρό και διάτρητο. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η διαφθορά οργιάζει, αφού το ποσοστό επιτυχίας
µέχρι σήµερα στις εξετάσεις απόκτησης άδειας οδήγησης είναι
-ακούστε!- 98%. Ας βγάλουν τα συµπεράσµατα.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι η πληγή αυτή δεν θα γιατρευτεί από
την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου, που και αυτό υπηρετεί
πλήρως το ιδιωτικοποιηµένο σύστηµα χορήγησης αδειών οδήγησης, που πληρώνει, φυσικά, αδρά ο κάθε υποψήφιος οδηγός
για να αποκτήσει άδεια, να την επεκτείνει, να την ανανεώσει.
Υπηρετεί, δηλαδή, και αυτό το νοµοσχέδιο µε βελτιώσεις την
οργάνωση της οικονοµίας, που λειτουργεί µε τον νόµο του κέρδους -καπιταλιστική οικονοµία είναι, αυτή υπηρετείτε- που αυτή
είναι η αντικειµενική βάση για να δηµιουργείται η αδιαφάνεια, η
διαφθορά και ο χρηµατισµός.
Αυτό όλο το σύστηµα υπηρετείται και από τις περιφέρειες,
όπου η πολιτική τους είναι στον ίδιο άξονα, αυτόν, δηλαδή, της
διαχείρισης του συστήµατος.
Ο µηχανισµός για τη χορήγηση αδειών οδήγησης συνδέεται
άµεσα µε τη διαχρονική πολιτική όλων των κυβερνήσεων του κεφαλαίου, που υπηρετούσαν διαχρονικά τις αξιώσεις των αυτοκινητοβιοµηχανιών και ακολουθούσαν πολιτικές ενίσχυσης της
χρήσης του αυτοκινήτου, απαξιώνοντας, ταυτόχρονα, τα δηµόσια µέσα µαζικής µεταφοράς. Έτσι, αντικειµενικά οι εργαζόµενοι
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και ο λαός υποχρεώθηκαν να καλύπτουν τις ανάγκες µετακίνησης τους µε τη χρήση αυτοκινήτου, αυξάνοντας κατά αυτόν τον
τρόπο τις πωλήσεις και τα κέρδη των αυτοκινητοβιοµηχάνων.
Η ίδια πολιτική ακολουθήθηκε και στην οδική µεταφορά εµπορευµάτων, µε ταυτόχρονη απαξίωση του σιδηροδροµικού δικτύου. Όσες βελτιώσεις και πρότυπα ενσωµάτωσε στο παρελθόν
αυτός ο µηχανισµός, στη λειτουργία του αντικειµενικά κυριαρχούσε η αδιαφάνεια και η διαφθορά, µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση συνολικά της οδικής συµπεριφοράς, µε σοβαρές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια και στην ανθρώπινη ζωή, γιατί κυριαρχούσε ο νόµος του κέρδους.
Να πούµε δύο στοιχεία ως παράδειγµα. Κάθε χρόνο σε όλο
τον κόσµο ένα εκατοµµύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε οδικές συγκρούσεις και πάρα πολύ
περισσότεροι τραυµατίζονται. Στην Ελλάδα, µε τα στοιχεία που
υπάρχουν από το 2010 έως το 2017, είχαµε περίπου ενενήντα
πέντε χιλιάδες τροχαία ατυχήµατα µε επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα τρεις νεκρούς, εννιάµισι χιλιάδες βαριά τραυµατίες και
εκατόν δέκα χιλιάδες ελαφρά τραυµατίες.
Αυτός ο µεγάλος αριθµός τροχαίων ατυχηµάτων σε έναν µεγάλο βαθµό έχει τις αιτίες του στον µηχανισµό χορήγησης
αδειών, στο σύστηµά του, που είναι -όπως είπαµε πριν- πλήρως
ιδιωτικοποιηµένο και λειτουργεί µε γνώµονα το κέρδος. Υπάρχουν καταγγελίες -όλοι το ξέρουµε- όπου µπορείς να αγοράσεις
δίπλωµα µε ένα ποσό.
Θέση µας είναι ότι η εκπαίδευση, η εξέταση και συνολικά η χορήγηση άδειας οδήγησης πρέπει να γίνεται από ένα καθολικά
δηµόσιο σύστηµα.
Διαφωνείτε, όµως, κύριε Υπουργέ.
Κύριο θέµα είναι, επίσης, η κυκλοφοριακή αγωγή, η εκπαίδευση των νέων ανθρώπων, της νεολαίας µας, που δεν είναι µόνο
να ξέρει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Είναι η οδική συµπεριφορά, η κυκλοφοριακή αγωγή. Θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρχει -και νοµίζω ότι σε αυτό συµφωνούµε όλοι µας- ως υποχρεωτικό µάθηµα στο σχολείο, στο εκπαιδευτικό σύστηµα, ώστε να
διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια στον µεγαλύτερο δυνατό
βαθµό. Και επειδή αυτό το ζήτηµα είναι πολύ πίσω στη χώρα µας,
πρέπει να αντιµετωπιστεί, άµεσα θα λέγαµε εµείς.
Οι αλλαγές στο σύστηµα, για να εξασφαλίζεται µε διαφάνεια
η ορθή εκτέλεση του εξεταστικού έργου και η συµβολή του στην
οδική ασφάλεια, είναι αναγκαίες.
Οι εργαζόµενοι, εποµένως, που εργάζονται στο έργο των εξετάσεων, πρέπει να έχουν καλές αµοιβές ως αντικίνητρο στα φαινόµενα διαφθοράς.
Το νοµοσχέδιο δεν αντιµετωπίζει την τεράστια έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού µε προσλήψεις.
Παράλληλα έχει και εισπρακτικό χαρακτήρα, αφού προβλέπει
αύξηση των εξέταστρων κατά 50% στο άρθρο 13, όπου ψηφίζουµε «όχι».
Επίσης, ενισχύει -είναι αυτό που λέµε για τον εισπρακτικό του
χαρακτήρα που «τσεκουρώνει» τους εξεταζόµενους- τις ασφαλιστικές εταιρείες µε επιπρόσθετο κόστος, το οποίο θα το πληρώσει ο υποψήφιος οδηγός.
Στο άρθρο 1, κύριε Υπουργέ, για τον καθορισµό ειδικά διαµορφωµένων χώρων για τη διενέργεια των δοκιµασιών, όπως είπαµε
και στις επιτροπές, δεν ορίζεται ποιος θα τους κάνει. Θα είναι
ΣΔΙΤ, θα είναι η περιφέρεια, θα είναι ο δήµος, θα είναι κάποιος
επιχειρηµατίας στον οποίο θα δώσετε να κάνει αυτόν τον χώρο
και µετά θα τον ενοικιάζει και θα πληρώνει πάλι ο κάθε εξεταζόµενος; Ψηφίζουµε «παρών» σε αυτό το άρθρο.
Έρχοµαι στο άρθρο 4, κύριε Υπουργέ. Αν ένας υποψήφιος περάσει το πρώτο στάδιο της εξέτασης και κοπεί στο δεύτερο στάδιο, τον υποχρεώνετε να δώσει πάλι και το πρώτο στάδιο, στο
οποίο έχει περάσει. Γιατί; Τι θα διασφαλίσει αυτό; Εµείς λέµε,
εφόσον πέρασε το πρώτο στάδιο, να δώσει στο στάδιο στο οποίο
κόπηκε, όχι και στα δύο στάδια πάλι.
Στο άρθρο 9 βάζετε τις παραβάσεις των εξεταστών σε τρεις
κατηγορίες: πολύ σοβαρή, σοβαρή, ελαφρά σοβαρή. Γιατί γίνεται αυτό; Θα πρέπει η ποινή για κάθε παράβαση -κατ’ αρχάς, να
είναι µία η παράβαση- να είναι αυστηρή, για να µη δηµιουργούνται αυτά τα ζητήµατα.
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Ένα σοβαρό ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, είναι η ανανέωση της
άδειας των ανθρώπων οι οποίοι είναι άνω των εβδοµήντα τεσσάρων ετών. Τα είπαµε και στις επιτροπές. Ένας άνθρωπος ο
οποίος είναι εβδοµήντα τεσσάρων ετών και οδηγεί ανελλιπώς
από τα είκοσί του χρόνια οδηγεί ήδη πενήντα τέσσερα χρόνια.
Ξέχασε να οδηγεί; Ξέχασε να πατάει γκάζι, φρένο, συµπλέκτη,
να βάζει ταχύτητες; Όχι, φυσικά. Θεωρούµε -ή µάλλον αυτό είναι
το λογικό- ότι η ανανέωση της άδειας πρέπει να γίνεται µόνο
µέσα από έναν εξονυχιστικό ιατρικό έλεγχο, που να περιλαµβάνει, φυσικά, οφθαλµολογικά, ακουστικά, παθολογικά, νευρολογικά ζητήµατα, και αφού πλέον αυτός ο άνθρωπος έχει αυτή την
ιατρική γνωµάτευση από δηµόσιο νοσοκοµείο, να µη χρειάζεται
να µπει στη βάσανο να δώσει πάλι εξετάσεις, για να µάθει πράγµατα τα οποία ξέρει ήδη πενήντα πέντε χρόνια. Αυτό, κύριε
Υπουργέ, πρέπει να το δείτε.
Στο άρθρο 16 λέµε «όχι», γιατί οι εργαζόµενοι οι οποίοι θα µετατεθούν από άλλες υπηρεσίες για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες των εξετάσεων θα είναι σε πιο δύσκολη θέση και δεν θα
παίρνουν την όποια αύξηση, γιατί θα ισχύει η προσωπική διαφορά, η οποία θα συµψηφίζεται µέχρι την εξάντλησή της. Εµείς
λέµε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν όλα αυτά τα οικονοµικά οφέλη
τα οποία θα έχουν και οι άλλοι συνάδελφοί τους.
Tο άρθρο 21 δεν αντιµετωπίζει στην ουσία το πρόβληµα της
δηµιουργίας υπέργηρου στόλου αυτοκινήτων και δεν αντιµετωπίζει και το σηµαντικό ζήτηµα της ασφάλειας, τόσο του επιβατικού κοινού όσο και των ίδιων των επαγγελµατιών οδηγών. Η λύση
στο πρόβληµα αυτό δεν είναι οι συνεχιζόµενες παρατάσεις µε
υπουργική απόφαση απόσυρσης, που συνήθως γίνονται πάντοτε
για προεκλογικούς λόγους. Αντίθετα, µπορεί να εξασφαλιστεί
κρατική µέριµνα µε χρηµατοδότηση-επιδότηση, ώστε να διευκολύνεται η έγκαιρη αντικατάσταση του οχήµατος για επαγγελµατίες µε χαµηλό εισόδηµα έως 12.000 ευρώ. Θα συµβάλουν,
επίσης, σε αυτή την κατεύθυνση και µέτρα που ανακουφίζουν
τους επαγγελµατίες οδηγούς και επαγγελµατίες του κλάδου,
όπως η µείωση της φορολογίας, η µείωση του φόρου στα καύσιµα, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος και άλλα τέτοια
µέτρα, τα οποία σήµερα χαρατσώνουν τον κάθε επαγγελµατία.
Στο άρθρο 22 θεωρούµε ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί µε πολύπλευρα µέσα η µεγαλύτερη χρήση της δηµόσιας συγκοινωνίας,
των µέσων µαζικής µεταφοράς, του περπατήµατος µε µια δηµόσια καµπάνια, του ποδηλάτου και άλλων εναλλακτικών κοινόχρηστων µέσων µεταφοράς. Παράλληλα, οι κυκλοφοριακές µελέτες
που υλοποιούνται στους δήµους χάνουν την επιστηµονική τους
τεκµηρίωση και την αποτελεσµατικότητά τους λόγω των ρουσφετολογικών αλλαγών, που κάνουν οι δήµοι ικανοποιώντας οικονοµικούς παράγοντες. Αυτά γίνονται.
Στο άρθρο 23 συµφωνούµε µε τη διαγραφή των προστίµων
στους κληρονόµους. Είµαστε, όµως, κάθετα αντίθετοι µε τα πρόστιµα που επιβάλλονται στα µέσα µαζικής µεταφοράς στους επιβάτες. Εµείς τι λέµε; Δωρεάν µετακίνηση µε επιβάρυνση των
επιχειρηµατικών οµίλων για όλους τους εργαζόµενους, γιατί ο
εργαζόµενος ο οποίος χρησιµοποιεί τα µέσα µαζικής µεταφοράς
-µετρό, ηλεκτρικό, αστικές συγκοινωνίες- τα χρησιµοποιεί για να
πάει στη δουλειά του, για να παραγάγει και τον πλούτο τον οποίο
παράγει -το µεγαλύτερο κοµµάτι, αν όχι όλο- το παίρνει ο επιχειρηµατίας. Εποµένως οι επιχειρηµατικοί όµιλοι να δώσουν το κόστος της µεταφοράς των εργαζοµένων, να είναι δωρεάν, δηλαδή, η µεταφορά για τους εργαζόµενους. Αυτό το µέτρο της
δωρεάν µετακίνησης των εργαζοµένων µπορεί να µειώσει τα κυκλοφοριακά προβλήµατα, αλλά και την οδική ασφάλεια.
Στο άρθρο 24, που αφορά το ωράριο των µηχανοδηγών, λέµε,
φυσικά, «ναι». Επιτρέψτε µας, όµως, να κάνουµε µία παρατήρηση. Βάζετε τεσσερισήµισι ώρες ανελλιπούς δουλειάς µε µισή
ώρα διάλειµµα. Δηλαδή ο µηχανοδηγός, ο οποίος θα πάει από
τον Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, που είναι τεσσερισήµισι ώρες, και
θα είναι µέσα µόνος του τι θα κάνει; Πότε θα κάνει τη µισή ώρα
διάλειµµα; Μετά τις τεσσερισήµισι ώρες; Και αν αυτό το διάστηµα πάθει κάτι ο άνθρωπος, αυτά τα οποία συµβαίνουν σε
όλους µας; Ψηφίζουµε «ναι».
Παράλληλα θεωρούµε και είναι αναγκαίο να στελεχωθούν
όλες, µα όλες, οι περιφέρειες µε προσωπικό, ούτως ώστε να µην
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ταλαιπωρούνται οι υποψήφιοι οδηγοί. Γιατί τι λέτε στο νοµοσχέδιο; Λέτε ότι αν µια περιφέρεια δεν έχει το επαρκές προσωπικό,
ο κάθε υποψήφιος µπορεί να επιλέξει άλλη περιφέρεια. Δηλαδή,
αν είναι στον Βόλο και δεν έχει εκεί προσωπικό, να πάει στη Λάρισα, να πάει στα Τρίκαλα, να πάει αλλού. Όχι. Να στελεχώσετε
όλες τις περιφέρειες µε επαρκές προσωπικό, ούτως ώστε να µη
µετακυλίεται αυτή η ταλαιπωρία στον κάθε υποψήφιο οδηγό.
Λέµε να µην αποκλείονται οι τεχνικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τη θέση των εξεταστών. Γιατί, πραγµατικά, αρκετοί
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τεχνικοί είναι πάρα πολύ καλοί
γνώστες του αντικειµένου. Παράλληλα να γίνονται προσλήψεις
και να στελεχωθούν επαρκώς οι νησιωτικές περιοχές, για να µην
υπάρχει µεγαλύτερη ταλαιπωρία από ό,τι στις ηπειρωτικές.
Για τις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε -µας έχετε βάλει καµµιά
δεκαπενταριά τροπολογίες- να πούµε τα εξής:
Όσον αφορά την τροπολογία 1945/46, που ενσωµατώθηκε ως
άρθρο 26 και αφορά την άδεια ανατροφής τέκνου σε αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, λέµε «ναι». Όµως, επιτρέψτε µας να πούµε
εδώ ότι αυτή η άδεια είναι µόνο για τρεισήµισι µήνες αντί για
εννέα που είναι στις εκπαιδευτικούς µε αορίστου χρόνου σύµβαση εργασίας. Υπάρχει µια τεράστια ανισότητα εδώ πέρα. Λέµε
να γίνει και εδώ εννιά µήνες.
Επίσης, ο χρόνος λήψης της άδειας δεν µπορεί να µετατεθεί
για οποιονδήποτε λόγο και η διάρκειά της δεν µπορεί να παραταθεί. Λήγει δε σε κάθε περίπτωση, όταν τελειώνει η σύµβασή
της. Δηλαδή, αν µια εκπαιδευτικός γεννήσει τον µήνα Μάιο και
απολυθεί τον µήνα Ιούνιο, ένα µήνα άδεια θα πάρει, γιατί µετά
απολύεται από τη δουλειά τους.
Θεωρούµε ότι αυτό το δικαίωµα που κερδήθηκε µε αγώνες
από τους εκπαιδευτικούς πρέπει να γίνει ένα και µε το δίκιο που
έχουν και οι συνάδελφοί τους που είναι µε αορίστου χρόνου σύµβαση. Γιατί για λόγους ισοτιµίας, την οποία επικαλείστε, και σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, πρέπει να υπάρχει για όλους τους εκπαιδευτικούς.
Στην τροπολογία 1946/47, που ενσωµατώθηκε ως άρθρο 47
και αφορά το Νοσοκοµείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, έχουµε
να πούµε ότι ψηφίζουµε κάθετα «όχι», γιατί η Κυβέρνηση µε αυτή
τη ρύθµιση οριστικοποιεί την κατάργηση ενός νοσοκοµείου και
µάλιστα ειδικού -νοσηµάτων θώρακος- αφού προηγήθηκε, φυσικά, η γνωστή µέθοδος της συγχώνευσης και προσάρτησης, η
οποία αποτελούσε το πρώτο βήµα του σχεδιασµού για την κατάργησή του.
Στην πράξη, δηλαδή, αυτή η τροπολογία, κύριε Υπουργέ,
αθωώνει και ολοκληρώνει την πολιτική των προηγούµενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, η οποία στηρίζει την
αποδοτικότητα, δηλαδή τη λειτουργία των δηµόσιων µονάδων µε
επιχειρηµατικά κριτήρια, λες και πρόκειται για επιχειρηµατικές
ξενοδοχειακές µονάδες.
Στην τροπολογία 1949/50 που ενσωµατώθηκε στο άρθρο 32
και αφορά τις ρυθµίσεις βοσκήσιµων γαιών, καταψηφίζουµε,
λέµε «όχι». Γιατί τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης είναι ουσιαστικά σχέδια εξόντωσης της εντατικής κτηνοτροφίας, στην οποία
απασχολούνται κυρίως µικροµεσαίοι κτηνοτρόφοι. Είχαν τώρα
και τους αγώνες τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και ήταν
µέσα και αυτό το αίτηµά τους. Αποτελούν, δηλαδή, άλλη µια
πίεση που προστίθεται στην ασυδοσία των εµποροβιοµηχάνων
που έχουν ξεσαλώσει, µε αποτέλεσµα η τιµή του πρόβειου γάλακτος να έχει µετακυλίσει κάτω από 70-80 λεπτά, ενώ η Κυβέρνηση δεν βγάζει άχνα για την µονοπώληση της παραγωγής και
της αγοράς, καλύπτοντάς τους.
Σε ό,τι αφορά στα τέλη χρήσης των βοσκοτόπων, αποτελούν
πραγµατικά άλλο ένα χαράτσι για τους εκτατικούς αιγοπροβατοτρόφους.
Στο άρθρο 33, που αφορά την αδειοδότηση των θερµοκηπίων,
έχουµε να επισηµάνουµε τα εξής: Αφορά κυρίως µεγάλες επιχειρήσεις θερµοκηπίων. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, πάει να ικανοποιήσει
το αίτηµα ορισµένων δεκάδων επιχειρηµατιών. Το πρόβληµα,
όµως, είναι αλλού. Το πρόβληµα είναι ότι, αντί να νοµοθετήσετε
µέτρα υγιεινής και ασφάλειας, µέτρα µε τα οποία οι εργαζόµενοι
θα µπαίνουν στο θερµοκήπιο και θα δουλεύουν λίγες ώρες, γιατί
εκεί υπάρχουν θερµοκρασίες 70 και 80 βαθµών, όπου να έχουν
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όλα τα µέτρα ατοµικής προστασίας, εσείς δίνετε κίνητρα για το
πώς θα γίνονται τα θερµοκήπια. Αυτό, λοιπόν, είναι το σηµαντικό
και όχι τα κίνητρα και οι ρυθµίσεις για το πώς θα φτιάχνονται οι
κατασκευές.
Για την τροπολογία 1952, που είναι στο άρθρο 52 και αφορά
τον ΦΟΔΣΑ ψηφίζουµε «όχι», γιατί υπενθυµίζουµε ότι κατά τη
σχετική συζήτηση του αντίστοιχου νοµοσχεδίου αναδείξαµε όλον
τον αντιλαϊκό χαρακτήρα του νοµοσχεδίου και καταψηφίσαµε
όλα τα άρθρα. Εποµένως καταψηφίζουµε και αυτή την τροπολογία η οποία δίνει µια παράταση.
Τελευταία τροπολογία, όσον αφορά για το Πράσινο Ταµείο,
ψηφίζουµε «όχι» και εδώ, γιατί προστίθεται ακόµα ένας πόρος
στο ταµείο. Είναι τα ποσά των εσόδων από τον εκπλειστηριασµό
δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, δηλαδή από το
περιβόητο εµπόριο των ρύπων. Ρυπαίνουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, οι βιοµήχανοι και πληρώνουν υποτίθεται. Στο πιο πάνω ποσοστό του 2,5%, όµως, δεν συνυπολογίζονται πλέον κάποιες
δαπάνες και τρεις πόροι που κατονοµάζονται συγκεκριµένα. Το
σύνολο των πρώτων εκτιµάται από το αρµόδιο Υπουργείο στο
ποσό των 18 εκατοµµυρίων ευρώ, περίπου, ετησίως. Αυτά θα
είναι τα έσοδα από το εµπόριο των ρύπων, ενώ παίρνουµε υπ’
όψιν ότι στους πιο πάνω πόρους το ποσό που συνολικά αποδεσµεύεται από το ποσό των 2,5 εκατοµµυρίων εκτιµάται τελικά ότι
θα είναι ετησίως 20 εκατοµµύρια ευρώ, σταγόνα στον ωκεανό
δηλαδή. Καταψηφίζουµε και αυτή την τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Πόρου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Σαρίδης, ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρώων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το σηµερινό
σχέδιο νόµου η εικόνα που έχει διαµορφωθεί στους περισσότερους από τους συµπολίτες µας είναι ότι το σύστηµα χορήγησης
άδειας οδήγησης έχει πολλά προβλήµατα.
Αυτό το έχουν διαµορφώσει είτε από προσωπική τους εµπειρία
είτε από τις καταγγελίες που κατά καιρούς βλέπουν το φως της
δηµοσιότητας, µε πολλά και σοβαρότατα προβλήµατα αδιαφάνειας, αναξιοκρατίας, διαβλητές διαδικασίες και χρηµατισµούς.
Ένα χρηµατικό ποσό σε φακελάκι, που µε την κρίση έπεσε ακόµα
και στα 100 ευρώ ή παλιότερα ένας τενεκές λάδι, ήταν αρκετά
για να αναγκάσουν εκπαιδευτές, εξεταστές και πολιτεία να κάνουν τα στραβά µάτια, αδιαφορώντας για το ότι όλοι αυτοί οι νέοι
οδηγοί, ίσως και από την επόµενη µέρα, να εξελίσσονταν σε
υπεύθυνους ατυχηµάτων και δυστυχηµάτων.
Έγινε αναφορά στην επιτροπή ότι το 65% των αδειών οδήγησης δίνονται στους πολίτες ως αποτέλεσµα παράνοµων συναλλαγών. Ακούστηκε µάλιστα ως παράδειγµα το γεγονός ότι
πρόσφατα πενήντα έξι άτοµα στον Πειραιά απέκτησαν δίπλωµα
άδειας οδήγησης χωρίς να έχουν δώσει καν θεωρητικές εξετάσεις.
Οπωσδήποτε τέτοιες συµπεριφορές δεν αφορούν το σύνολο
των εµπλεκοµένων. Ωστόσο το φαινόµενο ήταν και είναι ευρέως
διαδεδοµένο. Εποµένως είναι σχεδόν αδύνατο αυτή η στρεβλή
και απαράδεκτη νοοτροπία δεκαετιών να διορθωθεί µε ένα απλό
σχέδιο νόµου. Όσο αναγκαία και απαραίτητη και να είναι η σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, πιθανότατα να
µην αρκεί.
Εδώ χρειάζεται, κατά τη γνώµη της Ένωσης Κεντρώων, µια
πολυετής εκστρατεία πληροφόρησης, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, µε µαθήµατα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής συµπεριφοράς ήδη από την Α’ δηµοτικού. Για δε τους ενήλικες δεν
αρκούν οι διαλέξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15. Χρει-
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άζονται εντατικά διαρκείας, µήπως και κάποτε συνειδητοποιήσουµε όλοι το µέγεθος των ευθυνών που έχουµε όταν πιάνουµε
ένα τιµόνι και οδηγούµε στον δρόµο.
Παρεµπιπτόντως, αυτοτελή µαθήµατα οδικής αγωγής ή ασφαλείας δεν πραγµατοποιούνται στα σχολεία της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τα σχετικά ΦΕΚ που περιλαµβάνουν
τα ωρολόγια προγράµµατα των µαθηµάτων των έξι τάξεων του
γυµνασίου και του λυκείου. Για του λόγου το αληθές, έχουν βγει
και συγκεκριµένα ΦΕΚ. Βέβαια, όπως ακούστηκε στην επιτροπή,
κάποιοι µαθητές παρακολουθούν τα πιστοποιηµένα προγράµµατα του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, αλλά συστηµατική διδασκαλία δεν φαίνεται να γίνεται στους µαθητές αυτών των τάξεων, που ηλικιακά βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση της
άδειας οδήγησης.
Κι όλα αυτά τη στιγµή που, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τροχαίας, το διάστηµα Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2018 διακόσια ενενήντα τέσσερα άτοµα έχασαν τη ζωή τους σε δυστυχήµατα, εκ
των οποίων σαράντα έξι ήταν νέοι και ηλικίας µόλις µέχρι είκοσι
πέντε χρόνων.
Πέρα από αυτό, όπως επίσης ειπώθηκε στην επιτροπή, αυτή
τη στιγµή περισσότεροι από εβδοµήντα χιλιάδες υποψήφιοι οδηγοί έχουν µαζευτεί στην ουρά και περιµένουν να δώσουν εξετάσεις. Επιπρόσθετα, εδώ και τρία ολόκληρα χρόνια δεν πιστοποιούνται εξεταστές.
Εποµένως είναι επιτακτική η ανάγκη, αγαπητοί συνάδελφοι,
για αναµόρφωση όλου του συναφούς νοµικού πλαισίου που διέπει τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς των υποψηφίων
οδηγών, καθώς και των θεωρητικών εξετάσεων, µε στόχο την
απόλυτη διαφάνεια, την αξιοκρατία, το αδιάβλητο και την ενισχυµένη εποπτεία.
Δυστυχώς όλα αυτά φαίνονται πως δεν ικανοποιούνται επαρκώς από το σηµερινό νοµοσχέδιο, αν και κάποιες πολύ σηµαντικές και ενδιαφέρουσες αλλαγές υπάρχουν σε αυτό, όπως η
διενέργεια των δοκιµασιών χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή
ή του εξεταστή στο όχηµα, η διενέργεια των δοκιµασιών µε
χρήση ηλεκτρονικού συστήµατος αυτόµατης καταγραφής της
διαδικασίας και αυτόµατης εξαγωγής του αποτελέσµατος, όπως
επίσης και η λειτουργία συστήµατος εποπτείας και ελέγχου των
εκπαιδευτών και των εξεταστών, που θεωρητικά εξασφαλίζει τη
διαφάνεια.
Επίσης σηµαντική και προς τη σωστή κατεύθυνση είναι η προβλεπόµενη στο άρθρο 3 κατ’ έτος επιλογής εξεταστών και η ανά
τετράµηνο κλήρωσή τους, ώστε κανείς να µη θεωρεί δεδοµένο
ότι θα είναι ενεργός µόνιµα, όπως και η διενέργεια των δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς ως κύριο και αποκλειστικό
έργο των εξεταστών εντός του ωραρίου απασχόλησης.
Από τη δική µας πλευρά προτείνουµε, να εξεταστεί η σκέψη
για εξέταση των υποψηφίων και σε συνθήκες χαµηλού φυσικού
φωτισµού.
Αναφορικά δε µε τη λεγόµενη συνοδευόµενη οδήγηση του άρθρου 14, έχουµε κάποιες ενστάσεις για το εάν έχει γίνει η σωστή
προετοιµασία και για το εάν έχει αξιοποιηθεί όλη η σχετική εµπειρία την οποία έχουµε από το εξωτερικό. Πρέπει να σεβαστούµε την άποψη της Τροχαίας, η οποία είναι αντίθετη στο
µέτρο λόγω βασικά της φυσικής ανωριµότητας των δεκαεπτάχρονων, στους οποίους, παρ’ όλα αυτά, δώσαµε το δικαίωµα να
ψηφίζουν. Εάν πάντως τελικά αποφασιστεί, πιστεύουµε ότι ο συνοδός θα πρέπει να ικανοποιεί αυστηρότερες προϋποθέσεις από
τις προτεινόµενες του νοµοσχεδίου.
Υπάρχει, βέβαια, και µια σειρά αρνητικών διατάξεων, όπως η
συνέχιση της γιγάντωσης του κράτους µε τη δηµιουργία, βάσει
του άρθρου 17, ακόµα ενός φορέα, του Σώµατος Επιθεωρητών
Ελεγκτών, το οποίο θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και θα
διαθέτει γενικό επιθεωρητή και σαράντα αποσπασµένους επιθεωρητές-ελεγκτές οργανωµένους σε διευθύνσεις, τµήµατα και
υπηρεσίες µε υπογραφές και επιδόµατα.
Η δηµιουργία ειδικά διαµορφωµένων χώρων για τη διενέργεια
των ειδικών δοκιµασιών των υποψηφίων οδηγών έπρεπε να ήταν
έτοιµη από χθες, αλλά παραπέµπεται σε υπουργική απόφαση για
τις προδιαγραφές κ.λπ..
Οι ήπιες κυρώσεις του άρθρου 9 για παραβάσεις βασικότατων
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κανόνων είναι αρνητικό στοιχείο.
Εµείς πιστεύουµε ότι ένας τρόπος για να εκλείψουν η διαφθορά και η δωροδοκία, είναι τα αυστηρά και δραστικά µέτρα.
Ειδικά γι’ αυτό το απαράδεκτο φαινόµενο του χρηµατισµού θεωρούµε ότι δεν αρκεί η ποινή στον εξεταστή και η παραποµπή
του για τα περαιτέρω, σύµφωνα πάντα µε τον Υπαλληλικό Κώδικα, ούτε αρκεί η ποινή στον εκπαιδευτή που µεσολάβησε της
οριστικής αφαίρεσης της άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του
π. δ.208/2002, αλλά πρέπει η τιµωρία να επεκταθεί προς τον υποψήφιο οδηγό και να µην πάρει ποτέ δίπλωµα. Ποτέ! Βεβαίως και
σε άλλους κλάδους λαµβάνουν χώρα χρηµατισµοί, αλλά σε θέµατα οδικής ασφάλειας και διαφύλαξης ανθρώπινων ζωών δεύτερη και τρίτη ευκαιρία δεν πρέπει να δίνεται.
Για την παράγραφο 10 του άρθρου 4 αναφέρθηκαν σ’ αυτό και
άλλοι συνάδελφοι και πιστεύω ότι θα έχουµε πρόβληµα, γιατί η
ασφαλιστική αγορά λειτουργεί µε κάποιους κανόνες και δεν µπορεί να υποχρεωθεί να δηµιουργήσει ασφαλιστικό προϊόν κατά
παραγγελία του Υπουργείου. Κατά πάγια τακτική οι εταιρείες δεν
ασφαλίζουν διά παν ενδεχόµενο οχήµατα µε οδηγό απλό υποψήφιο για την απόκτηση άδειας οδήγησης, εάν δεν είναι παρών
ο εκπαιδευτής.
Θα σταθώ λίγο, στα όσα περιλαµβάνονται στο άρθρο 22 για
τα σχέδια βιώσιµης αστικής κινητικότητας, που αν και ακούγονται
πολύ αισιόδοξα, ωστόσο δεν πρέπει να αγνοούµε το γεγονός ότι
τις τελευταίες δεκαετίες τα ακραία φαινόµενα της κλιµατικής αλλαγής και των άλλων προβληµάτων λειτουργίας των πόλεων και
της ποιότητας ζωής, είναι επαναλαµβανόµενα µε πολύ σηµαντικές επιπτώσεις.
Οι πόλεις πλέον πρέπει να λειτουργούν µε λιγότερα και µε πιο
καθαρά αυτοκίνητα, µε χαµηλότερες ταχύτητες, µε ενισχυµένη
δηµόσια συγκοινωνία, µε σκοπό σταδιακά να καταστούν όλο και
πιο οικονοµικές, αποτελεσµατικές, παραγωγικές και πιο φιλικές
στον άνθρωπο.
Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι κατά τα φαινόµενα τα ΣΒΑΚ πιθανόν
να ληφθούν υπ’ όψιν στον υπολογισµό της χρηµατοδότησης των
ΟΤΑ τα επόµενα χρόνια, προκειµένου να υλοποιηθούν έργα και
δράσεις, οποιεσδήποτε νέες µελέτες είναι καλοδεχούµενες,
όπως επίσης και η υποβολή προτάσεων για τον συνδυασµένο πολεοδοµικό και κυκλοφοριακό σχεδιασµό.
Δυστυχώς παρατηρούµε ότι δεν έγιναν δεκτές κάποιες επιπλέον λογικές προτάσεις της Ένωσης Κεντρώων, όπως ήταν η
αύξηση του αριθµού των υποχρεωτικών ωρών εκπαίδευσης στις
σχολές οδηγών για όλες τις κατηγορίες των υποψηφίων οδηγών.
Δεύτερον, η πρόβλεψη για κάποιο επιπρόσθετο αποδεικτικό,
ώστε κάπως να τεκµαίρεται ότι αυτές οι ώρες πραγµατοποιούνται, πέρα από την καθιέρωση της υπεύθυνης δήλωσης του εκπαιδευτή που θα διαβεβαιώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες ότι ο
υποψήφιος οδηγός είναι ικανός και έχει εκπαιδευτεί σ’ αυτό.
Τρίτον, η καθιέρωση δοκιµαστικής άδειας οδήγησης µε κάποια
περίοδο δοκιµασίας και αναµονής ή η πρόβλεψη δεύτερης ολοκληρωµένης εξέτασης ή η εκπαίδευση σε δυο στάδια, που περιλαµβάνει περαιτέρω υποχρεωτική εκπαίδευση ακόµη και µετά
την επιτυχία στην πρακτική εξέταση.
Για την οδήγηση των υπερηλίκων πρέπει να επαναλάβω ότι τα
όρια ηλικίας των εβδοµήντα τεσσάρων ετών µε υποχρέωση ανά
τρία έτη δοκιµασίας συµπεριφοράς και προσόντων και των
ογδόντα ετών µε δοκιµασία ανά δύο έτη θεωρούνται πολύ υψηλά
κατά την άποψή µας. Υπάρχουν στοιχεία της Τροχαίας, που δείχνουν αυξηµένη συχνότητα ατυχηµάτων µε οδηγούς ηλικίας άνω
των πενήντα πέντε ετών, αλλά και µελέτες που δείχνουν ότι αυτοί
οι υπερήλικες, δεν διαθέτουν το επίπεδο φυσικής κατάστασης
για την εγρήγορση που απαιτείται στην οδήγηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, η θέση της
Ένωσης Κεντρώων είναι «παρών» επί της αρχής, «παρών» επί του
συνόλου. Για τα άρθρα και για τις τροπολογίες θα τοποθετηθούµε στη δευτερολογία την οποία έχουµε.
Πριν κατέβω απ’ αυτό το Βήµα, όπως και χθες έτσι και σήµερα
έτσι και αύριο, κύριε Υπουργέ, συνέχεια κάθε φορά που θα ανεβαίνω σ’ αυτό το Βήµα, θα κάνω µια αναφορά σε µια συγκεκριµένη αδικία -την έκανα και χθες προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
την κάνω και σήµερα προς τον Υπουργό Μεταφορών- όπως την
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αντιλαµβάνοµαι εγώ, που έχει συντελεστεί σε βάρος µερίδας
συµπολιτών µας, νέων παιδιών µε µεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, που αποκλείστηκαν αυθαίρετα από
έναν διαγωνισµό του ΑΣΕΠ και αγωνίζονται να βρουν το δίκιο
τους. Αναφέροµαι στην προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ, που
αφορά τετρακόσιες θέσεις ΠΕ γραµµατέων.
Στην αρχική δηµοσίευση, λοιπόν, αυτής της προκήρυξης, στις
10 Μαρτίου 2017, γινόταν αποδεκτή µια ευρεία λίστα πτυχίων και
µεταπτυχιακών τίτλων. Στις 20 Οκτωβρίου 2017, έξι µήνες αργότερα, µε την προβλεπόµενη πάντα διαδικασία του ΑΣΕΠ, κύριε
Υπουργέ, ανακοινώθηκε ο πίνακας των προσωρινά διοριστέων,
οι οποίοι στη συνέχεια κλήθηκαν να αναλάβουν τα καθήκοντά
τους στις θέσεις τους. Άλλος, λοιπόν, πήγε στο Μεσολόγγι,
άλλος πήγε στην Κρήτη, άλλος στα Γιάννενα και άνοιξαν σπίτια
εκεί, έδωσαν χρήµατα τα οποία δεν τους περίσσευαν, έκαναν
όνειρα ότι εν πάση περιπτώσει βρήκαν µια θέση εργασίας και θα
µπορούσαν να εξασφαλίσουν το µέλλον τους.
Κατόπιν, λοιπόν, αυτού και µε προβολή αυθαίρετων και καινοφανών κριτηρίων, τα οποία µεταβλήθηκαν αυθαίρετα, εκατόν
τριάντα εννέα άτοµα µεταξύ των οποίων ενενήντα δύο διδάκτορες βρέθηκαν εκτός διορισµού και οι συνολικές ανακατατάξεις
του πίνακα έφτασαν περίπου το 70%, ποσοστό πρωτοφανές για
τα δεδοµένα για τα πεπραγµένα του ιδίου του ΑΣΕΠ.
Απευθύνοµαι, λοιπόν, σε όλους εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι,
απευθύνοµαι στη Βουλή, απευθύνοµαι και στην Κυβέρνηση: Έτσι
σκεφτόµαστε να αλλάξουµε την Ελλάδα; Με αυτόν τον τρόπο
λειτουργίας; Έτσι σκέφτεστε εσείς της Κυβέρνησης, να κερδίσετε την εµπιστοσύνη της νεολαίας; Να το γενικεύσω. Έτσι σκεφτόµαστε όλοι µας, συµπεριλαµβανοµένης και της Αντιπολίτευσης, να υπηρετήσουµε την αλήθεια, τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, τη δηµοκρατία;
Γι’ αυτό το οποίο συµβαίνει έξω, είµαστε υπεύθυνοι εδώ µέσα
εµείς. Και για να αλλάξει αυτό, πρέπει πρώτα να καταλάβουµε
ότι θα πρέπει να το αλλάξουµε εµείς. Θα πρέπει να δώσουµε,
λοιπόν, µια απάντηση σ’ αυτά τα παιδιά, µια απάντηση όχι για
εσάς, όχι για εµάς, αλλά για τη δηµοκρατία µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας ευχαριστώ.
Προχωρούµε µε οµιλητές Βουλευτές.
Ο κ. Κάτσης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο για επτά
λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µπροστά µας ένα νοµοσχέδιο, το οποίο -µεταξύ άλλων- έρχεται να
αναµορφώσει πλήρως το πλαίσιο των εξετάσεων των υποψηφίων
οδηγών.
Πρόκειται για ένα πλαίσιο, που µέχρι σήµερα ήταν µια ανοιχτή
πληγή για την ελληνική κοινωνία τόσο για τα ζητήµατα της οδικής
ασφάλειας, όσο και για τα ζητήµατα αδιαφάνειας αλλά και της
συναλλαγής που αυτό γεννούσε.
Όταν ένα δίπλωµα καταλήγει σε κάποιον που δεν το αξίζει,
αυτό µεταφράζεται σε περισσότερο αίµα στην άσφαλτο. Γι’ αυτό
πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί, όταν µιλάµε για τον τρόπο
µε τον οποίο διεξάγονται εξετάσεις.
Ποια είναι η πρώτη επαφή που έχει συνήθως ένας νέος άνθρωπος µε το ελληνικό δηµόσιο; Είναι η διαδικασία για την απόκτηση
διπλώµατος οδήγησης, µια διαδικασία στην οποία, όπως όλοι
γνωρίζουµε πολύ καλά, εµπεριέχεται πολλές φορές το λάδωµα,
τα τηλεφωνήµατα σε γνωστούς, οι εξετάσεις µε κολλητούς εξεταστές. Αυτή είναι µια κοινή πρακτική δεκαετιών. Και σε κάποιες
πιο ακραίες περιπτώσεις που ερευνώνται, υπάρχουν διπλώµατα
χωρίς καν να διεξάγονται εξετάσεις. Με λίγα λόγια πρόκειται για
µια διαδικασία, για την οποία θα έπρεπε όλοι να ντρεπόµαστε.
Δυστυχώς οι νοµαρχίες τότε και οι περιφέρειες σήµερα δεν
µπόρεσαν να αντιµετωπίσουν αυτό το άθλιο σύστηµα που µας
προσβάλλει σαν κοινωνία. Και λέω οι περιφέρειες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι αυτές είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή των
εξετάσεων. Οπότε καλό είναι να αναλογιστούν τις ευθύνες τους
και να κάνουν και την αυτοκριτική τους για την κατάσταση που
υπάρχει σήµερα, όσοι µε ευκολία αποδίδουν ευθύνες στο Υπουργείο και στη σηµερινή Κυβέρνηση για την κατάσταση. Διότι αυτό
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το σύστηµα κάποιοι που κάνουν ότι γεννήθηκαν χθες, το έχτιζαν
λιθαράκι-λιθαράκι για πάρα πολλά χρόνια είτε µε την ανικανότητά τους να το τιθασεύσουν είτε µε τη σκοπιµότητά τους η
οποία στόχευε στην εδραίωση και στην αναπαραγωγή ενός παλαιοκοµµατικού µοντέλου µε µεγαλύτερες ή µικρότερες εξυπηρετήσεις σε «δικά µας παιδιά», πολίτες ή και υπαλλήλους.
Στη συζήτηση που έγινε στις επιτροπές, βρεθήκαµε να εγκαλούµαστε για την αποχή που έκαναν οι εξεταστές και η οποία δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα και καθυστερήσεις. Η αφορµή
για αυτή την αποχή ήταν οι αµοιβές για τις εξετάσεις. Τόσο οι
εξεταστές όσο και οι περιφερειάρχες στους οποίους ανήκουν οι
υπάλληλοι αυτοί διοικητικά, γνώριζαν ότι υπήρχε η πρόβλεψη της
αµοιβής τους. Αυτό το γνώριζαν από όταν το νοµοσχέδιο ήταν
ακόµα στη διαβούλευση. Από την περασµένη άνοιξη το ήξεραν.
Επίσης όταν το νοµοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή, είδαν τις
προβλέψεις για την αµοιβή τους και µάλιστα και µε µεταβατικό
διάστηµα γι’ αυτή την αµοιβή, µέχρι που ο νόµος θα ψηφιστεί και
θα εφαρµοστεί. Από αυτά αποδεικνύεται ότι υποκρύπτεται κάτι
άλλο µέσα στις γενικότερες αντιδράσεις. Για να το πω ξεκάθαρα,
υπάρχουν πολλές φωνές και στους εξεταστές και στις σχολές
οδηγών που δεν θέλουν καµµία αλλαγή. Επιδιώκουν τη διατήρηση των κυκλωµάτων, του λαδώµατος και όλων εκείνων των
µαύρων σηµείων των εξετάσεων για την απόκτηση αδειών οδήγησης. Αν, λοιπόν, ελπίζουν σε κάτι τέτοιο, ας το ξεχάσουν µία
και καλή. Φυσικά δεν γενικεύω. Δεν σηµαίνει ότι επειδή το θέλουν
κάποιοι το θέλουν και όλοι.
Μέχρι σήµερα οι εξεταστές ήταν υπάλληλοι των περιφερειών
και όχι υπάλληλοι των περιφερειών σε συγκεκριµένες διευθύνσεις συγκοινωνιών ή µεταφορών, που προβλέπεται να υπάρχουν
στις περιφέρειες. Γι’ αυτούς, λοιπόν, τους εργαζόµενους οι εξετάσεις οδήγησης ήταν ένα πάρεργο. Πρακτικά χίλιοι τριακόσιοι
πενήντα υπάλληλοι σε όλη τη χώρα οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαν καµµία σχέση µε το αντικείµενο, έφευγαν από τις
θέσεις του στις περιφέρειες το µεσηµέρι, για να διεξαγάγουν τις
εξετάσεις. Αυτό είχε σαν συνέπεια φυσικά να µπλοκάρουν εντελώς οι υπηρεσίες τους αυτό το διάστηµα εξαιτίας της απουσίας
τους. Πλέον µε το νοµοσχέδιο αυτό οι υπάλληλοι θα έχουν αποκλειστική απασχόληση µε τη συγκεκριµένη διαδικασία. Άρα θα
είναι προς όφελος των περιφερειών, γιατί θα χρειάζονται µόλις
τριακόσια πενήντα άτοµα σε όλες περιφέρειες για να κάνουν
αυτό το έργο.
Ως προς το κοµµάτι της ίδιας της εξέτασης και των αλλαγών
που φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο, πράγµατι η διαδικασία εξέτασης
φέτος αλλάζει άρδην. Και αλλάζει για τρεις βασικούς λόγους:
Πρώτον, για να διασφαλίσει τη διαφάνεια σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας. Δεύτερον, για να υπάρχει ένα συγκεκριµένο τυποποιηµένο πρότυπο δοκιµασιών. Και τρίτον και πιο σηµαντικό,
κατά τη γνώµη µου, να κατοχυρώνεται µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο ότι ο νέος οδηγός που θα βγει στον δρόµο, θα είναι ικανός
να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες που θα συναντήσει στις µετακινήσεις του.
Πιο συγκεκριµένα και επιγραµµατικά, βέβαια, γιατί τα ανέφερε
και ο εισηγητής µας, το νοµοσχέδιο καθορίζει ειδικά διαµορφωµένους χώρους για τη διενέργεια των ειδικών δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης υποψηφίων οδηγών. Δεύτερον, καθορίζεται η διαµόρφωση
ενός συστήµατος εποπτείας και ελέγχου των εξετάσεων και των
εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών µε οπτικοακουστικά µέσα, το
οποίο θα µεταδίδει την εικόνα της εξέτασης online, δηλαδή ζωντανά, στο ενιαίο κέντρο ελέγχου, που θα βρίσκεται στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να
σας κάνω µια πρόταση µε βάση τη διαβούλευση που έγινε στις
επιτροπές και επειδή ακούσαµε και τους φορείς. Κατά τη γνώµη
µου νοµίζω ότι πρέπει να εξετάσετε µια θέση την οποία εξέφρασαν οι φορείς. Πρέπει να υπάρξει µια πρόβλεψη στον νόµο, που
θα λέει ότι µε µια υπουργική απόφαση και µετά από κάποια τεχνικοοικονοµική µελέτη που θα αναλύει το κόστος λειτουργίας
των σχολών οδηγών για την εκάστοτε κατηγορία εξέτασης και
διπλώµατος, που θα περιλαµβάνει και την εκπαίδευση αλλά και
τα µέσα και γενικά τους χώρους στους οποίους διεξάγεται η εκ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

παίδευση των υποψηφίων οδηγών, θα µπορεί να καθορίζεται ένα
ελάχιστο κόστος λειτουργίας. Νοµίζω πρέπει να την ενσωµατώσετε αυτή την πρόταση που εκφράστηκε στις επιτροπές, ώστε
να µην παρέχονται υπηρεσίες σε τιµές κατώτερες του ελάχιστου
κόστους χρέωσης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Να καταθέσετε τροπολογία για το θέµα αυτό.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Χαίροµαι, κύριε Υπουργέ, που το αποδέχεστε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, θέλω να πω ότι είναι
χρέος µας απέναντι στους υποψήφιους οδηγούς, να σταµατήσουµε τον εκφυλισµό της διαδικασίας της εξέτασης µε τα λαδώµατα και τα τηλεφωνήµατα. Είναι χρέος µας απέναντι στους
επαγγελµατίες των σχολών οδηγών που εργάζονται µε εντιµότητα και προσήλωση, να καθαρίσουµε τον χώρο από κυκλώµατα
που τον λυµαίνονται για δεκαετίες. Είναι χρέος µας και προς
τους εξεταστές, τους υπαλλήλους δηλαδή των περιφερειών, να
τους δώσουµε ένα περιβάλλον εργασίας σταθερό, µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες, στο οποίο θα µπορούν να προσφέρουν
απρόσκοπτα και µε διαφάνεια τις υπηρεσίες τους. Τελευταίο και
πιο σηµαντικό είναι χρέος µας προς την κοινωνία, να ενισχύσουµε την οδική ασφάλεια, βγάζοντας στους δρόµους οδηγούς
επαρκώς εκπαιδευµένους, ώστε να µειώσουµε δραστικά τον
φόρο αίµατος που πληρώνουµε κάθε χρόνο στην άσφαλτο.
Η οδική ασφάλεια είναι ένα ζήτηµα που απαιτεί συναίνεση και
σοβαρότητα. Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, σας
καλώ να σκεφτείτε και δεύτερη φορά και να υπερψηφίσετε το
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Ρήγας για να υποστηρίξει την υπ’ αριθµόν 1943/45 τροπολογία για το επικουρικό
προσωπικό και για την κάλυψη των αναγκών παροχής υγείας στις
Ένοπλες Δυνάµεις.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η τροπολογία αυτή αφορά την κάλυψη άµεσων και επιτακτικών αναγκών των στρατιωτικών νοσοκοµείων, που προβλέπεται
από το άρθρο 3 του ν.4211/2013, την πρόσληψη επικουρικού
προσωπικού σε αυτά.
Η αρχική τοποθέτηση έγινε µε σύµβαση ορισµένου χρόνου µη
δυνάµενη να παραταθεί πλέον του ενός έτους. Ωστόσο µε το
άρθρο 40 του ν.4508/2017 και λόγω της αναγκαιότητας κάλυψης
θέσεων συγκεκριµένων ειδικοτήτων στα στρατιωτικά νοσοκοµεία
παρατάθηκε η σύµβασή τους µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2018. Οι
ειδικότητες αυτές είναι νοσηλευτικής, φυσικοθεραπείας, ραδιολογίας, ακτινολογίας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, κοινωνικής εργασίας, βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων.
Η περίοδος αυτή κατά την οποία η θητεία του προαναφερθέντος επικουρικού πολιτικού προσωπικού παρατάθηκε, έχει πλέον
λήξει. Ως εκ τούτου έχει πλέον αποχωρήσει από τα στρατιωτικά
νοσοκοµεία, των οποίων τις ανάγκες κάλυπτε έως τότε σε κρίσιµες µάλιστα ειδικότητες.
Με σκοπό την κάλυψη των επιγενοµένων άµεσων και επιτακτικών αναγκών στα στρατιωτικά νοσοκοµεία, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας πρόκειται να προσλάβει νέο επικουρικό πολιτικό
προσωπικό σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο για την πρόσληψη στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Σηµειώνεται πως η πρόσληψή του πραγµατοποιείται από τους καταλόγους που καταρτίζονται και τηρούνται στις υγειονοµικές περιφέρειες. Η διαδικασία αυτή
υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει λίγους µήνες, γεγονός που θα
προκαλούσε -και θα προκαλέσει- δυσλειτουργία στα στρατιωτικά
νοσοκοµεία σε κρίσιµες ειδικότητες, έως ότου ολοκληρωθεί επιτυχώς η προαναφερθείσα διαδικασία και αντικατασταθεί το
υπάρχον προσωπικό.
Έτσι, λοιπόν, έχοντας πλήρη επίγνωση των προαναφερθέντων
κενών που δηµιουργούνται -και θα δηµιουργηθούν- για την επόµενη περίοδο από την αποχώρηση του επικουρικού προσωπικού,
καθώς επίσης και των άµεσων και επιτακτικών αναγκών των
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στρατιωτικών νοσοκοµείων που εξακολουθούν να υπάρχουν,
αναλάβαµε αυτή την πρωτοβουλία για τις απαραίτητες διαδικασίες για την αιτιολογηµένη απασχόληση του προαναφερθέντος
προσωπικού στις θέσεις τις οποίες κάλυπτε µέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του νέου επικουρικού πολιτικού προσωπικού και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν τις 31
Μαΐου του 2019.
Σηµειώνεται σε αυτό το σηµείο, πως η διαδικασία αυτή εξελίσσεται και βρίσκεται στο στάδιο της απόφασης του Συµβουλίου
Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, του ΣΑΓΕ, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει ο ν.4211/2013 και κατά εξουσιοδότηση της εκδοθείσας υπουργικής απόφασης.
Για τους λόγους, λοιπόν, που αναφέρω, καθώς επίσης και για
τους λόγους δηµοσίου συµφέροντος που προκύπτουν από την
αποστολή και το έργο που τα στρατιωτικά νοσοκοµεία επιτελούν,
κρίνουµε αναγκαίο τη συνέχιση της απασχόλησης του ήδη υπηρετούντος προσωπικού µέχρι τις 31-12-2018, µέχρι την πρόσληψη του νέου και όχι πέραν 31-5-2019.
Σε διαφορετική περίπτωση εάν δεν την εγκρίνετε, κύριοι συνάδελφοι, λόγω της χρονοβόρας αυτής διαδικασίας που σας περιέγραψα και απαιτείται εκ του νόµου για την πρόσληψη του
επικουρικού προσωπικού, θα συνεχίσουν για ένα αρκετά µεγάλο
χρονικό διάστηµα να υπάρχουν κενά στα στρατιωτικά νοσοκοµεία σε κρίσιµες ειδικότητες.
Επισηµαίνω, τέλος, ότι η ίδια διαρρύθµιση έχει υιοθετηθεί –
έχετε υιοθετήσει δηλαδή- και από τους εποπτευόµενους φορείς
του Υπουργείου Υγείας παροχής υπηρεσιών του ΕΣΥ µε την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4551/2018.
Σας προτείνουµε, λοιπόν, αυτή την τροπολογία µέχρι την 315-2019 και εκεί θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία, όπως προβλέπεται από το Υπουργείο Υγείας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Προχωρούµε µε τον κ. Ανδριάνο, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριε Ανδριανέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο, βεβαίως µετά από τέσσερα χρόνια, που θα πρέπει να έχει
ως στόχο τον εκσυγχρονισµό της διαδικασίας εξετάσεων για την
χορήγηση διπλώµατος οδήγησης, την ενίσχυση της διαφάνειας
και της αντικειµενικότητας σε ένα πεδίο δηµόσιας δράσης που
είναι προβληµατικό και πέρα από τις συνέπειες για την οδική
ασφάλεια και τον φόρο αίµατος που καταβάλλουµε ως κοινωνία
στους δρόµους, αµαυρώνει και την µεγάλη πλειονότητα των εκπαιδευτών και εξεταστών που µε ευσυνειδησία επιτελούν το καθήκον τους.
Δυστυχώς, όµως, παρά τις όποιες καλές προθέσεις το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα περιέχει πολλά προβληµατικά στοιχεία τα οποία θα δηµιουργήσουν πολλά και σηµαντικά προβλήµατα, που θα µπορούσαν να αποφευχθούν αποτελεσµατικά, αν
το Υπουργείο λάµβανε σοβαρά υπ’ όψιν τις θέσεις και τις προτάσεις των ανθρώπων που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τη λειτουργία του συστήµατος, τα υπαρκτά προβλήµατα και τις προοπτικές.
Αναφέρω, βεβαίως, χαρακτηριστικά το Σωµατείο Εκπαιδευτών
Οδήγησης Αργολίδας «Ο Αργέας», το οποίο έχει στείλει επανειληµµένα εµπεριστατωµένες προτάσεις µε επιχειρήµατα. Βεβαίως
πολλές από αυτές τις προτάσεις τις έχω και εγώ και µέσω της
διαδικασίας του Κοινοβουλίου σάς τις έχω αποστείλει, κύριε
Υπουργέ. Αυτά σε σχέση µε τις προτάσεις και τις ανησυχίες
τους.
Πριν, όµως, αναφερθώ σε αυτά τα προβλήµατα τα οποία επισήµανε αναλυτικά και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, θέλω
να αναφερθώ στο ζήτηµα της καταβολής της µηνιαίας αποζηµίωσης των 240 ευρώ για τους εξεταστές που απείχαν το προηγούµενο διάστηµα, και από ό,τι ενηµερώθηκα συνεχίζουν και πάλι
την αποχή τους. Πρόκειται για µια αποζηµίωση που διακόπηκε
µε νόµο το 2015, ενώ το Υπουργείο κατέθεσε τον Φεβρουάριο
του 2016 τροπολογία, που υποτίθεται πώς θα έλυνε το πρόγραµµα, όµως απέσυρε την τροπολογία αµέσως µετά, µεταθέτοντας πάλι το πρόβληµα διαδοχικά για τον Ιούνιο του 2017, τον
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Δεκέµβριο του 2017 και τέλος τον Απρίλιο του 2018.
Αποτέλεσµα, λοιπόν, όλης αυτής της κατάστασης είναι να κρατήσετε όλο αυτό το διάστηµα οµήρους δεκάδες χιλιάδες πολίτες
υποψήφιους οδηγούς. Όµως η ταλαιπωρία αυτών των χιλιάδων
πολιτών, υποψηφίων οδηγών, όλον αυτό τον καιρό είναι γεγονός
ότι είναι µεγάλη, γιατί δεν µπορούσαν να δώσουν εξετάσεις και
βεβαίως είχε επιπτώσεις και στην εργασία τους, αφού πολλοί
από αυτούς τα διπλώµατα οδήγησης και ιδιαίτερα τα επαγγελµατικά τα χρειαζόντουσαν για τη δουλειά τους.
Βεβαίως δηµιουργείται τεράστιο πρόβληµα και µε χιλιάδες ηλικιωµένους που καλούνται να επανεξεταστούν, αφού θα µπορούσαν µόνο µε ιατρικές εξετάσεις, µε έναν εξονυχιστικό έλεγχο να
µπορούν να παίρνουν πάλι το δίπλωµά τους και να συνεχίσουν
να οδηγούν για κάποιο διάστηµα µέχρι τις επόµενες ιατρικές εξετάσεις.
Σε ό,τι αφορά τις επιµέρους προβλέψεις του νοµοσχεδίου,
είναι λάθος η πρόβλεψη για µετακίνηση των υποψηφίων οδηγών
και των οχηµάτων σε άλλη περιφερειακή ενότητα, καθώς σύµφωνα και µε το σχετικό π. δ. 208/2002 ο εκπαιδευτής υποψηφίων
οδηγών υποχρεούται να ασκεί το επάγγελµα του εκπαιδευτή,
αποκλειστικά εντός του νοµού όπου βρίσκεται η έδρα της σχολής.
Εµείς προτείνουµε, λοιπόν, ακριβώς το αντίθετο. Σε περίπτωση που αυτό χρειάζεται, να µετακινούνται οι εξεταστές σε
άλλη περιφερειακή ενότητα, βεβαίως, µε την ανάλογη αµοιβή και
τα έξοδα µετακίνησης.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της εξέτασης, είναι σαφές ότι ο
εκπαιδευτής πρέπει να παρίσταται εντός του οχήµατός του,
ιδίως εφόσον προβλέπεται πλέον η δικλίδα διαφάνειας της καταγραφής της όλης εξέτασης από κάµερα, τόσο για λόγους προστασίας της ιδιοκτησίας του όσο και για περαιτέρω διασφάλιση
της διαδικασίας.
Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπ’ όψιν ότι δεν υπάρχει σήµερα
κάποιο προϊόν στην αγορά για την ασφάλιση σε υποψήφιο εκπαιδευτή, εξεταστή και όχηµα, πράγµα που δηµιουργεί σοβαρά
προβλήµατα στην εφαρµογή της σχετικής πρόβλεψης. Οµοίως
θα πρέπει να επιλυθούν πρακτικά προβλήµατα, που αφορούν την
καταγραφή, τη µετάδοση και την αποθήκευση της εξέτασης από
κάµερες.
Θα προκύψουν, λοιπόν, προβλήµατα όπως η γραφειοκρατική
ταλαιπωρία που θα πρέπει να αντιµετωπιστεί. Για παράδειγµα
εφόσον η εξέταση θα µεταδίδεται σε πραγµατικό χρόνο στο κέντρο ελέγχου του Υπουργείου, γιατί να µην καταγράφεται από το
Υπουργείο. Οµοίως θα πρέπει να εξεταστεί και κατά πόσο µπορεί
να εφαρµοστεί η πρόβλεψη για εξέταση σε πίστες εκπαίδευσης,
οι οποίες δεν υφίστανται, τουλάχιστον στον αριθµό που χρειάζονται.
Διαφωνούµε, τέλος, µε την ασυµµετρία των κυρώσεων. Στην
περίπτωση, για παράδειγµα, των πολύ σοβαρών παραβάσεων
της παραγράφου 6 του άρθρου 9 ενώ ορθώς προβλέπονται βαρύτατες κυρώσεις για τους εκπαιδευτές, ο εξεταστής απλώς
αποµακρύνεται από το συγκεκριµένο έργο και συνεχίζει να αµείβεται εργαζόµενος σε άλλη θέση του Υπουργείου ή της περιφέρειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα σηµεία που ανέφερα καταδεικνύουν την προχειρότητα µε την οποία συντάχθηκε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και δυστυχώς χάνουµε µία ακόµα ευκαιρία,
να εκσυγχρονίσουµε ουσιαστικά τις διαδικασίες των υποψηφίων
οδηγών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και περιορίζοντας ταυτόχρονα τις γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο κ . Παπαθεοδώρου έχει τον λόγο και αµέσως µετά θα διακόψουµε για να γίνει η
ψηφοφορία για τις παραποµπές.
Κύριε Παπαθεοδώρου, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ευχάριστο γιατί είναι πάρα
πολλά µέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας σήµερα στην Ολοµέλεια, λόγω της άρσης των ασυλιών, γι’ αυτό θα σας διηγηθώ µία
ωραία συριζαίικη ιστορία.
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Θα αναφερθώ µόνο σε ένα άρθρο, στο άρθρο 27, το οποίο
πρέπει να σας πω ότι φαινοµενικά είναι αθώο. Τι λέει το άρθρο
27; Λέει ότι το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε µία οργανική µονάδα, υπόκειται στον
έλεγχο της ΣΤ’ ΥΠΕ και φέρει την ονοµασία «Ο Άγιος Ανδρέας».
Άρα αυτό που διαβάζουµε ότι θα µπορούσε να το ψηφίσει ο καθένας, είναι ότι προσδιορίζεται ότι το Νοσοκοµείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα είναι µία οργανική µονάδα.
Δεν βλέπω εδώ τον κ. Πολάκη σήµερα ή τον κ. Ξανθό. Ίσως
έχουν δουλειά. Βλέπω, όµως, το εξής, για να καταλάβουµε γιατί
έχει ανάγκη ο νοµοθέτης να µας πει ότι είναι µία οργανική µονάδα, ανατρέχουµε στην αιτιολογική έκθεση. Στην αιτιολογική
έκθεση, λοιπόν, µαθαίνουµε ότι ο σηµερινός «Άγιος Ανδρέας»
αποτελείται από µία οργανική µονάδα µε έδρα την Πάτρα και την
αποκεντρωµένη οργανική µονάδα Νοσηµάτων Θώρακος Νοτιοδυτικής Ελλάδος.
Εποµένως λέει η αιτιολογική έκθεση: «Η αποκεντρωµένη αυτή
µονάδα δεν υφίσταται στην πραγµατικότητα, εφόσον οι δοµές
της έχουν µεταφερθεί και ενσωµατωθεί στην οργανική µονάδα
της έδρας «Άγιος Ανδρέας» και η παροχή των υπηρεσιών υγείας
πραγµατοποιείται πλέον από αυτή». Ενσωµατώθηκε, λοιπόν, το
Νοσηµάτων Θώρακος στον «Άγιο Ανδρέα». Εποµένως έρχεται το
άρθρο 27 να µας πει ότι είναι ένας οργανισµός.
Και αναζητώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη διάταξη εκείνη
που ενσωµατώνει ή καταργεί το Νοσηµάτων Θώρακος και το ενοποιεί, το ενσωµατώνει, λοιπόν, σε µία νέα οργανική µονάδα και
δεν τη βρίσκω.
Δεν τη βρίσκω και διερωτώµαι γιατί υπάρχει δεν υπάρχει αυτή
η διάταξη.
Εκεί, λοιπόν, θυµήθηκα ότι από το 2018, έχω κάνει µια σειρά
ερωτήσεων για την εν λόγω ενσωµάτωση και για την τοποθέτηση
συγκεκριµένων κοµµατικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στη διοίκηση
του «Αγίου Ανδρέα».
Θα καταθέσω στα Πρακτικά την από 6ης Απριλίου 2018 ερώτησή µου, σύµφωνα µε την οποία η πρώην διοικήτρια του Ειδικού
Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Πάτρας µετά τη συγχώνευσή του µε το «Άγιος Ανδρέας» έλαβε τη θέση της αναπληρώτριας διοικήτριας της νοσηλευτικής µονάδας «Άγιος Ανδρέας». Αυτό σηµαίνει ότι χωρίς να έχει ουσιαστικά καταργηθεί
το νοσοκοµείο, η συγκεκριµένη διοικήτρια –το αφήνω για τα Πρακτικά, γιατί δεν απαντήθηκε ποτέ αυτή η ερώτηση- του Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος, µέλος κοµµατικό του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε
αναπληρώτρια διοικήτρια στον «Άγιο Ανδρέα».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν θα υπήρχε πρόβληµα. Υπάρχει ανακύκλωση πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε διοικητικές θέσεις. Πού υπάρχει το πρόβληµα; Το πρόβληµα υπάρχει στην άλλη ερώτηση που έκανα από
16-4-2018 ότι η ίδια διοικήτρια κατηγορήθηκε ότι ελάµβανε παρανόµως τη σύνταξη του πατέρα της τα τελευταία είκοσι δύο
χρόνια και ότι ο καταλογισµός που έγινε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ήταν πάνω από 100.000 ευρώ.
Ούτε αυτή η ερώτηση απαντήθηκε επί της ουσίας και την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τι έχουµε σήµερα και γιατί υπάρχει η συγκεκριµένη διάταξη,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Γι’ αυτό σας είπα ότι είναι µια
ωραία συριζαίικη ιστορία. Από τις 26 Απριλίου 2018 επαναλειτουργεί το Νοσοκοµείο «Άγιος Ανδρέας» χωρίς οργανισµό,
χωρίς να υπάρχει διάταξη του άρθρου 27, µε όλα τα προβλήµατα
τα οποία έχει ένα νοσοκοµείο, το οποίο δεν µπορεί να φτιάξει διοικητικό συµβούλιο και το διοικητικό συµβούλιο δεν µπορεί να
συνεδριάσει για τα τρέχοντα προβλήµατα. Στον αέρα είναι το νοσοκοµείο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σταµατήστε, κύριοι συνάδελφοι, να ακούσετε.
Έρχεται, λοιπόν, µετά από δέκα µήνες το Υπουργείο, έχοντας
δηµιουργήσει πρόβληµα µε τον οργανισµό του νοσοκοµείου, για
να περάσει στο άρθρο 27 έναν ενιαίο οργανισµό, µια ενιαία µονάδα για να µπορέσει να λειτουργήσει το νοσοκοµείο.
Όµως δεν µας λέει αν καταργήθηκε το Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος. Και εδώ -το λέω και στον συνάδελφο Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος- δεν υπάρχει διάταξη που το καταργεί. Δεν υπάρχει διάταξη που το ενσωµατώνει. Δεν υπάρχει
τίποτα παρά µόνο η γεωγραφική µετακόµιση -θα σας έλεγα- του
νοσοκοµείου του ενός στο άλλο, στο καινούργιο κτήριο.
Τι συµβαίνει µε αυτή τη διαδικασία; Συµβαίνει ότι αν έβγαινε
σήµερα µια διάταξη που καταργούσε αναδροµικά το Νοσοκοµείο
Νοσηµάτων Θώρακος, κάποιοι θα έπρεπε να είχαν επιστρέψει τα
χρήµατα της αναπληρώτριας διοικήτριας του νοσοκοµείου εδώ
και δέκα µήνες, όταν έπαιρνε το επίδοµα αναπληρώτριας διοικήτριας για ένα νοσοκοµείο, το οποίο µας λέει σήµερα ότι δεν υφίσταται η αιτιολογική έκθεση.
Ήρθε ο κ. Ξανθός ή ο κ. Πολάκης; Όχι.
Θα σας πρότεινα να αποσύρετε τη διάταξη, να καταργήσετε
το νοσοκοµείο -αν θέλετε να το καταργήσετε, που εµείς δεν θέλουµε να το καταργήσετε- το οποίο έχει µετακοµίσει και έχει ενσωµατωθεί στο νέο Νοσοκοµείο «Άγιος Ανδρέας» και να λύσετε
το προβληµατάκι, το οποίο υπάρχει εδώ και µήνες, µε µια αναπληρώτρια διοικήτρια η οποία υποτίθεται ότι διοικεί ένα νοσοκοµείο που εσείς λέτε ότι έχει καταργηθεί και έχει ενσωµατωθεί.
Αυτό δεν είναι απλά συριζαίικη ιστορία. Είναι ένα σκάνδαλο,
το οποίο το διερευνά η δικαιοσύνη.
Όµως σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τόσο
δύσκολο είναι τα πράγµατα να γίνονται κανονικά; Φέρνετε ένα
άρθρο αθώο, το άρθρο 27, που δίνετε µια ενιαία διοικητική
µορφή σε ένα νοσοκοµείο. Κάντε το καλά, γιατί το νοσοκοµείο
δεν είναι τσιφλίκι ούτε του σηµερινού Υπουργού ούτε του χθεσινού ούτε του µεθαυριανού. Το νοσοκοµείο λειτουργεί για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες και πρέπει να δουλεύει,
και για να δουλεύει, πρέπει να έχει κανονικό οργανισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Αυτό το άρθρο 27 δεν προσδιορίζει νοµικά έναν ορθό οργανισµό τη στιγµή που ζει ακόµα, γιατί δεν έχει καταργηθεί και ενσωµατωθεί το Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος.
Λύστε αυτό το πρόβληµα, για να λύσετε και το διοικητικό πρόβληµα ενός νοσοκοµείου που υπάρχει σήµερα µε µια αναπληρώτρια διοικήτρια ενός νοσοκοµείου-φαντάσµατος. Όµως φαντάζοµαι ότι όλα αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αιτήσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών: συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και το άρθρο
83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση και Γεωργίου Κυρίτση.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση στις 12-2-2019, σύµφωνα
µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν οµόφωνα την
άρση της ασυλίας του κ. Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση στις 12-2-2019, σύµφωνα
µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν οµόφωνα την
άρση της ασυλίας του κ. Γεωργίου Κυρίτση.
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής, η Βουλή αποφασίζει µε ανάταση του χεριού ή
έγερση επί της αιτήσεως της εισαγγελικής αρχής, κατά τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο.
Ο λόγος δίνεται πάντα, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή στον
οποίο αφορά η αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή στους αναπληρωτές τους.
Σας υπενθυµίζω ότι, σύµφωνα µε την απόφαση της της Διάσκεψης των Προέδρων στις 7 Μαρτίου 2018, για τη διαδικασία
αυτή έχει ενεργοποιηθεί το νέο σύστηµα ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των περιπτώσεων
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε
σε ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως σας προανέφερα.
Η πρώτη υπόθεση αφορά στον συνάδελφο κ. Κωνσταντίνο
Μπαρµπαρούση.
Επί της πρώτης αιτήσεως, υπάρχει συνάδελφος που ζητάει τον
λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού; Δεν υπάρχει κάποιος
συνάδελφος.
Η δεύτερη υπόθεση αφορά στον συνάδελφο κ. Γεώργιο Κυρίτση, ο οποίος έχει καταθέσει υπόµνηµα, το οποίο θα σας διαβάσω:
«Υπόµνηµα Βουλευτή κ. Κυρίτση.
Η υπόθεση που έχετε µπροστά σας, αφορά την περίοδο που
συµµετείχα αµισθί στο Διοικητικό Συµβούλιο του Δηµοτικού Ρα-
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διοφωνικού Σταθµού «984» ως εκπρόσωπος της δηµοτικής παράταξης «Ανοιχτή Πόλη» από τις 11 Νοεµβρίου του 2008 µέχρι
τις 21 Δεκεµβρίου του 2010 επί δηµαρχίας Νικήτα Κακλαµάνη.
Η υπόθεση είναι µέρος µιας ευρύτατης δικογραφίας µε δεκάδες
εµπλεκόµενους, πρακτικά σχεδόν όλα τα µέλη των διαδοχικών
Διοικητικών Συµβουλίων του «9,84», ανεξαρτήτως παραταξιακής
προελεύσεως.
Κατηγορούµαι ότι ζηµίωσα τον «9,84», επειδή ψήφισα θετικά
σε δύο οµόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ., µε την έννοια ότι αυτές
δεν περιλαµβάνονταν στις αρµοδιότητες και την αποστολή του
σταθµού.
Τα µέλη του Δ.Σ., στερούµενα ειδικών γνώσεων, ψηφίζουν τη
βάση των εισηγήσεων του προέδρου και των υπηρεσιών και µε
τη σύµφωνη γνώµη κάθε φορά του νοµικού συµβούλου του
σταθµού.
Η πρώτη απόφαση αφορά την ανάληψη από τον «9,84», όπως
κάθε χρόνο, των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήµου Αθηναίων
για τα Χριστούγεννα του 2008.
Η δεύτερη απόφαση αφορά τον εκσυγχρονισµό και την αξιοποίηση του αµφιθεάτρου και των στούντιο του σταθµού, που στεγάζεται στο ειδικό κυκλικό κτήριο-βιοµηχανικό µνηµείο στο Γκάζι.
Και οι δύο αποφάσεις υλοποιούσαν ψηφισµένες αποφάσεις
του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αθηναίων και των διαπαραταξιακών επιτροπών που συγκροτήθηκαν από το δηµοτικό
συµβούλιο γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό.
Στη δεύτερη περίπτωση, µάλιστα, εκείνη του αµφιθεάτρου
όπως παραδέχεται και το κατηγορητήριο, η σχετική απόφαση
είχε ψηφιστεί στην προηγούµενη συνεδρίαση του Δ.Σ., στη σύνθεση του οποίου δεν συµµετείχα καν. Ο ορισµός µου στο Δ.Σ.
έγινε αµέσως µετά την ψήφιση της συγκεκριµένης απόφασης.
Και στις δύο περιπτώσεις θεωρώ ότι δεν έκανα κάτι παράνοµο
ούτε καν κάτι νόµιµο αλλά µη ηθικό. Δεν κατηγορούµαι ότι ωφελήθηκα οικονοµικά ούτε ότι σπαταλήθηκε δηµόσιο χρήµα. Επίσης, έχω και την πολιτική κάλυψη εκ µέρους της Δηµοτικής
Παράταξης «Ανοιχτή Πόλη».
Για τους λόγους αυτούς πιστεύοντας ακράδαντα ότι θα απαλλαγώ και έχοντας εµπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, επιθυµώ την
άρση της ασυλίας µου. Με τιµή, Γιώργος Κυρίτσης, Βουλευτής
Β’ Αθήνας».
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται στα Πρακτικά το προαναφερθέν
υπόµνηµα του Βουλευτή κ. Γεωργίου Κυρίτση, το οποίο έχει ως
εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π’ - 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Επί της δεύτερης
αιτήσεως, υπάρχει συνάδελφος που ζητάει τον λόγο κατά το
άρθρο 108 του Κανονισµού; Επίσης δεν υπάρχει κάποιος συνάδελφος.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει δύο διαφορετικές υποθέσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών. Κάθε φορά στην
οθόνη εµφανίζεται µία υπόθεση προς ψήφιση. Για να εµφανιστεί
η επόµενη ή η προηγούµενη, πρέπει να πατήσετε το βέλος πάνω
στο δεξί ή αριστερό µέρος της οθόνης αντίστοιχα.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλες τις υποθέσεις άρσης ασυλίας. Αφού καταχωρήσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα
να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ, να ανοίξει το σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα κα-

4299

ταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες
γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα καταχωρισθούν και θα συνυπολογιστούν στην ηλεκτρονική καταµέτρηση,
η οποία θα ακολουθήσει.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους κ.κ. Κοτζιά Νικόλαο, Αυλωνίτου Ελένη, Κυρίτση Γεώργιο, Βαρεµένο Γεώργιο, Καραγιαννίδη Χρήστο, Μπαλαούρα
Γεράσιµο, Μάρδα Δηµήτριο, Θεοφύλακτο Ιωάννη, Θελερίτη
Μαρία, Μανιό Νικόλαο, Βίτσα Δηµήτριο, Μιχαηλίδη Ανδρέα και
Λοβέρδο Ανδρέα, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού
της Βουλής, θα καταχωριστούν στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
((ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των συναδέλφων Βουλευτών κ. Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση και κ. Γεωργίου Κυρίτση.
Για την πρώτη υπόθεση του συναδέλφου κ. Κωνσταντίνου
Μπαρµπαρούση ψήφισαν συνολικά 157 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισε ουδείς.
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«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε ουδείς.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή οµοφώνως.
Για τη δεύτερη υπόθεση του συναδέλφου κ. Γεωργίου Κυρίτση
ψήφισαν συνολικά 157 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 136 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 19 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 2 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή κατά
πλειοψηφία.
Οι θέσεις των Βουλευτών, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Ονοµατεπώνυµο Κ.Ο
Εκλ. Περιφέρεια Ψήφος
Πράξη: Για τις αξιόποινες πράξεις της απείθειας (άρθρο 169
Π.Κ.) και της µη συµµόρφωσης σε σήµα στάσης αστυνοµικού
οργάνου (άρθρο 45 του ν. 2696/99)
(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:157, OXI:0, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
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ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΕΞ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΞ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
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ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
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ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Πράξη: Για απιστία στην υπηρεσία σε βαθµό κακουργήµατος
που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ µε τις επιβαρυντικές
περιστάσεις του ν. 1608/1950 από κοινού και κατά µόνας και
κατ’ εξακολούθηση, για υπεξαίρεση ποσού που υπερβαίνει τις
73.000 (και ήδη τις 120.000) ευρώ κατ’ εξακολούθηση (άρθρο
13 περ. α’, 26, 27, 52, 53, 57, 79, 94, 98, 256 εδ. γ’, ββ’, 263Α,
375 παρ. 1 εδ. τελευτ. Π.Κ., άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950),
και για ηθική αυτουργία κατά συρροή σε απιστία στην Υπηρεσία µε αντικείµενο συνολικής αξίας ...
(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:136, OXI:19, ΠΡΝ:2)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΝ.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΔΗ.ΣΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΧΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
-
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ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΡΝ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΞ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ)
Ν.Δ.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΟΧΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
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ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
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Ηµ/νία:20/02/2019
ΑΡΣΕΙΣ ΑΣΥΛΙΑΣ
Ονοµατεπώνυµο - Εµπλεκόµενοι
Πράξη για την οποία
ζητείται η άρση της ασυλίας
Αποτελέσµατα
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Για τις αξιόποινες πράξεις της απείθειας (άρθρο 169 Π.Κ.)
και της µη συµµόρφωσης σε σήµα στάσης αστυνοµικού οργάνου (άρθρο 45 του ν. 2696/99)
ΝΑΙ
157
OXI
0
ΠΡΝ
0
ΣΥΝ
157
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Για απιστία στην υπηρεσία σε βαθµό κακουργήµατος που
υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ µε τις επιβαρυντικές περιστάσεις του ν. 1608/1950 από κοινού και κατά µόνας και κατ’
εξακολούθηση, για υπεξαίρεση ποσού που υπερβαίνει τις
73.000 (και ήδη τις 120.000) ευρώ κατ’ εξακολούθηση (άρθρο
13 περ. α’, 26, 27, 52, 53, 57, 79, 94, 98, 256 εδ. γ’, ββ’, 263Α,
375 παρ. 1 εδ. τελευτ. Π.Κ., άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950),
και για ηθική αυτουργία κατά συρροή σε απιστία στην Υπηρεσία µε αντικείµενο συνολικής αξίας ...
ΝΑΙ
136
OXI
19
ΠΡΝ
2
ΣΥΝ
157
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµαστε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
Διαβάζω τα ονόµατα των πέντε οµιλητών που θα ακολουθήσουν. Είναι ο κ. Γρέγος, ο κ. Λαζαρίδης, η κ. Λιβανίου, ο κ. Καραµανλής και ο κ. Τζελέπης.
Ο κύριος Υπουργός θα απουσιάσει για λίγο, γιατί έχει ανέβει
στην αίθουσα του Υπουργικού Συµβουλίου. Είναι, όµως, παρών
ο Υφυπουργός. Μετά από κάποια ώρα θα επανέλθει ο κ. Σπίρτζης, για να ανέβει στο Υπουργικό Συµβούλιο ο κ. Μωραΐτης.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος από τη Χρυσή Αυγή κ. Αντώνιος
Γρέγος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε.
Συζητάµε για ένα νοµοσχέδιο, το οποίο φαίνεται να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, που αφορά την έκδοση αδειών και τις
διάφορες διαδικασίες καταγραφής και εξέτασης υποψηφίων
οδηγών. Κρύβει, όµως, και θίγει ουσιαστικά θέµατα, θέµατα που
άπτονται της οδικής ασφάλειας, όπως αυτά αναφέρονται στα
άρθρα 3, 4, 6, 8 και 14.
Εγώ θα αναφερθώ σε γενικότερα θέµατα και ως µέλος της
Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, η οποία παράγει ουσιαστικό έργο
και ευτυχώς χωρίς κοµµατικές σκοπιµότητες, γιατί εδώ µιλάµε
για το υπέρτατο αγαθό, που είναι αυτό της ανθρώπινης ζωής.
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ µίλησε για καταπολέµηση της διαφθοράς και της διαπλοκής, για αδιάβλητες διαδικασίες µε στόχο
την αντιµετώπιση τροχαίων ατυχηµάτων. Όλα αυτά, όµως, έτσι
όπως τα αντιλαµβάνεται και έτσι όπως φαίνονται στο νοµοσχέδιο
είναι πολύ επιδερµικά και επουσιώδη.
Μιλάµε για ένα ανάλγητο κράτος, το οποίο θα χαρακτήριζα
κράτος - δολοφόνο και το οποίο φέρει τεράστια ευθύνη για τη
«γενοκτονία» -σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά- που συντελείται εδώ και χρόνια στην πατρίδα µας. Και µιλάω για «γενοκτονία», γιατί τα στοιχεία είναι θλιβερά και απογοητευτικά. Μιλάµε
για ένα κράτος το οποίο παρείχε άδειες οδήγησης µε συγκεκριµένους τρόπους, χωρίς επαναλαµβανόµενες εξετάσεις και χωρίς
διαφανείς διαδικασίες, για ένα κράτος που ουδέποτε τιµώρησε
µεγαλοεργολάβους για τα εγκλήµατα που έχουν διαπράξει στα
οδικά δίκτυα. Μιλάµε για ένα κράτος που θεωρούσε τη σήµανση
και τη φωταγώγηση εθνικών και επαρχιακών δρόµων διαδικαστικό και γραφειοκρατικό πρόβληµα, για ένα κράτος που ποτέ
δεν τιµωρούσε όπως έπρεπε τους παραβάτες κάθε είδους και
που στόχο είχε την είσπραξη εσόδων και µόνο. Μιλάµε για ένα
κράτος που δεν κατανόησε ποτέ ότι η οδική ασφάλεια είναι θέµα
κυρίως παιδείας, αλλά και για ένα κράτος που δεν θέσπισε ως
κακούργηµα την εγκατάλειψη ενός θύµατος τροχαίου, ως
όφειλε. Γιατί αυτά τα καθάρµατα που εγκαταλείπουν ένα θύµα
στον δρόµο, θα πρέπει να τιµωρούνται παραδειγµατικά. Θα πρέπει, λοιπόν, άµεσα να έρθει αυτή η νοµοθετική ρύθµιση.
Θα αναφερθώ κυρίως στην εισήγηση που καταθέσαµε στην
Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας και η οποία εγκρίθηκε από όλα τα
κόµµατα.
Η οδική ασφάλεια αποτελεί ένα µείζον κοινωνικό ζήτηµα, που
απαιτεί ολοκληρωµένη και συστηµατική προσέγγιση, καθώς και
εφαρµογή κατάλληλων πολιτικών και µέτρων τόσο από την
πλευρά της ελληνικής πολιτείας, των λοιπών φορέων και κυρίως
των χρηστών.
Κάθε χρόνο είκοσι έξι χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους
στους δρόµους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τουλάχιστον εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες είναι βαριά τραυµατίες. Η Ελλάδα την
τελευταία δεκαετία έχει επιδείξει µείωση του αριθµού των νεκρών από τροχαία ατυχήµατα, γεγονός που οφείλεται στη γενικότερη οικονοµική ύφεση και όχι σε καλύτερη εφαρµογή των
κανόνων οδικής κυκλοφορίας.
Εν τούτοις, θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη
µείωση του αριθµού των τροχαίων ατυχηµάτων και την ταυτόχρονη αύξηση της οδικής ασφάλειας, δίνοντας έµφαση στην κυκλοφοριακή αγωγή και στην επιµόρφωση των οδηγών, κάτι µε το
οποίο δεν φαίνεται να ασχολείται το νοµοσχέδιο ουσιαστικά.
Είναι σηµαντική η συλλογική µύηση ως µία διαδικασία, µέσω
απόκτησης βαθιάς γνώσης και απαιτούµενης εµπειρίας, προς
την αφύπνιση και ενίσχυση της κυκλοφοριακής συνείδησης, την
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αφοµοίωση, την ερµηνεία και εφαρµογή των βασικών κανόνων
που συµβάλλουν στην ορθή κυκλοφοριακή αγωγή και εν συνεχεία στη βελτίωση της ποιότητας της οδικής ασφάλειας. Η διαδικασία αυτή είναι σύνθετη, πολυεπίπεδη και απαιτεί τη συνεργασία πολλών µερών για να έχουµε τα βέλτιστα αποτελέσµατα.
Έχουµε κάνει πάρα πολλές προτάσεις. Ένας κεντρικός στρατηγικός σχεδιασµός οδικής ασφάλειας, σε συνδυασµό µε πρωτοβουλίες ιδιωτικών φορέων, µπορούν να δράσουν καταλυτικά
στην αφύπνιση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη χώρα.
Οι ιδιωτικοί φορείς θα µπορούσαν να προβάλλουν ειδικά προγράµµατα στην τηλεόραση στις ζώνες υψηλής τηλεθέασης και
ακροαµατικότητας, να δηµοσιεύουν σχετικά άρθρα στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο και σύντοµα µηνύµατα στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, να διανέµουν ενηµερωτικά φυλλάδια σε
διερχόµενους οδηγούς και πεζούς, µε γενικές συµβουλές ασφαλούς οδήγησης και αναφορές σε στοχευµένα θέµατα, για παράδειγµα οδήγηση σε σήραγγα ή σε βρεγµένο οδόστρωµα και
πολλά άλλα.
Θα µπορούσαν, επίσης, να προβάλλουν µηνύµατα στις ηλεκτρονικές πινακίδες των εθνικών οδών σχετικά µε την ασφαλή
οδήγηση, τη χρήση ζωνών ασφαλείας, την απαγόρευση της χρήσης κινητού τηλεφώνου -µία µεγάλη πληγή- και άλλα πολλά.
Ακόµη, θα µπορούσαν να αναπτύξουν παιχνίδια οδικής συµπεριφοράς, όπως υπάρχουν ήδη σε χώρες εξωτερικού, σε ηλεκτρονικές πλατφόρµες, ώστε ακόµα και οι ανήλικοι χρήστες των
ηλεκτρονικών µέσων να εξοικειωθούν µε τους κανόνες οδικής
κυκλοφορίας και την έννοια της οδικής ασφάλειας συνολικά.
Επιπλέον, θα µπορούσαν να αναπτύξουν κατάλληλες εφαρµογές για τα ηλεκτρονικά µέσα -παραδείγµατος χάριν για την καταγραφή της κατανάλωσης αλκοόλ- και να παρέχουν στο πλαίσιο
µιας εκστρατείας συσκευές ελέγχου κατανάλωσης αλκοόλ, όπως
συµβαίνει ανά τον κόσµο, οι οποίες συνδέονται και µε το κινητό,
όπως περίπου µε την εφαρµογή bluetooth και µε άλλες εφαρµογές που έχουν τα σύγχρονα κινητά.
Τέλος, θα µπορούσαν να αναπτύξουν βιωµατικά προγράµµατα
κυκλοφοριακής αγωγής για την κατανόηση των βασικών αρχών
ασφαλούς κυκλοφορίας στον δρόµο, να διανέµουν, εκτός του
ενηµερωτικού υλικού, αυτοκόλλητα µε µηνύµατα κατ’ αντιστοιχία
της ελβετικής καµπάνιας «Slow down - Take it easy», να διοργανώνουν ενηµερωτικές ηµερίδες, σεµινάρια και εκδηλώσεις, φιλικούς αγώνες, εκδηλώσεις, εκδηλώσεις µνήµης θυµάτων τροχαίων ατυχηµάτων στο πλαίσιο µιας εκστρατείας συνειδητοποίησης.
Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, οι δράσεις αυτές θα πρέπει να
είναι συνδυαστικές µε την ανάπτυξη κατάλληλης πολιτικής από
το κεντρικό κράτος. Έτσι, µεταξύ άλλων, θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικό το µάθηµα της κυκλοφοριακής αγωγής σε όλες τις
βαθµίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, να υπάρχει αυστηρή
αστυνόµευση και αυστηρές ποινές για την παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να αυστηροποιηθούν οι εξετάσεις
απόκτησης άδειας οδήγησης, να αυξηθούν τα πρόστιµα σε οδηγούς που οδηγούν αργά στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας και
προκαλούν συνήθως θανατηφόρα ατυχήµατα, καθώς και σε
όσους οδηγούν σε αυτήν χωρίς λόγο. αλλά και να θεσπιστούν
αυστηρές ποινές για εργολάβους κατασκευής δρόµων, όπως
είπα και πριν, που µε αποδεδειγµένη υπαιτιότητά τους -κακοτεχνίες κ.λπ.- προκαλούν τροχαία ατυχήµατα.
Σε κάθε περίπτωση, παρά τις ενηµερωτικές δράσεις και τις
διαφηµίσεις από τους ιδιωτικούς φορείς και τα εκάστοτε µέτρα
που λαµβάνει το κεντρικό κράτος -όσα λαµβάνει-, είναι σηµαντικό
να κατανοήσουµε πως οι ίδιοι οι οδηγοί και οι πεζοί θα πρέπει να
κατανοήσουν τη σοβαρότητα της έννοιας της οδικής ασφάλειας
και να λάβουν οι ίδιοι µέτρα για την προστασία τους, να κυκλοφορούν ευσυνείδητα και µε υπευθυνότητα και να ακολουθούν
πιστά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σίγουρα αυτό το νοµοσχέδιο δεν λύνει κάποια τέτοια προβλήµατα. Σίγουρα δεν βάζει την ασφάλεια πάνω απ’ όλα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο συ-
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νάδελφος κ. Γιώργος Λαζαρίδης, Ανεξάρτητος Βουλευτής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε µπροστά µας ένα νοµοσχέδιο, το οποίο προσπαθεί να
βάλει σε τάξη ή, αν θέλετε καλύτερα, να εκσυγχρονίσει τον τρόπο εξέτασης οδηγών, αλλά και την εκπαίδευση των οδηγών.
Σε κάποια σηµεία µπορούµε να πούµε ότι κάνει κάποια βήµατα
µπροστά. Βλέποντάς το, όµως, αναλυτικότερα δηµιουργεί ή προκαλεί αν θέλετε κάποια ερωτήµατα.
Κατ’ αρχάς, όσον αφορά τη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων,
βεβαίως είναι κάτι θετικό -δεν µπορεί να το αµφισβητήσει κανείς
αυτό- και συµβάλλει στη µείωση ή στην εξάλειψη κάποιων φαινοµένων συναλλαγής, πράγµατα τα οποία τα ξέρουµε όλοι στην
πατρίδα µας. Ποιο ερώτηµα, όµως, γεννάται;
Βάζει ως χρονικό όριο για τον εκσυγχρονισµό και την τοποθέτηση αυτών των ηλεκτρονικών µέσων τους τέσσερις µήνες για
τις σχολές οδηγών και τους δώδεκα µήνες για το δηµόσιο. Γιατί
αυτή η αντιµετώπιση; Δηλαδή, όταν έχουµε απέναντί µας τον
ιδιωτικό τοµέα, τον αντιµετωπίζουµε µε τέτοια αυστηρότητα και
βάζουµε τέτοια σκληρά χρονικά πλαίσια και όταν έχουµε απέναντι το δηµόσιο, είµαστε πιο χαλαροί και εν πάση περιπτώσει,
βάζουµε διαφορετικά πλαίσια;
Κατά τη γνώµη µου, αυτό είναι ένα από τα αρνητικά στοιχεία.
Το δεύτερο αρνητικό είναι η µη παρουσία του εκπαιδευτή του
οδηγού κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, πραγµατικά δεν µπορώ να το καταλάβω,
όπως και πολύς κόσµος και πολλοί εκπαιδευτές. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις επιτροπές τοποθετήθηκαν οι άνθρωποι,
οι οποίοι είναι και αυτοί πολύ προβληµατισµένοι. Το αυτοκίνητο
είναι ένα περιουσιακό στοιχείο του εκπαιδευτή ή της σχολής οδηγών. Είναι δυνατόν να µην παρίσταται ο εκπαιδευτής; Κάποιοι
συνάδελφοι είπαν ότι θα πρέπει ο οδηγός να εξοικειωθεί να οδηγεί χωρίς την παρουσία κάποιου άλλου µέσα στο αυτοκίνητο. Μα,
κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο οδηγός δεν έχει κριθεί ακόµη
ότι είναι ικανός να οδηγήσει. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης κρίνεται ο οδηγός. Αφού περάσει επιτυχώς την εξέταση, τότε πλέον
βγαίνει το αποτέλεσµα ότι µπορεί να βγει έξω και να οδηγήσει.
Με ποια λογική, πριν ολοκληρωθεί η εξέταση, εµείς κρίνουµε ότι
είναι ικανός να βγει έξω να αντιµετωπίσει µόνος του τις οδικές
συνθήκες, δηλαδή, αυτά τα οποία θα αντιµετωπίσει; Άρα, θα πρέπει να το δούµε µε προσοχή.
Κάτι άλλο τώρα ως προς τους εβδοµηνταπεντάχρονους, που
πρέπει να δίνουν επανειληµµένως εξετάσεις. Σε ποια χώρα του
κόσµου συµβαίνει αυτό; Σε καµµία. Δηλαδή, τι κάνει; Ξεχνάει σε
δύο χρόνια πώς οδηγούν ή ποια είναι τα σήµατα, ποιοι οι κανόνες
ασφαλούς οδήγησης; Όχι.
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να µπουν κάποιες περαιτέρω εξετάσεις, δηλαδή πέρα από τον οφθαλµίατρο, από τον παθολόγο, να
εξετάζονται και από έναν νευρολόγο ή, εν πάση περιπτώσει, και
από κάποιον άλλο, ορθοπεδικό ή ό,τι άλλο αποφασιστεί, αλλά
όχι εξετάσεις.
Περνούµε τώρα στις επιχειρήσεις -γιατί βλέπω ότι περνάει και
ο χρόνος- υγρών καυσίµων. Εκεί πραγµατικά γίνεται µια επίθεση
στον ιδιωτικό τοµέα και στην επιχειρηµατικότητα. Αντί να στηριχθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες έµειναν ανοιχτές µετά από τόσα
χρόνια κρίσεως -βλέπετε ότι πλήττονται οι επιχειρήσεις- µπαίνει
ένα στενό χρονικό πλαίσιο. Και πέρα από το στενό χρονικό πλαίσιο που µπαίνει, µπαίνει αυτό το οποίο είναι εγκληµατικό για τις
επιχειρήσεις, αναστέλλεται, δηλαδή, η άδεια λειτουργίας τους
µέχρις ότου συµµορφωθούν στους νέους κανόνες ασφαλείας
που µπαίνουν.
Όλοι είµαστε υπέρ των κανόνων ασφαλείας, αλλά όχι µε αναστολή της άδειας. Είναι χίλιες πεντακόσιες επιχειρήσεις οι οποίες
θα πρέπει να εκσυγχρονίσουν τα θέµατα ασφαλείας. Οι επιχειρήσεις οι οποίες αναλαµβάνουν την τοποθέτηση αυτών των µηχανηµάτων είναι τέσσερις στην Ελλάδα. Κάντε έναν λογαριασµό:
Τέσσερις οι επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν τον εκσυγχρονισµό,
χίλιες πεντακόσιες οι επιχειρήσεις που πρέπει να εκσυγχρονιστούν. Καταλαβαίνετε τι συµβαίνει τώρα. Αν ανασταλεί η άδεια
λειτουργίας, σηµαίνει ότι για πάνω από µισό χρόνο -σχεδόν για
έναν χρόνο- θα µείνουν κλειστές αυτές οι επιχειρήσεις.
Εγώ σας ρωτάω το εξής: Αυτές οι επιχειρήσεις τι θα κάνουν
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µετά; Θα µπουν στη διαδικασία να ανανεώσουν ξανά την άδεια
και να φέρουν πίσω την πελατεία -θα πρέπει και αυτά να τα λάβουµε υπ’ όψιν µας- γιατί καµµιά επιχείρηση δεν µπορεί να µείνει
ανοιχτή χωρίς πελατεία. Όλο αυτό το πελατολόγιο θα πρέπει να
το φέρει πάλι πίσω.
Πέρα από αυτό, θα πρέπει να λάβουµε και κάτι άλλο υπ’ όψιν
µας, γιατί εδώ υπάρχει και κοινωνικό ζήτηµα. Έχουµε να κάνουµε
και µε την περιφέρεια. Έχουµε χωριά -µιλώ για την ελληνική
ύπαιθρο- στα οποία έχουµε ένα βενζινάδικο, ένα πρατήριο. Αν
αυτό κλείσει, δηλαδή αν, όπως λέει το νοµοσχέδιο, ανασταλεί η
άδεια λειτουργίας του, αυτό σηµαίνει ότι κλείνει το πρατήριο.
Αυτοί τι θα κάνουν από το χωριό; Θα πάνε στο γειτονικό χωριό;
Εγώ αυτό δεν το βλέπω λογικό.
Και αν λάβουµε υπ’ όψιν µας και κάποιες άλλες ορεινές περιοχές της πατρίδας µας, όπως τα Άγραφα, την Ήπειρο, τον Όλυµπο κ.λπ., όπου τα κοντινότερα χωριά µπορεί να είναι τριάντα και
σαράντα χιλιόµετρα και οι συνθήκες για να τα προσεγγίσει κανείς
είναι πολύ σκληρές, αντιλαµβάνεστε ότι δεν έχει καµµία λογική
αυτό το µέτρο.
Γι’ αυτό εγώ εισηγήθηκα ήδη από τις επιτροπές να ισχύσει
εκείνο το οριστικό, δηλαδή να µπει ως χρονικός περιορισµός η
31-12-2019 και σε όσους δεν συµµορφωθούν έως τις 31-12-2019
να αφαιρείται οριστικώς η άδεια. Όχι αναστολή της αδείας. Είναι
πολύ σκληρό και όπως σας είπα, θα έχει σαν αποτέλεσµα να κλείσουν επιχειρήσεις. Και ξέρετε, όταν κλείνει µια επιχείρηση, θα
υπάρξουν οι κοινωνικές επιπτώσεις τις οποίες θα κληθούµε να
αντιµετωπίσουµε. Πέρα, όµως, από αυτό, είναι και οι θέσεις εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε λιγότερο από µισό λεπτό.
Δηλαδή, εγώ αυτό το οποίο προτείνω είναι να µην αφαιρείται
προσωρινώς ούτε να αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας, αλλά
αυτή να αφαιρείται οριστικώς, εφόσον το πρατήριο δεν συµµορφωθεί έως τις 31-12-2019.
Άλλωστε, σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο είχατε κάνει αποδεκτή,
κύριε Υπουργέ, νοµοτεχνική πρόταση που είχα φέρει εγώ για το
άρθρο 25 του ν.4439/2016 για την παράταση του χρόνου προσαρµογής των πρατηρίων κάτω από οικοδοµές.
Έρχοµαι στο άρθρο 70 και εδώ κλείνω. Όσον αφορά στην κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του ν.4530/2018, µε
την οποία δίνεται η δυνατότητα ακόµη και µηδενισµού των αποστάσεων που απαιτούνται για την εγκατάσταση των δεξαµενών
υγραερίου, διαφωνώ, κύριε Υπουργέ.
Προτείνω, κύριε Υπουργέ, να διατηρηθεί η διάταξη για την έκδοση της υπουργικής απόφασης όπως προβλέπεται. Αυτό που
λέω για µηδενισµό των αποστάσεων όσον αφορά στα πρατήρια
υγραερίου, αν συγκρίνουµε αυτό το οποίο ισχύει ή αυτό το οποίο
έχει προταθεί να ισχύσει για την Ελλάδα µε αυτό που συµβαίνει
στο εξωτερικό, για άλλη µια φορά εκτιθέµεθα ως χώρα.
Αυτό σας παρακαλώ να το δείτε. Όπως είπα και στις επιτροπές, δεν είναι δυνατόν η Γερµανία, που είναι µια από τις χώρες
η οποία διακρίνεται για τους κανόνες ασφαλείας στη λειτουργία
είτε των πρατηρίων είτε γενικότερα σε όλα αυτά τα συστήµατα,
ξεχωρίζει για την αυστηρότητά της, να υπάρχουν τα πέντε µέτρα
απόσταση από τα όρια του οικοπέδου και να φτάνει στο ένα
µέτρο, ανάλογα µε τη χρήση πυράντοχων τοίχων κ.λπ. και εµείς
να είµαστε εδώ απόλυτοι στα πενήντα µέτρα. Δηλαδή, πέντε
µέτρα έως ένα µέτρο στη Γερµανία και πενήντα µέτρα στην Ελλάδα. Αυτό µας εκθέτει.
Το ίδιο ισχύει και για τη Μεγάλη Βρετανία. Αν θυµάµαι καλά,
είναι γύρω στα επτά µέτρα εκεί. Εµείς -το επαναλαµβάνω για να
έχουµε τη σύγκριση άµεσα- το έχουµε στα πενήντα µέτρα.
Αν δεν µπορούν κάποιες υπηρεσίες να αντιµετωπίσουν ενδεχόµενη επικίνδυνη κατάσταση, όπως την αντιµετωπίζουν οι Ευρωπαίοι, εγώ θα πρότεινα να τους στείλουµε για εκπαίδευση
στην Ευρώπη ή, εν πάση περιπτώσει, να αποφασίσουµε κάτι να
συµβεί. Πρέπει κάποια στιγµή να εκσυγχρονιστούµε και να σταθούµε στο πλευρό των επιχειρήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λαζαρίδη, κλείστε, σας παρακαλώ.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Κλείνω εδώ, κύριε Πρόεδρε.
Γι’ αυτό σας ζητώ να δείτε αυτά τα ζητήµατα που αφορούν και
τις σχολές οδηγών, αλλά και τα πρατήρια καυσίµων, µε ιδιαίτερη
ευαισθησία, γιατί πρέπει να στηρίζουµε τις επιχειρήσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίζουµε µε τη συνάδελφο από τον ΣΥΡΙΖΑ, την κ. Ζωή Λιβανίου.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΛΙΒΑΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών περιέχει µια σειρά
ρυθµίσεων, µε κυριότερη την τροποποίηση του τρόπου διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας οδήγησης.
Ο τρόπος µε τον οποίο γίνονται µέχρι σήµερα οι εξετάσεις
είναι αδιαφανείς, πρακτικά δεν ελέγχονται. Είναι κοινό µυστικό ειδικά στα µεγάλα αστικά κέντρα- ότι έχει αναπτυχθεί µια «µαύρη
αγορά» επιτυχίας στις εξετάσεις οδήγησης. Είναι χιλιάδες οι
οδηγοί που ισχυρίζονται ότι πλήρωσαν για να πάρουν το δίπλωµα
οδήγησης, χωρίς, όµως, να υπάρχουν οι αντίστοιχες καταγγελίες
προς την ελληνική δικαιοσύνη. Οι περιπτώσεις χρηµατισµών ή
άλλου τύπου παρεµβάσεων είναι πολύ περισσότερες από όσες
έχουν καταγγελθεί ή έχουν εντοπιστεί από την ελληνική δικαιοσύνη.
Η πραγµατικότητα αυτή -όπως είναι λογικό- δηµιουργεί πολλούς κινδύνους. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις απόδοσης διπλώµατος οδήγησης σε άτοµα που δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις.
Η Κυβέρνηση και σε αυτό το θέµα επιλέγει να εγκαταλείψει το
φαινόµενο της αδράνειας και της βολικής, από πολλές απόψεις,
απραξίας. Παρεµβαίνει αποφασιστικά και προτείνει ένα σύστηµα
εξέτασης το οποίο θα διασφαλίζει τις δυνατότητες ελέγχου του
εξεταζόµενου, αλλά και των εξεταστών. Θα µπορεί να επαληθεύεται και θα επιφέρει και ποινές σε όσους δεν κάνουν τη δουλειά που τους ανατέθηκε µε την υπευθυνότητα που απαιτείται.
Σήµερα υπάρχουν οι τεχνικές δυνατότητες να διενεργούνται
οι εξετάσεις και να καταγράφονται ψηφιακά, αποδεικνύοντας ότι
κάποιος πέτυχε ή δικαιολογηµένα απέτυχε στην εξέταση στην
οδήγηση. Οι αλλαγές, που προτείνονται, είναι εφαρµόσιµες και
δίκαιες, ανταποκρίνονται στο ευρύτερο δηµόσιο συµφέρον και
κλείνουν µια εστία διαφθοράς στην Ελλάδα.
Η Κυβέρνηση αποδεικνύει για ακόµα µια φορά ότι είναι µέρος
αυτής της κοινωνίας, αφουγκράζεται την πραγµατικότητα και
τολµά να παρεµβαίνει. Το κοινό µυστικό της διαφθοράς και της
εξαγοράς µερίδας δηµοσίων υπαλλήλων για την απόκτηση διπλώµατος, αποτελούσε σηµαντικό πρόβληµα. Να µην κλείνουµε
τα µάτια. Με τη σηµερινή πρωτοβουλία εξαλείφεται µία ακόµα
σκοτεινή τρύπα.
Εξίσου σηµαντική είναι η πρωτοβουλία για απόδοση διπλώµατος οδήγησης σε νέους δεκαεπτά ετών. Ο τρόπος που εισάγεται
και στη χώρα µας η δυνατότητα απόκτησης άδειας οδήγησης σε
ανήλικους, είναι κατά τη γνώµη µου ιδανικός. Η πρόβλεψη για
άδεια οδήγησης µε έναν χρόνο υποχρεωτικής συνοδείας από
ενήλικα έµπειρο οδηγό θα αποδειχθεί πολύτιµη, για να γλιτώσει
η κοινωνία από τον βαρύ φόρο αίµατος που κάθε χρόνο πληρώνει σε ό,τι αφορά την οδηγική συµπεριφορά νέων και άπειρων
οδηγών. Το σύνηθες µέχρι σήµερα είναι οι νέοι οδηγοί να κάνουν
κάποια εµπειρικά µαθήµατα συνήθως µε τους γονείς τους, αφού
αποκτήσουν δίπλωµα και σε πολύ µικρό διάστηµα να κυκλοφορούν στον δρόµο, χωρίς να έχουν κατακτήσει επαρκή εµπειρία.
Η υποχρέωση να οδηγούν συνοδευόµενοι για έναν ολόκληρο
χρόνο, θα προσφέρει πολύτιµες γνώσεις σε πραγµατικές συνθήκες. Η πρόβλεψη αυτή ενδεχοµένως να µπορεί -και είναι χρήσιµο- να επεκταθεί για κάθε νέο οδηγό, ανεξάρτητα από την
ηλικία του.
Επίσης, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο λύνονται προβλήµατα που
προέκυψαν αναφορικά µε την αποζηµίωση των εξεταστών για
την απόδοση άδειας οδήγησης.
Αναµορφώνεται το Σώµα Ελεγκτών του Υπουργείου για τα θέµατα των µεταφορών, ώστε οι ελεγκτές να µπορούν να ασκήσουν πραγµατικούς ελέγχους στα νέα δεδοµένα που έχουν
δηµιουργηθεί, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις υπηρεσιών µετα-
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φοράς προσώπων.
Εξορθολογίζονται οι κανονισµοί για τους υπαίθριους χώρους
στάθµευσης, γεγονός που θα επιτρέψει να συνεχίσουν τη λειτουργία τους οι υπάρχοντες σταθµοί, αλλά και να αξιοποιηθούν
χώροι για την προσφορά νέων θέσεων στάθµευσης, ειδικά σε περιοχές µε έντονα προβλήµατα.
Θεσµοθετείται το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας.
Μπαίνουν συγκεκριµένοι κανόνες και στόχοι, γεγονός που θα
υποχρεώσει το σύνολο των δήµων να καταρτίσουν ρεαλιστικά
σχέδια για τη µετακίνηση των ανθρώπων στο αστικό περιβάλλον
και τα περίχωρα των πόλεων. Η ολοκλήρωση αυτών των σχεδίων
σε κάθε πόλη θα βάλει ένα τέλος στις συχνές και χωρίς επαρκή
αιτιολόγηση αλλαγές που δηµιουργούν περισσότερα προβλήµατα απ’ όσα υποτίθεται ότι επιλύουν. Θα υποχρεωθούν οι ΟΤΑ
να εφαρµόσουν ένα πλαίσιο που δεν θα στηρίζεται στην οπτική
κάποιων, αλλά στη λογική και στις επισηµάνσεις των συγκοινωνιολόγων.
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα νοµοσχέδιο που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη λογική, υπηρετεί τη διαφάνεια, εκσυγχρονίζει
συγκεκριµένες πτυχές του θεσµικού πλαισίου, ώστε να ανταποκρίνεται στα σηµερινά δεδοµένα. Υπηρετεί το δηµόσιο και διαµορφώνει µια νέα βιώσιµη και περισσότερο ασφαλή πραγµατικότητα στους δρόµους και τις πόλεις µας. Κυρίως δε, βοηθάει
ώστε να αποκτήσουµε οδική συµπεριφορά τέτοια που να µη λέει
ο πεζός «ευχαριστώ» σε όποιον οδηγό σταµατάει στη διάβαση
για να περάσει, να µην είναι οι πόλεις µας πόλεις για αυτοκίνητα
µόνο, να µην παίρνουν τιµόνι στα χέρια τους εκείνοι που δεν
έχουν τα προσόντα, να προστατέψουµε τους ηλικιωµένους από
τυχόν ατυχήµατα και να µην τους κατατάξουµε στη δύση της
ζωής τους στους εν δυνάµει εγκληµατίες.
Πρέπει να σώσουµε όσες περισσότερες ανθρώπινες ζωές,
καθώς θα µας δίνεται η δυνατότητα για ένα χρόνο να είµαστε
δίπλα σε ένα νέο οδηγό και µαζί να βρούµε τον τρόπο να γινόµαστε καλύτεροι. Πρέπει να µάθουµε ότι το αυτοκίνητο είναι
µέσον που µας εξυπηρετεί για να κάνει τη ζωή µας πιο εύκολη
και όχι µέσον για να καταδικάσουµε τον εαυτό µας ή, ακόµα χειρότερα, να αφαιρέσουµε ακούσια ή εκούσια ζωές συνανθρώπων
µας.
Ο πολιτισµός είναι τρόπος ζωής. Ας αποδείξουµε ο καθένας
από µας και όλοι µαζί ότι είµαστε ένας λαός πολιτισµένος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ ευχαριστώ.
Προχωρούµε µε τον συνάδελφο κ. Κωσταντίνο Αχ. Καραµανλή
από τη Νέα Δηµοκρατία.
Οι επόµενοι πέντε συνάδελφοι είναι ο κ. Τζελέπης, η κ. Καρακώστα, ο κ. Τσιάρας, η κ. Αραµπατζή και ο κ. Κυριαζίδης.
Ορίστε, κύριε Καραµανλή, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Πριν µπω στην ουσία αυτού του νοµοσχεδίου, θα µου επιτρέψετε να κάνω µια γενικότερη τοποθέτηση, γιατί τις τελευταίες
µέρες βλέπουµε µια κυβέρνηση να βυθίζεται στον βούρκο των
αµαρτηµάτων τους. Βλέπουµε sms Υπουργών σε µαφιόζικη διάλεκτο, διαβάζουµε για απειλές Υπουργού εναντίον κεντρικού
τραπεζίτη και βλέπουµε µετεγγραφές -προ ολίγων ηµερών- επικριτών της Κυβέρνησης και νυν πρόθυµων για τη δήθεν µεγάλη
νέα πορεία στην κεντροαριστερά.
Αυτή η ξέχειλη, λοιπόν, χυδαιότητα, η ξεδιάντροπη συναλλαγή, δεν εκθέτει µόνο την Κυβέρνηση και τη χώρα. Εκφυλίζεται
η ίδια η πολιτική και απαξιώνεται η ίδια η δηµοκρατία. Και µέσα
σε αυτό το νοσηρό κλίµα, καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε
το παρόν νοµοσχέδιο.
Κατ’ αρχάς, εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στον Υπουργό για
δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για το γεγονός ότι πετύχατε µε ένα
νοµοσχέδιο, που έχει καθυστερήσει εδώ και εφτά µήνες -διότι
τόσο το προετοιµάζετε- και που έχουν µείνει εβδοµήντα χιλιάδες
άνθρωποι χωρίς να µπορούν να δώσουν εξετάσεις…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Εσείς είκοσι χρόνια…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: …να συσπειρώνετε ενα-
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ντίον σας τους πάντες, δηλαδή εξεταστές, εκπαιδευτές και υποψήφιους οδηγούς.
Κύριε Υπουργέ, αυτό θέλει ιδιαίτερη πολιτική τέχνη για να το
πετύχεις.
Ο δεύτερος λόγος είναι διότι για άλλη µια φορά ψεύδεστε. Κάνετε το άσπρο, µαύρο. Το είδαµε µε τον ν.4412, τον νόµο που
ψηφίσατε και τον οποίο έχετε τροποποιήσει διακόσιες εβδοµήντα εννέα φορές. Το είδαµε µε τον ν.4427 για την ΥΠΑ και την
ΑΠΑ. Είναι ο τρίτος χρόνος τώρα που δεν έχει εφαρµοστεί ο
νόµος. Το είδαµε µε τον ν.4530 για τα ταξί.
Εδώ σας πιάσαµε, κύριε Υπουργέ, για άλλη µια φορά να λέτε
ψέµατα ότι η Νέα Δηµοκρατία ψήφισε για τις εξετάσεις αυτών
που βρίσκονται στα εβδοµήντα τέσσερα έτη. Ψεύδεσθε!
Καταθέτω για τα Πρακτικά τι ψήφισε η Νέα Δηµοκρατία στο
άρθρο 65.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Τι ψήφισε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Ψήφισε «όχι». Εδώ
είναι, να το πάρετε να το δείτε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αχ. Καραµανλής καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για άλλη µια φορά, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας πιάσαµε να κάνετε το άσπρο, µαύρο! Για άλλη µια φορά σας πιάσαµε να λέτε
ψέµατα!
Έρχοµαι τώρα στο παρόν νοµοσχέδιο, προκειµένου να διευκρινίσω µια σειρά από ζητήµατα, στηριζόµενος στο σκεπτικό του
εισηγητή µας, του κ. Κατσανιώτη.
Κατ’ αρχάς, η Νέα Δηµοκρατία και όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα,
νοµίζω ότι είναι προφανές ότι είµαστε υπέρ όλων των προσπαθειών που έχουν στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας. Όµως, δεν
κάνετε αυτό µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Παρά το γεγονός
ότι επικαλείστε τη διαφάνεια, µετακυλίετε όλο το ζήτηµα στις
σχολές οδήγησης.
Πρόκειται, λοιπόν, όπως έχουν πει κι άλλοι συνάδελφοι, για
ένα σχέδιο νόµου το οποίο είναι ανεφάρµοστο και για ένα νοµοσχέδιο το οποίο επιτυγχάνει το πρωτοφανές. Ταλαιπωρεί τους
οδηγούς άνω των εβδοµήντα τεσσάρων ετών, δηµιουργεί σηµαντικότερα προβλήµατα στις σχολές οδήγησης και προκαλεί τις αντιδράσεις των ίδιων των εξεταστών δηµοσίων υπαλλήλων.
Όλα αυτά φάνηκαν ξεκάθαρα στις επιτροπές. Ήρθαν όλοι οι
φορείς και σας κατήγγειλαν όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα.
Επίσης, σας κατήγγειλαν ότι όλη αυτή η διαδικασία έγινε εν κρυπτώ, χωρίς διαβούλευση µε τους αρµοδίους. Μιλάµε για ένα νοµοσχέδιο το οποίο θεωρεί ότι όλο το κακό στα διπλώµατα
οδήγησης το κάνουν οι εκπαιδευτές των σχολών οδήγησης. Γι’
αυτό και δεν διστάζετε όχι µόνο να τους πετάτε έξω από τη διαδικασία εξέτασης, αλλά να τους επιστρατεύετε και το αυτοκίνητο.
Με λίγα λόγια, κατά την Κυβέρνηση, οι µόνοι που ευθύνονται
για αυτό το πραγµατικό πρόβληµα της απίστευτης διαφθοράς
είναι οι εκπαιδευτές και ως εκ τούτου θα πρέπει να απέχουν από
τη διαδικασία εξέτασης.
Την ίδια στιγµή τι κάνετε; Τους καλείτε να καλωδιώσουν τα αυτοκίνητά τους, να αποστέλλουν σε real time και αδιάκοπα σήµα
στο Υπουργείο. Και ειλικρινά αναρωτιέµαι πού τα έχει δει όλα
αυτά η Κυβέρνηση, σε ποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συµβαίνουν αυτά τα πράγµατα. Εδώ σε πολλές περιοχές της
χώρας γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει σήµα για κινητή τηλεφωνία και
εσείς ζητάτε αδιάκοπη αποστολή βίντεο.
Και µια εύλογη απορία: Αυτό το βίντεο θα καταγράφεται για
λόγους διαφάνειας. Για ποιον λόγο, λοιπόν, αφού θα υπάρχει βίντεο, να µη βρίσκεται ο εκπαιδευτής µέσα στο αυτοκίνητο;
Στη δε µεταβατική περίοδο που προβλέπεται, τέσσερις µήνες,
και που όλοι γνωρίζουµε ότι θα κρατήσει πολύ περισσότερο, η
Κυβέρνηση προτείνει το εξής παράλογο: Στη θέση του συνοδηγού να µην κάθεται ο εκπαιδευτής του υποψήφιου οδηγού, αλλά
να κάθεται άλλος εκπαιδευτής.
Και οι πρωτοφανείς πρωτοτυπίες δεν σταµατούν εκεί. Στους
υποψήφιους οδηγούς άνω των εβδοµήντα τεσσάρων, αντί για
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αυστηρές ιατρικές εξετάσεις, τους βάζετε -και αυτό είναι µια
παγκόσµια πρωτοτυπία- να δίνουν τρεις επιπλέον εξετάσεις, θεωρητικές, πορεία και ειδικές δοκιµασίες –προσέξτε- για όλα τα
διπλώµατα που κατέχουν. Δηλαδή ένας επαγγελµατίας οδηγός
φορτηγού εβδοµήντα τεσσάρων ετών θα πρέπει να δώσει έξι εξετάσεις: για το επαγγελµατικό δίπλωµά του και για το ιδιωτικής
χρήσεως αυτοκίνητο. Και αν έχει δίπλωµα δικύκλου, θα πρέπει
τότε οι εξετάσεις να γίνουν εννιά. Αντί, λοιπόν, για ιατρικές εξετάσεις που θα αφορούν όλα τα διπλώµατα, εσείς γεµίζετε τον
δηµόσιο τοµέα µε µια απίστευτη γραφειοκρατία και τελικά µετακυλίετε ένα κόστος τεράστιο στους ίδιους τους εξεταζόµενους.
Δυστυχώς, ο περιορισµένος χρόνος δεν µου επιτρέπει να αναφερθώ και σε άλλα πρωτόγνωρα του νοµοσχεδίου. Ήθελα απλώς να καταδείξω πόσο παράλογα είναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): ...(δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Κύριε Σπίρτζη, δεν
µπαίνω σε διάλογο µαζί σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ήθελα µόνο να ρωτήσω…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Όχι, δεν µπαίνω σε διάλογο µαζί σας. Είπατε αυτά που είπατε, σας κρίνουν αυτοί που
σας βλέπουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ούτως ή άλλως, ο
διάλογος µεταξύ του Υπουργού και Βουλευτού γίνεται µόνο µε
άδεια του Προεδρείου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η διαδικασία των εξετάσεων για τα διπλώµατα οδηγήσεως
χρήζει οπωσδήποτε πολύ µεγάλων βελτιώσεων. Αυτό, όµως, για
να υλοποιηθεί, πρέπει να γίνει µε έναν τεχνοκρατικό τρόπο και
πρέπει να γίνει µε έναν σοβαρό διάλογο µε τους φορείς, τον
οποίο εσείς δεν κάνετε. Και επίσης, θα πρέπει να πάρουµε τις
καλές πρακτικές που ισχύουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Έρχεστε εσείς, όπως είπε ο εισηγητής µας, και κάνετε εξετάσεις οδήγησης καινούργια πατέντα, την «πατέντα Σπίρτζη», η
οποία δεν υπάρχει πουθενά στον κόσµο. Εδώ είµαστε σε µερικούς µήνες να σας αποδείξουµε για άλλη µία φορά πως και
αυτός ο νόµος σας είναι ανεφάρµοστος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το
1ο Γυµνάσιο Παιανίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Μία διευκρινιστική ερώτηση θα ήθελα να κάνω στον κ. Καραµανλή.
Είπε για οδηγούς επαγγελµατίες άνω των εβδοµήντα τεσσάρων ετών σε βαρύ όχηµα φορτηγό ότι τους βάζουµε να κάνουν
εννιά εξετάσεις;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Ψήφισα ή δεν ψήφισα
στο συγκεκριµένο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Καραµανλή, θα
σας δώσω τον λόγο για δύο λεπτά να απαντήσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Θέλω να µου απαντήσετε σε αυτό, αν είπατε ότι βάζουµε
οδηγό επαγγελµατία εβδοµήντα τεσσάρων χρονών βαριού οχήµατος, όπως νταλίκας, λεωφορείου κ.λπ., να ξαναδώσει σε εννιά
εξετάσεις για να έχει το δίπλωµά του. Απαντήστε µου σε αυτό.
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Στο υπόλοιπο, επειδή ζήτησε µια απάντηση ο κ. Καραµανλής,…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Ψηφίσαµε τους εβδοµηντατεσσάρηδες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας δώσω τον
λόγο, κύριε Καραµανλή. Αφήστε να ολοκληρώσει τώρα. Πάει
καλά ο χρόνος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Να µας πείτε εάν στις διεθνείς µεταφορές οι οδηγοί άνω
των εβδοµήντα τεσσάρων χρονών πρέπει να δώσουν εννιά
φορές και µετά θα σας πούµε και τα υπόλοιπα.
Στον ν.4530/2018 ψηφίστηκαν από το ελληνικό Κοινοβούλιο οι
εξετάσεις άνω των εβδοµήντα τεσσάρων ετών. Δεν είναι θέµα
του σηµερινού σχεδίου νόµου. Το λέω, γιατί ο λαϊκισµός πρέπει
να έχει και γραµµή στην Αίθουσα. Δεν πραγµατευόµαστε σήµερα
αν θα δίνουν εξετάσεις ή όχι. Σήµερα στο σηµερινό…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Είπατε ότι δεν το ψηφίσαµε και
εµείς, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Όχι, δεν είπα αυτό.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κατσανιώτη,
πολύ ζωηροί είστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Στο σηµερινό σχέδιο νόµου βλέπουµε τη µεταβατική διάταξη, για να δώσουν αυτοί οι άνθρωποι εξετάσεις χωρίς να ταλαιπωρούνται. Δεν συζητάµε σήµερα αν θα δίνουν εξετάσεις ή
όχι. Αυτό ψηφίστηκε τον Μάρτιο, όπως και πολλά άλλα ψηφίστηκαν πριν, στα οποία κλείνετε τα µάτια και θέλετε να λαϊκίζετε. Κανένα πρόβληµα. Συνεχίστε το ίδιο βιολί. Πείτε µας, όµως, διευκρινιστικά, αν θέλετε, γι’ αυτό που σας ρώτησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν δώσω τον λόγο
στον κ. Καραµανλή, κύριε Υπουργέ, θα µαζεύετε ό,τι παρατηρήσεις θέλετε και όταν θα κάνετε την τοποθέτησή σας, θα απαντήσετε συνολικά. Δεν θα σταµατώ τη ροή για να απαντάτε. Έτσι;
Ορίστε, κύριε Καραµανλή, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, για
να απαντήσετε σε ό,τι θέλετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Σπίρτζη, πραγµατικά δεν παύετε να µε εκπλήσσετε και
είναι εξαιρετικά διασκεδαστικό αυτό που κάνετε, διότι επανειληµµένως σας έχει πιάσει η Αντιπολίτευση να ψεύδεστε και να κάνετε το άσπρο µαύρο.
Θα πάρουµε λοιπόν τα Πρακτικά, για να δούµε ότι πριν από
λίγες ώρες είπατε ότι η Νέα Δηµοκρατία είχε ψηφίσει το συγκεκριµένο άρθρο. Ήρθαµε εδώ, σας αποδείξαµε ότι δεν το είχαµε
ψηφίσει και αντί να πείτε «έκανα ένα λάθος, συγγνώµη», γυρνάτε
και µας λέτε «δεν κάναµε αυτό».
Τώρα, να απαντήσω στο ερώτηµά σας. Ένας οδηγός, που είναι
εβδοµήντα τεσσάρων χρονών και θέλει να δώσει για δίπλωµα
οδήγησης θα δώσει τρεις φορές. Αν θέλει να δώσει και για δίπλωµα µοτοσυκλέτας, θα ξαναδώσει εξετάσεις και µπορεί να
υπάρχει τέτοιος οδηγός. Συγγνώµη, γιατί είδα συναδέλφους του
ΣΥΡΙΖΑ να λένε «να είναι εβδοµήντα τεσσάρων χρονών και να
είναι οδηγός φορτηγού;». Γιατί, δεν µπορεί σήµερα να υπάρχουν
εβδοµήντα τεσσάρων χρονών άνθρωποι, οι οποίοι να µην είναι
σε σύνταξη και να οδηγούν ή να έχουν διακόψει τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα και να οδηγούν; Ναι, κύριε Σπίρτζη. Και
αυτά δεν τα λέω εγώ. Αυτά τα είπαν στην επιτροπή. Τα λένε οι
φορείς του Υπουργείου σας. Εγώ αυτά δεν τα έβγαλα από το κεφάλι µου.
Εποµένως, για άλλη µία φορά εκτίθεστε, για άλλη µία φορά
κάνετε το άσπρο µαύρο και το πιο σηµαντικό από όλα ξέρετε
ποιο είναι, κύριε Σπίρτζη; Δεν έχει καµµία σηµασία εδώ η δική
µας, αν θέλετε, αντιπαράθεση. Σηµασία έχει ότι θα είµαστε και
πάλι σε αυτή την Αίθουσα και θα σας λέµε ότι αυτός ο νόµος,
δεν πρόκειται να εφαρµοστεί! Διότι για όλα τα νοµοθετήµατα,
που έχετε φέρει εδώ και σας το έχουµε αποδείξει, δυστυχώς,
δεν έχετε έτοιµους εφαρµοστικούς νόµους να τους νοµοθετείτε.
Πρωτοφανές παράδειγµα ο ν.4412, για τον οποίο έχετε φέρει
διακόσιες εβδοµήντα εννιά τροπολογίες! Εάν είναι δυνατόν, αυτή
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τη στιγµή να καθόµαστε και να διαπληκτιζόµαστε γι’ αυτό το
θέµα!
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ. Όχι. Συνεχίζουµε. Περιµένει ο κ. Τζελέπης. Κρατήστε
τα όλα. Θα έχετε άπλετο χρόνο να απαντήσετε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Τζελέπης από τη Δηµοκρατική
Συµπαράταξη.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν τοποθετηθώ στο συγκεκριµένο άρθρο του υπό συζήτηση
νοµοσχεδίου, δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ στη γενικότερη πολιτική κατάσταση, η οποία πραγµατικά, έχει ξεφύγει από
µια Κυβέρνηση που είναι σε αποδροµή και είµαστε µάρτυρες το
τελευταίο διάστηµα µιας κατάστασης τέως Υπουργοί να αλληλοκατηγορούνται µε όρους µαφίας, να αλληλοµηνύονται, να
ακούµε για διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης, για χρηµατισµούς
από ξένα κέντρα. Από την άλλη την πλευρά, βλέπουµε νυν Υπουργό να µαγνητοφωνεί θεσµικό πρόσωπο, τον κεντρικό τραπεζίτη, να επιχαίρει γι’ αυτό και όταν αντιλαµβάνεται την επόµενη
µέρα ότι αυτό είναι ποινικό αδίκηµα, κακούργηµα, να έρχεται στη
Βουλή, να αναιρεί αυτό, αλλά και πάλι να προσπαθεί ως άλλος
Βεληγκέκας να επιβάλει νέα ήθη στην πολιτική ζωή του τόπου.
Ζούµε, δηλαδή, πραγµατικά, µια δηµοκρατία τύπου Λατινικής
Αµερικής, εκφυλισµού, παρακµής, µε έναν Πρωθυπουργό θεατή
σε όλα αυτά. Γι’ αυτό, έχει τον λόγο η δικαιοσύνη. Και τον λόγο
πρέπει να έχει άµεσα ο ελληνικός λαός. Το µόνο που κάνει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το ετερόκλητο σχήµα, -δεν χρειάζεται να
αναφερθώ, έχουν αναφερθεί τόσα πολλά- χωρίς αρχές, αξίες,
ενιαία πολιτική κατεύθυνση, είναι ό,τι µαζέψουµε τώρα, αρκεί να
κάνουµε µία υποτυπώδη κυβερνητική πλειοψηφία.
Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα της Πλειοψηφίας: Το 1965, µπροστά σε αυτά τα οποία βιώνουµε τις τελευταίες µέρες, ωχριά.
Από την άλλη πλευρά, έρχεστε εδώ και λέτε ότι θέλετε να εκπροσωπήσετε την Κεντροαριστερά. Η Κεντροαριστερά δεν γίνεται µε µεταγραφές και πολιτικές εξαγορές προσώπων. Η Κεντροαριστερά γίνεται µε αρχές, αξίες και πολιτικές, που αγγίζουν τον
πολίτη.
Ακριβώς εδώ θα ήθελα να αναφερθώ τώρα. Στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο, κατατέθηκε µια τροπολογία, η οποία πέρασε και ως
άρθρο του νοµοσχεδίου και ήρθε στην Ολοµέλεια, το άρθρο 32,
για τις ρυθµίσεις βοσκήσιµων γαιών, -και µάλιστα, πέρασε σχεδόν απαρατήρητη- τα βοσκοτόπια δηλαδή, τα οποία εσείς βαφτίσατε το 2015 σε βοσκήσιµες γαίες, εν αντιθέσει µε αυτό, που
ορίζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα µε οδηγίες µε τον όρο µόνο «βοσκότοπος». Σας το τονίσαµε τότε.
Τότε είπατε ότι θα κάνετε τα διαχειριστικά σχέδια, µε µια διαδικασία, που τότε καταγγείλαµε ότι δεν θα τη φέρετε εις πέρας
και θα κινδυνεύουν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι να χάσουν ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Είχατε δεσµευτεί ότι µέχρι
1-1-2019 θα είχατε κάνει τα ολοκληρωµένα σχέδια διαχείρισης
των βοσκοτόπων, για να µην έχουν πρόβληµα οι Έλληνες κτηνοτρόφοι.
Ερχόµαστε σήµερα, στο 2019, και δεν έχετε κάνει τίποτα απολύτως. Ξεκινάει η νέα ΚΑΠ 2020-2027 και κινδυνεύουν να χαθούν
τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Κι έρχεστε εσείς άρον-άρον τώρα, να
φέρετε µια τροπολογία να πάνε -λέει- µέχρι 31-12-2021 τα διαχειριστικά σχέδια των βοσκοτόπων. Μα, η νέα ΚΑΠ θα ξεκινήσει
από το 2020. Άρα, τον πρώτο χρόνο, το 2021, που δεν θα έχουµε
διαχειριστικά σχέδια βοσκοτόπων, ήδη θα χαθεί ένα σηµαντικό
κονδύλι από τους Έλληνες κτηνοτρόφους.
Προσέξτε τώρα. Ήδη, όταν φέρατε το 2015 τον νόµο για τα
διαχειριστικά σχέδια των βοσκοτόπων, είχαµε τονίσει ότι αφαιρείτε λεφτά από τον πρώτο βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αντί η πολιτεία να πληρώσει αυτά τα διαχειριστικά σχέδια, πήρατε το τέλος βόσκησης των βοσκοτόπων, που πήγαινε στους
δήµους, για να κάνουν στα βοσκοτόπια έργα συντήρησης, να
είναι παραγωγικά, µέτρα πυροπροστασίας των βοσκοτόπων και
των δασών, πήρατε τα χρήµατα αυτά και είπατε ότι τα πάτε στην
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περιφέρεια, για να γίνουν τα διαχειριστικά σχέδια βελτίωσης των
βοσκοτόπων. Πόσα χρήµατα πήρατε το διάστηµα αυτό, µέχρι το
2018; Πήρατε περίπου 9 εκατοµµύρια ευρώ. Κι έρχεται σήµερα
ο Υπουργός και λέει «αυτά τα 9 εκατοµµύρια δεν φτάνουν, να
πάρουµε άλλα 10 εκατοµµύρια, να τα κάνουµε συνολικά 20 εκατοµµύρια, για να κάνουµε τα διαχειριστικά σχέδια».
Από την άλλη πλευρά, αυτοί που είναι καθ’ ύλην αρµόδιοι και
τους ενδιαφέρει τι θα γίνει µε τα διαχειριστικά σχέδια, να συµµετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, που είναι τα συλλογικά θεσµικά
όργανα των κτηνοτρόφων, τους βγάζετε µέσα από την τη διαχείριση, τους παίρνετε, όµως, τα 20 εκατοµµύρια, -δικά τους χρήµατα, άµεσα εισπράξιµο κεφάλαιο, µέσα από τις επιδοτήσεις των
κτηνοτρόφων- µε διαδικασίες, που χρήζουν πολλών ερωτηµατικών στο πώς θα διατεθούν αυτά τα κονδύλια.
Τα επιπλέον 10 εκατοµµύρια που ζητάει ο νυν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, που δεν είναι εδώ, είναι εξωπραγµατικό. Δεν
δικαιολογείται από πουθενά να έχουµε επιπλέον 10 εκατοµµύρια
σε αυτά, που ήδη έχει πάρει από τους Έλληνες αγρότες.
Από την άλλη πλευρά, -γι’ αυτό σας λέω ότι οι πολιτικές σηµατοδοτούν έναν πολιτικό χώρο- δείξατε πόσο ενδιαφέρεστε για
τον Έλληνα κτηνοτρόφο, όταν πριν από λίγο καιρό δώσατε 42
εκατοµµύρια, για να τον ενισχύσετε στην κατάσταση, που βρίσκεται σήµερα. Τα 42 εκατοµµύρια ευρώ σηµαίνει 5 ευρώ για
δύο µέρες σιτηρέσιο σε κάθε παραγωγικό ζώο.
Με το άρθρο 32, παίρνετε απευθείας χρήµατα των Ελλήνων
κτηνοτρόφων, τα 20 εκατοµµύρια, µε µια τροπολογία, που ούτε
καν συζητήθηκε, σε ένα άσχετο νοµοσχέδιο, χωρίς να ξέρουµε
πώς θα διατεθούν και εάν θα µπορέσετε να φέρετε εις πέρας τα
διαχειριστικά σχέδια των βοσκοτόπων, όταν τέσσερα χρόνια
τώρα δεν κάνατε τίποτα. Απλώς παίρνετε χρήµατα για κάποιους
«ηµετέρους».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχουν γίνει κάποιες
αµοιβαίες αλλαγές στον κατάλογο.
Η κ. Καρακώστα έχει τον λόγο. Στη συνέχεια ο κ. Τσιάρας, η
κ. Αραµπατζή και ο κ. Κονσόλας θα µπει στη θέση του κ. Κυριαζίδη.
Ορίστε, κυρία Καρακώστα, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Καλησπέρα σε όλες και
όλους, που σήµερα παρακολουθούν τη Βουλή.
Πραγµατικά, µου δηµιούργησε τεράστια απορία η ένταση, µε
την οποία µίλησε ο κ. Καραµανλής, σχετικά µε την εξέταση των
επαγγελµατικών διπλωµάτων άνω των εβδοµήντα τεσσάρων
ετών. Μήπως η Νέα Δηµοκρατία σκοπεύει να αυξήσει το όριο της
συνταξιοδότησης και πάνω από τα εβδοµήντα, να το φτάσει περίπου στα ογδόντα; Αντί, δηλαδή, να φροντίζουµε πραγµατικά
να βγάλουµε αυτούς ανθρώπους, που κάνουν το τόσο δύσκολο
επάγγελµα του οδηγού του φορτηγού, της νταλίκας, όσο το δυνατόν νωρίτερα, θεωρώντας τα βαρέα επαγγέλµατα, εµείς λέµε
γιατί δεν τους δίνουµε επαγγελµατικό δίπλωµα πάνω από τα
εβδοµήντα τέσσερα.
Άλλες απορίες, που διατυπώθηκαν από προηγούµενους οµιλητές ήταν «γιατί τώρα;». Τέσσερα χρόνια -λέει- δεν µπορούσατε
να το φέρετε αυτό το νοµοσχέδιο; Αλήθεια, ο κόσµος δηµιουργήθηκε µετά τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγµή δηλαδή, που στην Κυβέρνηση µπήκε ο ΣΥΡΙΖΑ; Πριν δεν υπήρχε κόσµος, δεν υπήρχαν
κυβερνήσεις; Δεν υπήρχατε εσείς να διαµορφώσετε τέτοιου είδους νοµοσχέδια; Προς τι τέτοιες απορίες;
Άλλο ένα ερώτηµα ήταν: «Πότε γίνεται η συναλλαγή; Γίνεται
µέσα στο αυτοκίνητο;». Όχι, βέβαια. Δεν γίνεται µέσα στο αυτοκίνητο. Είναι σαφές. Εκτός του αυτοκινήτου γίνεται η συναλλαγή.
Τα πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία εσείς τα περιφρονείτε
τόσο πολύ -και δεν τα περιφρονήσατε γενικώς, χωρίς λόγο, γιατί
δεν σας θεωρώ ανίκανους ως κυβερνήτες τα προηγούµενα χρόνια να έχετε διαµορφώσει ένα εξαιρετικό πληροφοριακό σύστηµα σε όλους τους τοµείς- εµείς χρόνο µε χρόνο τα διαµορφώνουµε παντού, όπως παραδείγµατος χάρη το e-πολεοδοµία,
το e-εφορία κ.λπ. και προχωράµε βήµα-βήµα σε κάθε τοµέα να
βάζουµε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έτσι ώστε να είναι κα-

4323

θαρό το τοπίο, στην διαφάνεια του όποιου ζητήµατος θέλουµε
να προωθήσουµε.
Βεβαίως, µέσα από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και µέσα
από την κάµερα, θα δούµε αν ο οδηγός σωστά λειτούργησε και
καλώς πήρε το δίπλωµα ή κακώς λειτούργησε και κακώς πήρε
το δίπλωµα. Αυτό είναι το κριτήριο της κάµερας. Δεν είναι αν θα
συνδιαλλαγεί εκεί µέσα. Είναι για να δούµε αν πραγµατικά σωστά
έκανε τα βήµατά του. Σε αυτή την κατεύθυνση -πιθανά όχι ολοκληρωµένα, αλλά δεν έχει σηµασία- έχουν γίνει δέκα βήµατα. Με
αυτό το νοµοσχέδιο, ερχόµαστε να διαµορφώσουµε, πρώτα απ’
όλα, την κάµερα στο αυτοκίνητο, δεύτερον, σταθερούς εξεταστές, έτσι ώστε να µη δηµιουργούνται οι απορίες. Οποιοσδήποτε
µπορεί να εξετάζει έναν επαγγελµατία -έτσι είπατε- νταλικέρη;
Όχι βέβαια.
Ξέρετε, επίσης, ότι στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, στην
οποία συµµετέχω -είµαι µέλος- πολλοί οδηγοί εξεταστές ζήτησαν
να γίνουν και πανεπιστηµιακού επιπέδου οι εξεταστές, να περνούν δηλαδή ΤΕΙ κ.λπ.. Ο κ. Κόνσολας, που είναι στην επιτροπή,
θα τα θυµάται αυτά. Οι ίδιοι οι φορείς, που έρχονται ζητούν αναβάθµιση των εξεταστών. Άρα, είναι ένα επόµενο βήµα, στο οποίο
πρέπει πραγµατικά να προχωρήσουµε και να φτιάξουµε ειδικό
σώµα εξεταστών, έτσι ώστε να είναι γνώστες, έµπειροι και να
µπορούµε να προχωρήσουµε. Σε αυτή, λοιπόν, τη διαδικασία,
φτιάχνεται ένα ειδικό σώµα. Δεσµεύονται οι εναλλαγές, µε κλήρωση δηλαδή για λόγους διαφάνειας µπαίνουν εξεταζόµενος και
εξεταστής µέσα στο αυτοκίνητο και πάει λέγοντας.
Όµως, εγώ θέλω πάρα πολύ να αναφερθώ και σε κάτι άλλο,
επειδή πραγµατικά, αυτό είναι σύνθετο πρόβληµα και ο δρόµος
δεν είναι µόνο δρόµος, δεν είναι µόνο οδηγός, δεν είναι µόνο αυτοκίνητο, αλλά είναι και ολόκληρη η πόλη. Είναι η πόλη, δηλαδή,
και η σηµατοδότησή της. Πάει ο οδηγός στον δρόµο, τι σηµατοδοτήσεις έχουµε;
Μπαίνει, λοιπόν, το δεύτερο κοµµάτι αυτού του νοµοσχεδίου,
αυτό που λέµε σχέδιο βιωσιµότητας αστικής κινητικότητας. Αυτό
είναι ένα καταπληκτικό κοµµάτι για όσους µπορούν να το αναλύσουν και να το καταλάβουν. Βεβαίως, χρειαζόµαστε τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και δη του πρώτου βαθµού και
µεταγενέστερα του δεύτερου, διότι κάποτε, πρέπει οι δήµοι και
η αυτοδιοίκηση, να πάρουν την ευθύνη πάνω τους, να σχεδιάζουν στον τόπο τους, όπου έχουν ελεύθερο χώρο, πού θα κάνουν
τους ποδηλατοδρόµους τους, πού θα βάλουν τα αυτοκίνητα, πού
θα βάλουν τις συγκοινωνίες, πόσο συχνές και πόσο εξυπηρετούν
τον πολίτη τους οι συγκοινωνίες, δηλαδή οι µαζικοί τρόποι µεταφοράς. Είναι, επίσης, εξαιρετικά σηµαντικό το να διαµορφώσουµε εξαιρετικά πεζοδρόµια. Γι’ αυτό, οι πολίτες, που µε ακούν
σήµερα, καλό θα ήταν να ψηφίσουν δηµάρχους, που θα βάλουν
σε προτεραιότητα τον πεζό και όχι σε προτεραιότητα το αυτοκίνητο.
Αυτό, λοιπόν, το σχέδιο αστικής ανάπλασης, είναι από τα
πλέον σηµαντικά αυτού του νοµοσχεδίου, κατά τη δική µου
άποψη. Είναι, δηλαδή, ένα στρατηγικό σχέδιο σχεδιασµού, που
βεβαίως, δεν θα γίνει αύριο το πρωί. Όµως, εάν δεν ξεκινήσει,
δεν θα γίνει ποτέ. Γι’ αυτό, εµείς οφείλουµε αυτήν τη στιγµή -και
µε αυτό το νοµοσχέδιο γίνεται- να προωθήσουµε και να χρηµατοδοτήσουµε, όπως προβλέπει αυτό το νοµοσχέδιο, ώστε να
υπάρξουν επιτροπές στην τοπική αυτοδιοίκηση -ορίζονται από
τον πρώτο και δεύτερο βαθµό- που θα συγκροτήσουν οµάδες
εργασίας, που θα παρακολουθούν και θα αξιολογούν τα µέτρα
παρέµβασης του σχεδίου κινητικότητας, τα οποία θα χρηµατοδοτούνται από το συγχρηµατοδοτούµενο ή το εθνικό σκέλος του
προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων. Είναι σηµαντικό και µόνο
το γεγονός ότι δίνουµε αξία σ’ αυτό το κοµµάτι, έτσι ώστε να
έχουµε έργα υποδοµών αξιόπιστα. Γιατί δεν είναι µόνο ο σχεδιασµός του έργου υποδοµών.Είναι και η παραλαβή του έργου υποδοµών, του δρόµου µας, του πεζοδροµίου, στοιχεία που και αυτά
εµπεριέχουν, όπως καταλαβαίνετε, τη λέξη «λάδωµα».
Άρα, έχουµε πολλά θέµατα να λύσουµε, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε τα ζητήµατα οδικής ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα. Εδώ, λοιπόν, έχει πολύ µεγάλη σηµασία να τονίσουµε και
να δούµε προωθητικά προγράµµατα, που έχουν σχέση µε την
ηλεκτροκίνηση, τις θαλάσσιες και τις εναέριες µεταφορές, τον
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βιοκλιµατικό σχεδιασµό του δηµόσιου χώρου και πολλά άλλα,
που θα µπορούσαµε να αναφέρουµε. Ωστόσο, πρέπει κάποια
στιγµή, να διευρύνουµε το πνεύµα µας, να δούµε τι σηµαίνει
κάθε νοµοσχέδιο. Είναι σαφές ότι αύριο το πρωί µπορεί να µην
µπορεί να εφαρµοστεί, όµως προβλέπονται ειδικά σ’ αυτό το νοµοσχέδιο και λεπτοµέρειες, µπορώ να πω, όπως ότι έχουµε έλλειψη των ειδικών χώρων εξετάσεων. Ωστόσο, θα κλείνουµε ένα
κοµµάτι της πόλης, εκεί που θα γίνονται εξετάσεις. Είναι πραγµατοποιήσιµες, δηλαδή, λύσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντίνος Τσιάρας, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε µια νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, η οποία προφανώς, παρά τις διαφορετικές απόψεις, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως καλοδεχούµενη
για ένα ζήτηµα, για το οποίο ξέρουµε ότι όλοι, λίγο ή πολύ, έχουµε πολλά ερωτηµατικά και πολλές αµφιβολίες σε σχέση µε
το τι έχει διαµειφθεί µέχρι τώρα.
Δεν θέλω να µείνω ακριβώς στην ουσία της συζήτησης, γιατί
υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αν και η µόλις κατελθούσα του Βήµατος κυρία συνάδελφος της συµπολίτευσης στην
πραγµατικότητα απέρριψε πολλές από τις αιτιάσεις του κυρίου
Υπουργού, λέγοντας, αφενός µεν, ότι οι συναλλαγές δεν γίνονται
εντός των αυτοκινήτων, άρα, η όποια προσπάθεια να έχουµε
αυτήν την οπτική επαφή, µέσω των συστηµάτων, µάλλον απορρίπτεται από την ίδια τη συµπολίτευση και αφετέρου, προτείνοντας να υπάρξει επιτέλους ένα σώµα εξεταστών µε προσόντα,
που νοµίζω ότι θα ήταν µία από τις απαντήσεις για τα συγκεκριµένα ερωτήµατα και ζητήµατα.
Κυρίως, όµως, θέλω να µείνω στο γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι
για άλλη µια φορά, σ’ ένα νοµοσχέδιο, το οποίο φαίνεται ότι είναι
συνηθισµένο, δεν έχει δηλαδή ζητήµατα, τα οποία θα µπορούσαν
µε τον έναν ή µε τον άλλον τρόπο να δικαιολογήσουν κοινοβουλευτικές - σας έλεγα- «εκτροπές», και εδώ υπάρχουν ζητήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα νοµοσχέδιο µε είκοσι ένα
βασικά άρθρα, περιµένουµε στα δεκατέσσερα διευκρινίσεις µε
υπουργικές αποφάσεις; Πώς, αλήθεια, νοµοθετεί αυτή η Βουλή
στον παρόντα χρόνο; Δεν αναφέροµαι στα γνωστά φαινόµενα
των αδιανόητα πολλών τροπολογιών ή ζητηµάτων, που πολλές
φορές θέτουν εν αµφιβόλω την κοινοβουλευτική διαδικασία. Ένα
νοµοσχέδιο συνηθισµένο -επιτρέψτε µου τον όρο- µε είκοσι ένα
βασικά άρθρα χρειάζεται δεκατέσσερις εξουσιοδοτήσεις στο
πρόσωπο του Υπουργού, για να υπάρξουν υπουργικές αποφάσεις, ούτως ώστε να διευκρινιστεί και τελικά, να εφαρµοστεί; Πού
µπορεί κανείς να δει ότι εδώ κάνουµε σωστά την κοινοβουλευτική
διαδικασία;
Δεν µπορεί κανείς, σε καµµία περίπτωση, σ’ έναν χρόνο που
ξέρουµε, για ζητήµατα που πολλές φορές πρέπει να είναι σε
απόλυτη διαφάνεια και στην απόλυτη ενηµέρωση των Ελλήνων
πολιτών, να δίνει λευκή επιταγή σε κανέναν Υπουργό, σε σχέση
µε το τι θέλει να κάνει στο µέλλον.
Επιπλέον, υπάρχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία µε σαφή τρόπο περιγράφει ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για το ύψος της προµήθειας του αναγκαίου οπτικοακουστικού υλικού και των πληροφοριακών συστηµάτων. Ξέρει κανείς
πόσο είναι αυτά; Υποτίθεται ότι µία από τις βασικές δοµές του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, που φέρνουν τη συγκεκριµένη αλλαγή, που ο ίδιος ο Υπουργός επαγγέλλεται, είναι στο πώς θα
εφαρµοστούν όλα αυτά τα συστήµατα και πώς θα µας δώσουν
µια ενηµέρωση, η οποία σ’ έναν πολύ µεγάλο βαθµό θα αλλάξει
τον µέχρι σήµερα τρόπο εκπαίδευσης και διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών. Αυτή τη στιγµή, κανείς δεν
ξέρει πόσο θα κοστίσει. Αυτό, βεβαίως, δεν αφορά σε κανέναν,
ούτε βεβαίως υπάρχει πρόβλεψη για το ετήσιο κόστος λειτουργίας του συστήµατος γενικότερα.
Αφήστε που, συµβαίνει κάτι πιο ωραίο και έπρεπε να είναι εδώ
ο κ. Χαρίτσης, που υποτίθεται ότι είναι µετριοπαθής και υποστηρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση. Μετακυλίεται ένα κόστος, χωρίς
να υπάρχει καµµία απολύτως πρόβλεψη, ουσιαστικά στις περι-
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φέρειες. Μιλώ, βεβαίως, για τους ειδικούς χώρους ,που πρέπει
να διαµορφωθούν, τις πίστες εκπαίδευσης, όπως λέγονται, µέσα
στις οποίες θα γίνεται και η εκπαίδευση, αλλά και οι εξετάσεις
των υποψηφίων οδηγών. Ούτε αυτό δεν πρέπει να περιλαµβάνεται, υποτίθεται, στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που από την άλλη πλευρά πρέπει να δηµιουργήσει όρους
συγκεκριµένους, για να περάσει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο;
Βρισκόµαστε ξανά αντιµέτωποι µε µια πραγµατικότητα, που
κανείς µας δεν γνωρίζει; Πολύ ωραία. Κάθε φορά, λοιπόν, σε
κάθε νοµοσχέδιο θα εξουσιοδοτούµε τον Υπουργό τα δεκαπέντε
από τα είκοσι άρθρα του νοµοσχεδίου να τα προσδιορίζει και να
τα κάνει συγκεκριµένα µε υπουργικές αποφάσεις. Είναι καλή κοινοβουλευτική λειτουργία; Και απευθύνοµαι σε εσάς, αγαπητοί
και αξιότιµοι συνάδελφοι της συµπολίτευσης: Αυτή είναι η σοβαρή κοινοβουλευτική λειτουργία;
Τα λέω όλα αυτά, διότι, πέραν του ότι ο εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας νοµίζω ότι έθεσε όλα τα ζητήµατα µε πολύ συγκεκριµένο και πολύ σαφή τρόπο, δεν βλέπετε ότι µε το άρθρο 17
διογκώνεται και πάλι το πελατειακό κράτος; Διπλάσιοι από είκοσι,
δηλαδή σαράντα οι επιθεωρητές; Πρέπει να έχουµε επιπλέον επιθεωρητές; Οι επιθεωρητές είναι το ζήτηµα; Το πρόβληµα, δηλαδή, το οποίο εντοπίζεται στη διεξαγωγή των εξετάσεων και
στην όλη διαδικασία, µε όλα αυτά τα φαινόµενα, τα οποία περιεγράφηκαν από πολλούς συναδέλφους νωρίτερα εδώ στο Βήµα,
εντοπίζεται στο ότι οι επιθεωρητές δεν είναι αρκετοί;
Επίσης, άντε να ξεπεράσω το γεγονός που αφορά πόσες πίστες θα λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στο µέλλον. Ή ακόµη
να ξεπεράσω και τη λεγόµενη συνοδευόµενη οδήγηση, που και
αυτό είναι ένα ζήτηµα. Σωστά, όµως, έκανε το ερώτηµα ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας: «Οι νέοι που είναι δεκαεπτά ετών,
προφανώς µπορούν να ψηφίζουν, αλλά από την άλλη πλευρά, µε
βάση τη λογική και την ιδεολογία γενικότερα της κυβερνητικής
παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν µπορούν να οδηγούν µόνοι »ους”.
Όλα αυτά να τα ξεπεράσω!
Υπάρχει ένα ζήτηµα, το οποίο πλέον, σας αφορά και σας φέρνει αντιµέτωπους µε τον ίδιο τον εαυτό σας. Είναι η αδιανόητη
υποκρισία. Βεβαίως, αναφέροµαι στο γεγονός ότι λίγες µέρες
νωρίτερα, ενώ υπερψηφίσατε µέσα από ένα συγκεκριµένο άρθρο
της συνταγµατικής Αναθεώρησης την προστασία όλων των δηµόσιων αγαθών, την ύδρευση, την ενέργεια, όλα αυτά τα οποία
-υποτίθεται- ότι είναι η ιδεολογική σηµαία της παράταξής του ΣΥΡΙΖΑ και του Πρωθυπουργού, έρχεστε την επόµενη µέρα, µέσα
ουσιαστικά από το ΤΑΙΠΕΔ και το υπερταµείο να επισπεύσετε
διαδικασίες ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ. Γι’ αυτά,
«σύντροφοι», θα πείτε τίποτα;
Ξέρετε, είναι πολύ ωραία κανείς να κοροϊδεύει τους Έλληνες
πολίτες και να επαναλαµβάνει ένα ωραίο αφήγηµα, νοµίζοντας
ότι είναι λωτοφάγοι. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η ίδια η
πραγµατικότητα. Τη µία ψηφίζουµε µε ευχολόγια, τα δηµόσια
αγαθά να µην τα πάρει ποτέ κανείς και την άλλη, επισπεύδουµε
τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης τους! Προφανώς, η συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία ανήκει στον κύριο Υπουργό, ο
οποίος δεν είναι εδώ αυτή τη στιγµή. Φαντάζοµαι, όµως, αν θα
έχει εν πάση περιπτώσει την ευθιξία, να πει δυο λόγια και γι’ αυτό
και να αιτιολογήσει το γεγονός ότι, ενώ άλλα λέει από τη µία
πλευρά, άλλα ακριβώς σπεύδει και να υποστηρίξει και να ψηφίσει
και να αποφασίσει από την άλλη πλευρά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε µία πολύ νοσηρή φάση της ελληνικής πολιτικής
σκηνής.
Κλείνω µε αυτό ,που νοµίζω ότι λίγο ή πολύ, ήταν το σηµείο,
στο οποίο στάθηκαν όλοι οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, ανεξαρτήτως παράταξης.
Δεν είναι δυνατόν, τα δηµόσια πρόσωπα να βρίσκονται κάτω
από µία τέτοια διαδικασία, όπου κάποιοι να καταγράφουν συνοµιλίες και κάποιοι άλλοι να τις δηµοσιοποιούν, µε τόσο µεγάλη
άνεση. Αυτή είναι µία πραγµατικότητα, η οποία έρχεται από µια
πολύ σκοτεινή εποχή του παρελθόντος, η οποία δυστυχώς, επαναλαµβάνεται στις µέρες της δικής σας διακυβέρνησης.
Επειδή νοµίζω ότι υπάρχουν συνάδελφοι, ακόµη και στην συµπολίτευση, που µπορούν να σταθούν µε αξιοπρέπεια απέναντι
σε τέτοιου είδους φαινόµενα, θα πρέπει, το συντοµότερο δυνα-
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τόν να θωρακίσουµε τη δηµοκρατία και τη δηµόσια ζωή µε τέτοιο
τρόπο, ούτως ώστε αυτά να µην επαναλαµβάνονται και να µη γίνονται πρακτική, απλά και µόνο για να µπορεί ο λαϊκισµός να βρίσκει το εύφορο έδαφος, σε µία πολιτική πραγµατικότητα, που
πρέπει επειγόντως να αλλάξει.
Ευτυχώς, οι µέρες τελειώνουν. Ευτυχώς, οι εκλογές είναι
κοντά. Εµείς είµαστε βέβαιοι ότι η επόµενη µέρα της Νέας Δηµοκρατίας, η επόµενη µέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη θα δώσει
τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες και στην ελληνική κοινωνία να δουν τις προσδοκίες τους να δικαιώνονται, να δουν µία καλύτερη ελληνική πολιτεία και κυρίως, να δουν ότι µε όρους και
κανόνες µιας πραγµατικά δηµοκρατικής πολιτείας θα µπορεί ο
καθένας να βλέπει και τον ρόλο του και τη συµµετοχή του σε ένα
γενικότερο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η κ.
Φωτεινή Αραµπατζή από τη Νέα Δηµοκρατία.
Στη συνέχεια θα µιλήσουν οι κύριοι Κόνσολας, Αποστόλου και
Στύλιος.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα, µετά από τέσσερα χρόνια καθυστέρησης, έχει στόχο υποτίθεται- να αλλάξει το καθεστώς στην έκδοση διπλωµάτων
οδήγησης και να πατάξει τα κυκλώµατα διαφθοράς στον χώρο.
Βλέποντας, όµως, τους Υπουργούς που το εισηγούνται και την
Κυβέρνηση, που το φέρνει, νοµίζω ότι απρόκλητα δηµιουργείται
µόνο κλαυσίγελως. Μιλάει, αλήθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ για καταπολέµηση
της διαφθοράς, όταν είναι βουτηγµένος µέχρι το λαιµό στη διαφθορά και τα Υπουργικά σκάνδαλα, όταν πρώην κορυφαίοι
Υπουργοί του κατηγορούν ο ένας τον άλλον για χρηµατισµό και
αλληλοµηνύονται; Όταν νυν Υπουργός του δανείζεται 100.000
ευρώ από την «ΣΥΡΙΖΑ Bank» για να τα βγάλει πέρα, όπως λέει
και απειλεί θεούς και δαίµονες, για να µην ελεγχθεί; Για την τράπεζά σας λέω, κύριε Υπουργέ, στην οποία κάνατε κουµάντο ως
Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ.
Βεβαίως, µαζί µε τον κ. Σπίρτζη, το νοµοσχέδιο εισηγείται και
ο κ. Μωραΐτης,, που µέχρι πριν λίγους µήνες αποκαλούσε τον
ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Σπίρτζη ως τους µεγαλύτερους πολιτικούς
απατεώνες της Μεταπολίτευσης. Όλα αυτά, ξέρετε, θα ήταν εξόχως κωµικά, αν δεν ήταν τραγικά γελοία και επικίνδυνα για την
ποιότητα της δηµοκρατίας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάγκη εκσυγχρονισµού της
διαδικασίας απόκτησης αδειών οδήγησης οχηµάτων, αλλά και
της θέσπισης αδιάβλητων, διαφανών διαδικασιών αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα για τη Νέα Δηµοκρατία, που ιστορικά,
ιδεολογικά και διαχρονικά τάσσεται υπέρ αυτών των προσπαθειών. Το να επικαλείστε, όµως, τη διαφάνεια, πράττοντας το µε
τρόπο πρόχειρο και προβληµατικό και µετακυλίοντας ουσιαστικά
το όλο ζήτηµα στις σχολές οδήγησης αποδεικνύει, αν µη τι άλλο,
την προσχηµατική αντιµετώπιση του ζητήµατος.
Εκείνο, δε, που προκαλεί πραγµατικά από τους δήθεν διαπρύσιος κήρυκες του κοινωνικού διαλόγου, του αφουγκρασµού της
κοινωνίας, είναι ότι το νοµοσχέδιό σας ουδέποτε µπήκε σε διαβούλευση µε εµπλεκόµενους και ενδιαφερόµενους.
Δεν σπαταλήσετε λεπτό για να ακούσετε τους εµπλεκόµενους,
προφανώς, γιατί στη δίνη της υπεροψίας σας, πέραν του ότι φοβάστε το λαό, θεωρείτε ότι κατέχετε και την απόλυτη αλήθεια.
Αυτός είναι ένας αυταρχικός τρόπος σκέψης σίγουρα και προσβλητικός τρόπος δράσης. Διότι, το να θεωρείτε όλους τους εµπλεκόµενους σε µία διαδικασία, δηµόσιους λειτουργούς, υπαλλήλους σχολές οδηγών, συλλήβδην διεφθαρµένους είναι πράγµατι εξοργιστικό, αντί την ίδια στιγµή να ζητήσετε µία ειλικρινή
«συγγνώµη», που µε δική σας ευθύνη κρατούσατε επί µήνες οµήρους πολίτες, εξεταστές, σχολές οδηγών και δεν ακούστηκε µία
συγγνώµη ούτε καν για τους υποψήφιους οδηγούς.
Και επειδή έχω επισκεφθεί τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών της Περιφέρειας µου, των Σερρών, µε λύπη διαπιστώνω ότι η Κυβέρνησή σας εξακολουθεί να επιδεικνύει «αλλεργία» και στο ζήτηµα
των ελέγχων, που έχει να κάνει µε τις µεταφορές. Η Κυβέρνησή
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σας από την 1η Ιανουαρίου 2016 έχει σταµατήσει τα µικτά κλιµάκια ελέγχου των Διευθύνσεων Συγκοινωνιών της χώρας µας, υπονοµεύοντας, πρώτον, την ασφάλεια και τη νοµιµότητα των οδικών µεταφορών, δεύτερον, τα συµφέροντα των νόµιµων επιχειρήσεων, που κόντρα στην φοροεπιδροµική και ασφαλιστική σας
επιδοµή, προσπαθούν να αντέξουν, να επιβιώσουν, όταν αδήλωτα και λαθραία φορτία, προϊόντα ελληνοποιήσεων, περνούν
ανενόχλητα, χωρίς έλεγχο κάτω από τη µύτη σας.
Προερχόµενη από τις Σέρρες και την πύλη εισόδου του Προµαχώνα δεν µπορώ να µην καυτηριάσω αυτή την ολιγωρία, όταν
µάλιστα -εάν δεν κάνω λάθος- από τον Μάρτιο του 2018, κύριε
Υπουργέ, υποσχεθήκατε ότι τα εν λόγω κλιµάκια θα επαναλειτουργήσουν, κλιµάκια, που -ειρήσθω εν παρόδω- δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό.
Έρχοµαι, τώρα, στη σκανδαλώδη τροπολογία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, που ενσωµατώθηκε στο άρθρο 32 του νοµοσχεδίου. Έχουµε σκάνδαλο και οµολογία αποτυχίας από την
Κυβέρνησή σας, που δίνει ακόµη δύο χρόνια παράταση στην εκπόνηση, υποβολή και έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βοσκήσιµων γαιών της χώρας µας. Τουτ’ έστιν, έχουµε τέσσερα χρόνια
απραξίας, τέσσερα χρόνια αβελτηρίας, ανικανότητας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Διότι δεν ξεχνούµε, κυρίες και κύριοι της συµπολίτευσης, ότι
το πρώτο νοµοσχέδιο της Κυβέρνησής σας, του αφορώµενου
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν το να δώσει µε το ν.
4351/2015 δύο χρόνια παράταση στην εκπόνηση αυτών των διαχειριστικών σχεδίων, τα οποία έπρεπε να είναι έτοιµα από τις 31
Ιανουαρίου του 2017. Από το 2017, πήγαµε στο 2019. Από το
2019 πήγαµε στο 2021 και «βράσε ρύζι», που λέει κι ο λαός. Θα
ήταν έτοιµα αυτά τα διαχειριστικά σχέδια στις 31 Ιανουαρίου
2017, εάν δεν µας ρίχνατε, βεβαίως, το 2015.
Διότι, κυρίες και κύριοι της συµπολίτευσης, ήµασταν εµείς,
που µε το ν.4264/2014, κατορθώσαµε να σας παραδώσουµε µία
µεγάλη εθνική επιτυχία, τον σύννοµο κοινοτικά πολλαπλασιασµό
των βοσκοτόπων της χώρας µας για να έχουν φθηνή και ανέξοδη
βοσκή οι κτηνοτρόφοι µας που αφαιµάσσονται, απρόσκοπτη ροή
επιδοτήσεων, χωρίς πρόστιµα, νόµιµο, σύννοµο µε τα κοινοτικά
δεδοµένα και τον κανονισµό «Omnibus» των βοσκήσιµων γαιών
από τα δεκαεπτά εκατοµµύρια στρέµµατα στα είκοσι πέντε εκατοµµύρια στρέµµατα.
Και γιατί είναι τόσο σηµαντικές αυτές οι βοσκήσιµες γαίες; Μα,
γιατί, κυρίες και κύριοι, είναι η βάση για την ενεργοποίηση των
επιδοτήσεων. Και πότε το κάνετε αυτό; Βεβαίως, στις κρίσιµες
διαπραγµατεύσεις για τη νέα ΚΑΠ 2021-2027, που η χώρα µας
είναι αντιµέτωπη, αφενός µε τη µείωση του κοινοτικού προϋπολογισµού για τη γεωργία, αφετέρου µε την απειλή της εξωτερικής σύγκλισης, σενάριο καταστροφικό για τη χώρα µας…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Για την εξωτερική σύγκλιση ξιφουλκούν οι χώρες Βίσεγκραντ
και οι χώρες της Βαλτικής. Υπονοµεύετε έτσι τα δικαιώµατα και
τα εισοδήµατα των κτηνοτρόφων, αφού βεβαίως πρώτα τα υπονοµεύσατε µε το αλαλούµ στους δασικούς χάρτες, όπου έµειναν
απλήρωτοι, αυτοί των οποίων οι εκτάσεις θεωρήθηκαν δασικές.
Ρωτώ, λοιπόν, τον κ. Αραχωβίτη, αν και είναι απών, που είχε το
θράσος να πει στην επιτροπή ότι τα διαχειριστικά σχέδια είναι
άσχετα µε τις επιδοτήσεις: Με πόσα εκατοµµύρια στρέµµατα βοσκοτόπων προσέρχεται η χώρα µας ενόψει της κρίσιµης νέας
ΚΑΠ; Απαιτώ µία απάντηση, γιατί από αυτό κρίνεται το µέλλον
της ελληνικής κτηνοτροφίας.
Αλήθεια, αυτά τα 20.000.000 ευρώ, λέει, για την εκπόνηση των
βοσκήσιµων γαιών, από πού και πώς προκύπτουν; Αντί, λοιπόν,
να προσέρχεστε άπρακτοι, τυπικά και ουσιαστικά απόντες από
τα όσα τεκταίνονται αυτή τη στιγµή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για
τη νέα ΚΑΠ, ξυπνήστε, κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης,
γιατί είστε και συνεχίζετε να είστε οι σφαγείς της ελληνικής γεωργίας και οι υπονοµευτές του µέλλοντός της.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συ-
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νάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι τρεις µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Πόρου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε µε τον συνάδελφο κ. Κόνσολα Εµµανουήλ εκ
Ρόδου Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας. Θα πω από τα Δωδεκάνησα ευρύτερα, για να µην έχουµε παρεξηγήσεις.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή γνωρίζω
πόσο ευφυείς είστε, κάνατε αυτήν την εισαγωγή, για να δείξετε
ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν έχει εφαρµογή. Δεν µπορεί να έχει
εφαρµογή, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, γιατί δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για τη
νησιωτική Ελλάδα.
Έβλεπα τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, στο
περιθώριο συζήτησης, τόσο στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, όσο και στην Ολοµέλεια και θα ήθελα να ακούσετε την
οµιλία του, κύριε Υπουργέ, και να σας καταθέσει εδώ τη µαρτυρία του, εάν αυτά που συζητάµε τόσα χρόνια στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, για τα ζητήµατα που αφορούν αυτό το νοµοσχέδιο, στο ελάχιστο συµπεριλαµβάνονται σε αυτό το νοµοσχέδιο. Όχι, κύριε Υπουργέ, δεν συµπεριλαµβάνονται.
Και όπως είπε ο εισηγητής µας, θα µπορούσε να είναι ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο αυτό, που να έχει εθνικό χαρακτήρα, να έχει
εφαρµογή σε όλη την επικράτεια και µε θέµατα που άπτονται
πραγµατικά της οδικής ασφάλειας. Είναι ένα αποσπασµατικό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που δεν συνθέτει ούτε τις πτέρυγες
της Βουλής, αλλά ούτε και της ίδιας της κοινωνίας, γιατί θα
έπρεπε αυτό το νοµοσχέδιο να αντιµετωπιστεί µε ένα ορθολογικό χαρακτήρα, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Και δεν το λέω εγώ
ούτε το λέει ο κ. Καραµανλής που είχατε ένσταση για τη συµπεριφορά του. Το λένε οι εκπρόσωποι των φορέων, που συζητήσανε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. Υπάρχουν ζητήµατα, που έχουµε φέρει στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας τόσα
χρόνια, ζητήµατα που απέφυγε επιδεικτικά η ηγεσία του Υπουργείου Υποδοµών να φέρει εδώ σε συζήτηση και µάλιστα, χωρίς
διαβούλευση.
Κύριε Υπουργέ, η αλήθεια είναι: Πότε ξεκίνησε η διαβούλευση
γι’ αυτό το νοµοσχέδιο; Μήπως είναι σε άλλον τόπο και σε άλλο
χρόνο οι εκπρόσωποι των φορέων, που σας κατέθεσαν την ένστασή τους εκεί ότι δεν υπήρχε χρόνος για διαβούλευση; Μήπως
κάνουµε λάθος όλοι εµείς, που φωνάζουµε ότι δεν υπήρχε διαβούλευση; Ξέρετε κάτι; Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι χρειάζονται δοµές στα ζητήµατα, που αφορούν τις άδειες οδήγησης.
Κανείς δεν το αµφισβητεί εδώ. Όµως, αν θέλουµε να µιλήσουµε
για τις δοµές πολύ σοβαρά, θα έπρεπε το µείζον θέµα της οδικής
ασφάλειας να συνδεθεί µε απόλυτο τρόπο. Δεν συνδέεται, γιατί
υπάρχει αποσπασµατική προσέγγιση σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Κύριε Υπουργέ, είχαµε µιλήσει εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία, και στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, αλλά και άλλες
φορές στην Επιτροπή της Παραγωγής και Εµπορίου και είχα καταθέσει µάλιστα, µια ερώτηση, σχετικά µε τη µετεξέλιξη του διπλώµατος οδήγησης σε δίπλωµα κινητικότητας.
Είχα καταθέσει την ερώτηση, που καταθέτω στα Πρακτικά,
στις 8 Μαρτίου 2017 και δεν απάντησε το Υπουργείο, παρά το
γεγονός ότι αναφέρει πως υπάρχουν άνθρωποι στο Υπουργείο,
που συζητούν αυτή την πρόταση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κόνσολας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, δεν απάντησε και το Υπουργείο Παιδείας, παρά µόνο
µεταθέτει αυτό το ζήτηµα στις µη κυβερνητικές οργανώσεις, που
εµπλέκονται και προχωρούν στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση
και στη δια βίου µάθηση στα ζητήµατα, που αφορούν το δίπλωµα
κινητικότητας στο σχολείο, στην κοινωνία και στα κέντρα που
αφορούν την κυκλοφοριακή αγωγή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το σκεπτικό αυτό της πρότασης δεν µπορεί να περιορίζεται
µόνο για την απόκτηση του διπλώµατος οδήγησης, αλλά πρέπει
να συζητήσουµε -και το ξέρει πολύ καλά ο Πρόεδρός µας- τα ζητήµατα που αφορούν στις µετακινήσεις, στα επικίνδυνα φορτία,
στη συγκοινωνία, στο ποδήλατο, στον ίδιο τον πεζό, στο αστικό
περιβάλλον. Η πρόταση αυτή αφορά και τα παιδιά, τους µαθητές
γυµνασίων και λυκείων, αλλά και σε ενηλίκους. Για τα παιδιά θα
υπάρχει η προκαταρκτική εκπαίδευση στην πρωτοβάθµια και στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ενώ για τους ενήλικες το δίπλωµα
κινητικότητας θα συνδέεται µε εξετάσεις και θα αντιστοιχεί στην
άδεια οδήγησης.
Αυτή την πρόταση που κατατέθηκε στην Επιτροπή Οδικής
Ασφάλειας την υιοθετήσετε ή την παραβλέψατε; Το δίπλωµα κινητικότητας θα πρέπει να συνδέεται µε µία ολοκληρωµένη εκπαίδευση για την κινητικότητα στην πόλη, αλλά και σε εθνικά και
επαρχιακά οδικά δίκτυα, για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ο
στόχος είναι να αλλάξουµε τις ακραίες και τις επικίνδυνες συµπεριφορές, που υπάρχουν σε όλη την επικράτεια, στην ηπειρωτική χώρα, αλλά και στα νησιά.
Θέλω να σας θυµίσω ότι, σύµφωνα µε το Ινστιτούτο του Τεχνολογικού Ιδρύµατος Κρήτης, τα νησιά είναι πρώτα κατά µέσο
όρο σε θύµατα. Το ξέρετε, κύριε Υπουργέ, το έχουµε καταθέσει
κατά κόρον στην επιτροπή. Το έχετε συµπεριλάβει αυτός ως παράµετρο στο νοµοσχέδιο σας; Εµείς είχαµε πει να υιοθετηθεί αν δεν θέλετε να εφαρµοστεί σε όλη την επικράτεια- ως παράδειγµα η Ρόδος ή ένα από τα νησιά του Αιγαίου να είναι ένα πιλοτικό παράδειγµα για τη βιώσιµη κινητικότητα. Δεν το κάνατε.
Και ξέρετε, δεν το κάνατε, κύριε Υπουργέ, γιατί αποσπασµατικά,
θέλατε να φέρετε µόνο µερικές ρυθµίσεις και να µην λύσετε συνολικά αυτό το πρόβληµα.
Επίσης, ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα είναι ότι για άλλη µία
φορά, δείχνετε εξαιρετικό κυνισµό στο να αντιµετωπίσετε αποσπασµατικά τα ζητήµατα οδικής ασφάλειας, αφού δεν θέλετε να
υιοθετήσετε το εθνικό στρατηγικό σχέδιο οδικής ασφάλειας, που
έχουµε καταθέσει και έχουµε συζητήσει κατά κόρον στην επιτροπή, αλλά έχει καταθέσει και το Πολυτεχνείο του Πανεπιστηµίου Αθηνών στην Βουλή. Μάλιστα, επαναλαµβάνω για άλλη µία
φορά, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιµο να συζητήσουµε τα ζητήµατα
αυτά του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την οδική ασφάλεια,
µε επικεφαλής τον Πρωθυπουργό ή τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, αναπτύσσει µία νοοτροπία εντελώς ξένη
µε τις προθέσεις, που είχατε εκφράσει προεκλογικά, αλλά και
από τις προθέσεις, που είχατε εκφράσει ως Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, που τότε µε είχαν οδηγήσει στο
να διαβάσω τα πεπραγµένα και βλέπω ότι άλλα λέγατε τότε,
άλλα τώρα, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς.
Μάλιστα, να σας πω ότι δεν είναι άποψη δική µου, είναι άποψη
της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, που συζήτησε εδώ στην Επιτροπή, αλλά και σε υποµνήµατα που κατέθεσαν. Επιτρέψτε µου να καταθέσω άλλη µία φορά αυτό το
υπόµνηµα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης µε προτάσεις. Τι από αυτά έχετε υιοθετήσει, κύριε Υπουργέ;
Θα ήθελα να το δω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κόνσολας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας εξηγήθηκαν επαρκώς οι ενστάσεις της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης. Υιοθετήσατε µερικές από
αυτές ή καθόλου;
Ένα ζήτηµα ασφάλειας, το οποίο θα πρέπει να εξετάσετε είναι
αυτό που έχει πει και ο εισηγητής µας, αλλά και άλλοι συνάδελφοι και αφορά τη συνοδεία από τον εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια
της εξέτασης του εκπαιδευόµενου. Είναι και θέµατα, που αφορούν την ασφάλεια και την οδική συµπεριφορά, που θα πρέπει
ενδεχόµενα να αναχαιτιστεί την τελευταία στιγµή.
Το έχετε εξετάσει αυτό, κύριε Υπουργέ, µήπως υιοθετήσετε
αυτήν την πρόταση της οµοσπονδίας;
Δεν θέλω να καταναλώνω άλλο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Θέλω,
όµως, να καταθέσω γι’ άλλη µια φορά τα ζητήµατα, που αφορούν
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τη θέση του νοµοσχεδίου, σε σχέση µε τις πίστες που έχετε πει.
Σε ό,τι αφορά τη χωροταξία, σε ό,τι αφορά την κατασκευή, σε
ό,τι αφορά τον νησιωτικό χώρο, έχετε αντιµετωπίσει προοπτικά
αυτήν την πρόκληση; Πού υπάρχει πίστα στο Αιγαίο; Έχετε υπολογίσει τη µετακίνηση οδηγών, εκπαιδευτών, οχηµάτων από το
ένα νησί στο άλλο και το κόστος; Υπάρχει προϋπολογισµός; Το
ακούσαµε πριν και από την κ. Αραµπατζή και από τον κ. Καραµανλή σε ό,τι αφορά την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
Όσον αφορά τώρα τα ζητήµατα, κύριε Πρόεδρε, -τελειώνω µε
αυτό- που είχατε δηµιουργήσει µε την αποχή των οδηγών. Ξέρετε πολύ καλά τι αναστάτωση δηµιουργήθηκε σε όλη τη χώρα
µε είκοσι χιλιάδες υποψηφίους να περιµένουν. Ενώ, φαινοµενικά,
λύθηκε το θέµα προς στιγµήν για το επίδοµα, ξαφνικά διαπιστώνουµε ότι απέχουν οι εξεταστές που εντάσσονται στο Μητρώο
Στελεχών, που αφορούν κυρίως τους υπαλλήλους των περιφερειών. Γι’ αυτό έχετε µια απάντηση;
Άρα, κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να σας καλέσω για άλλη µια
φορά, πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν δεκάδες διυπουργικές
αποφάσεις για να εφαρµοστεί αυτός ο νόµος, ακούστε και τους
οργανισµούς που σας έχουν καταθέσει προτάσεις, αλλά και την
Πανελλήνια Οµοσπονδία, αλλά κυρίως την πρόταση της Νέας
Δηµοκρατίας, η οποία από την πρώτη στιγµή εκφράζει τις ενστάσεις της και γι’ αυτό δεν µπορούµε να µας βρουν θετικούς απέναντι σε καµµία πρόκληση του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίζουµε µε τον
συνάδελφο από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευάγγελο Αποστόλου. Μένει ο κ.
Στύλιος, η κ. Τριανταφύλλου, ο κ. Κυριαζίδης και κλείνουµε µε
τον κ. Ουρσουζίδη.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, ειπώθηκαν πολλά, ειδικά για µια τροπολογία που αφορά
τις βοσκήσιµες γαίες και εκ των πραγµάτων θα σταθώ για λίγο
στο περιεχόµενο του νοµοσχεδίου. Έτσι κι αλλιώς, από την εντύπωση που έχω αποκοµίσει, σχεδόν όλοι συµφωνούν στην αναγκαιότητα να αναβαθµιστεί και να βελτιωθεί το σύστηµα των
διαδικασιών συµπεριφοράς των υποψηφίων και ανάδειξης των
προσόντων τους. Γίνονται οι απαραίτητες παρεµβάσεις και πιστεύω ότι ένα πρόβληµα που χρόνια ταλάνιζε την ελληνική κοινωνία θα βρει την οριστική και τη σωστή του λύση.
Θα σταθώ, όµως, ιδιαίτερα, όπως είπα, στα εξής, γιατί ειπώθηκαν πολλά και πρέπει να απαντηθούν, µια και για ένα µεγάλο
µέρος της διαδικασίας αυτής που αφορά γενικά τα θέµατα βόσκησης και διαχείρισης κτηνοτροφίας είχα τη σχετική ευθύνη.
Ξεκαθαρίζω, πρώτα-πρώτα, ένα πράγµα, ότι ακόµη, δυστυχώς,
δεν έχουν αντιληφθεί πολλοί συνάδελφοί τους όρους «βοσκήσιµες γαίες» και «βοσκότοποι». Βοσκήσιµες γαίες λέγονται αυτές
οι εκτάσεις που στη χώρα µας βόσκονται. Αυτές οι εκτάσεις, λοιπόν, που βόσκονται δεν θεωρούνται όλες από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιλέξιµες. Θεωρούνται ένα µέρος αυτών και
αυτές που θεωρούνται επιλέξιµες, για να συνδεθούν µε δικαιώµατα, ονοµάζονται βοσκότοποι. Είναι πολύ απλά τα πράγµατα.
Με τον ν.4351/2015, λοιπόν, για τις βοσκήσιµες γαίες -που εγώ
τον θεωρώ εµβληµατικό για την κτηνοτροφία- µπήκε για πρώτη
φορά στο νοµικό οπλοστάσιο της χώρας µας ο Εθνικός Χάρτης
Βοσκήσιµων Γαιών και καθιερώθηκε ως υποχρέωση της πολιτείας η σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης αυτών
των εκτάσεων. Αυτό έγινε για πρώτη φορά.
Δύο ήταν οι στόχοι της συγκεκριµένης ρύθµισης: Ο πρώτος
ήταν να ορθολογικοποιήσουµε τις επιλέξιµες για βόσκηση εκτάσεις, για να κατοχυρώσουµε µέσα από την προσθήκη και άλλων
εκτάσεων τα δικαιώµατα σε ενισχύσεις των κτηνοτρόφων, αλλά
και για να αποφύγουµε τα εκατοντάδες εκατοµµύρια προστίµων,
που µετά από κάθε έλεγχο µας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ξεχνούν οι συνάδελφοι των προηγούµενων κυβερνήσεων ότι
κάθε χρόνο είχαµε γύρω στα 150, 180, 200 εκατοµµύρια πρόστιµα γι’ αυτό το µεγάλο ζήτηµα.
Ο δεύτερος λόγος ήταν να καταγράψουµε και να αξιοποιήσουµε σωστά για την κτηνοτροφία µας περίπου εξήντα εκατοµ-
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µύρια στρέµµατα δασικών εκτάσεων στη χώρα µας που σήµερα
βόσκονται.
Τον πρώτο, λοιπόν, στόχο που σας είπα, τον υπηρετήσαµε
άµεσα µε τη χαρτογράφηση µέσω των προσωρινών –το επαναλαµβάνω, καθώς το αγνοείτε εσκεµµένα- διαχειριστικών σχεδίων
των βοσκήσιµων γαιών. Με τη χαρτογράφηση αυτή -ήταν απαραίτητη η χαρτογράφηση- και µε την αιτιολόγηση που κάναµε
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητήσαµε και πήραµε τη σύµφωνη
γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένταξη της επιλεξιµότητας αυτών των εκτάσεων που είπατε προηγουµένως µε ποώδη,
αλλά και ξυλώδη βλάστηση. Αυτό, όµως, χρειαζόταν µια διαδικασία χρόνων, διότι έπρεπε να έχουµε καταγεγραµµένες αυτές
τις εκτάσεις, για να µπορέσουµε να ζητήσουµε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία όντως στο τέλος του 2017, µέσα από
την πρόταση «Omnibus» που έφερε για τη µερική αναθεώρηση
της ΚΑΠ αποδέχθηκε το αίτηµά µας. Περιµένουµε, λοιπόν, αυτό
να οριστικοποιηθεί µέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Αυτός είναι
ο προγραµµατισµός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε από την
επόµενη προγραµµατική περίοδο, όπως όντως ήταν ο στόχος
µας, έχουµε πάνω από 8 εκατοµµύρια στρέµµατα αυτών των
εκτάσεων να εντάσσονται στις επιλεξιµότητες, για να λύσουµε
µια και καλή τα προβλήµατα αυτά.
Το δεύτερο που υπηρετήσαµε µε τη δηµιουργία για πρώτη
φορά στη χώρα µας µιας Εθνικής Γεωγραφικής Βάσης Δεδοµένων Βοσκήσιµων Γαιών είναι αυτό που αυτήν την ώρα ετοιµαζόµαστε να κάνουµε και είναι τα διαχειριστικά σχέδια βοσκήσιµων
γαιών. Είναι µια βάση που θέλουµε να φτιάξουµε, η οποία θα επικαιροποιείται και θα αποτελεί τη δεξαµενή τροφοδότησης της
κτηνοτροφίας µε βλάστηση, µε ζωοτροφές τέτοιες που ουσιαστικά όχι µόνο θα µειώνουν σηµαντικά το κόστος των ζωοτροφών
που ξεπερνάει το 75%, αλλά θα υπηρετούν και στο διηνεκές την
ποιοτική υπόθεση της ζωικής παραγωγής της χώρας µας, που
είναι το κύριο και το καλύτερο εργαλείο που έχουµε για να µπορέσουµε στη διεθνή αγορά, ιδιαίτερα την κτηνοτροφία, να τη
στηρίξουµε. Η αξιοποίηση, λοιπόν, όλων αυτών των βοσκήσιµων
εκτάσεων περνάει µέσα από αυτά τα διαχειριστικά σχέδια που
συζητάµε αυτήν την ώρα.
Το κόστος αυτών των µελετών σχετίζεται µε τα δεδοµένα που
υπάρχουν τόσο από τη σύνταξη των προσωρινών σχεδίων –το
επαναλαµβάνω- όσο και από αυτά που διαθέτει η πολιτεία σήµερα, όπως είναι η καταγραφή των τύπων οικοτόπων στις περιοχές «NATURA», η χαρτογράφηση και η οριοθέτηση αυτών των
περιοχών, οι δασικοί χάρτες, οι γεωλογικοί χάρτες, τα διαχειριστικά σχέδια των νερών, οι χάρτες κινδύνου πληµµύρας και το
βασικό, βεβαίως, υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι’ αυτό, πιστεύω ότι
πρέπει να δούµε πρώτα όλα αυτά τα στοιχεία που διαθέτουµε
και µετά να δούµε ποια είναι αυτά τα στοιχεία που λείπουν, για
να ολοκληρωθεί το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης µιας περιοχής
και τότε να βγει το κόστος. Εκτιµώ ότι µέσα από µια τέτοια προσέγγιση το κόστος θα είναι πολύ µικρότερο από τα 20 εκατοµµύρια που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας. Υπάρχουν ήδη τα 5,5 εκατοµµύρια από τέλη βόσκησης
προηγούµενων χρόνων που εισπράχθηκαν για ανταποδοτικά
έργα από τις περιφέρειες. Δεν χρησιµοποιήθηκαν. Μπορεί το
Υπουργείο να συνεννοηθεί να καλύψουν το κόστος µε αυτό το
ποσό που επαρκεί για την κάλυψη των εργασιών που απαιτούν
τα διαχειριστικά σχέδια, όπως και ο ένας χρόνος για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων είναι αρκετός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τα 3,2 εκατοµµύρια που εισπράχθηκαν από τις ενισχύσεις των
κτηνοτρόφων τη φετινή χρονιά να χρησιµοποιηθούν για συγκεκριµένα έργα που θα προβλεφθούν στα διαχειριστικά σχέδια
µετά την ολοκλήρωσή τους και ιδιαίτερα της βελτίωσης των βοσκοτόπων µέσα από την αειφορική διαχείριση. Δεν χρειάζονται,
για να προκηρυχθούν τα σχέδια, τα 10 εκατοµµύρια επιπλέον
που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση.
Γι’ αυτό θεωρώ περιττή την ανάµειξη του Ταµείου Γεωργίας
και Κτηνοτροφίας στην εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων,
πόσω µάλλον όταν προβλέπεται ότι αυτό το ποσό θα συµψηφι-
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στεί µε τις ενισχύσεις της κτηνοτροφίας τα επόµενα χρόνια.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θεωρώ ότι το θέµα µπορεί να αντιµετωπισθεί
µε διάλογο µε τις περιφέρειες, οι οποίες έχουν αναλάβει τη σύνταξη των συγκεκριµένων διαχειριστικών σχεδίων, αλλά και την
όλη διαχείριση των βοσκήσιµων γαιών. Υπάρχουν τα χρήµατα,
όπως επίσης υπάρχουν και δυνατότητες µελλοντικά να χρηµατοδοτηθούν οι συγκεκριµένες εργασίες µέσα από πόρους που
αναφέρονται στη διαχείριση των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος από τη Νέα Δηµοκρατία κ. Γεώργιος Στύλιος από τον
Νοµό Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά την τοποθέτηση του προηγούµενου οµιλητή, πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, του κ. Αποστόλου, θέλω σε χαµηλούς τόνους και χωρίς εντάσεις να θυµίσω δυο-τρία πράγµατα και µετά να µιλήσω
για το νοµοσχέδιο.
Η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ήταν αυτή η οποία εισηγήθηκε την αλλαγή του ορισµού για τον προσδιορισµό των βοσκοτόπων και των βοσκήσιµων γαιών και εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από το 2014 µέχρι σήµερα, εάν κάνουµε µία αφαίρεση, έχουν
περάσει περίπου τεσσεράµισι µε πέντε χρόνια.
Από τότε, λοιπόν, η σηµερινή Κυβέρνηση όφειλε -ως είχε δεσµευτεί- να προχωρήσει στη δηµιουργία των διαχειριστικών σχεδίων για τους βοσκότοπους και τις βοσκήσιµες γαίες. Αυτό δεν
έχει συµβεί. Πέρασαν τεσσεράµισι ολόκληρα χρόνια.
Σήµερα, λοιπόν, έχουµε µια τροπολογία όπου µεταφέρεται η
συγκεκριµένη εργασία, η συγκεκριµένη δουλειά και ανατίθεται
στις ελληνικές περιφέρειες για να διεκπεραιωθεί.
Τι αντίκτυπο έχει αυτό στην ελληνική παραγωγή και στους Έλληνες κτηνοτρόφους; Έχει µία µεγάλη καθυστέρηση στο να µπορούν να εκδοθούν και να βγουν οι ενισχύσεις µε βάση τις
εκτάσεις και τις πραγµατικές εκτάσεις που διαθέτει καθένας.
Και τι συναντάµε και βλέπουµε, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, στην ελληνική περιφέρεια; Βλέπουµε να
ερηµώνει η ελληνική περιφέρεια, να συρρικνώνεται η ελληνική
επικράτεια, τους κτηνοτρόφους κυρίως να εγκαταλείπουν τα κοπάδια τους και τα ζώα τους, µην έχοντας άλλη διέξοδο.
Η σηµερινή Κυβέρνηση επιβεβαιώνει για άλλη µια φορά τον
εαυτό της, υπερβολές, µεγάλα λόγια, εξαγγελίες ότι θα ελέγξει
τις εισαγωγές, ότι γίνονται αθρόες εισαγωγές, ότι θα επιβάλουν
τιµολόγια για να πληρώνονται οι παραγωγοί στην ώρα τους και
ότι θα χτυπήσουν τη βιοµηχανία. Κλείνουν οι παραγωγοί τις εκµεταλλεύσεις τους, ζηµιώνονται οι παραγωγοί, µειώνεται το
ζωικό κεφάλαιο στη χώρα και η Κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει
τίποτα και συνεχίζει στον ίδιο ρυθµό.
Οι πολίτες -κατά τη δική µου γνώµη- έχουν βγάλει τα συµπεράσµατα. Ο παραγωγικός κόσµος της χώρας έχει καταλάβει.
Έρχονται οι εκλογές, τα αποτελέσµατα θα σας τα δώσει ο παραγωγικός κόσµος το βράδυ των εκλογών. Έρχονται και οι αυτοδιοικητικές και οι περιφερειακές εκλογές. Βλέπω, λοιπόν, ότι
έχετε ρίξει λευκή πετσέτα και δεν κατεβαίνετε σε πολλές από
αυτές τις εκλογικές αναµετρήσεις.
Προχωράµε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι στο νοµοσχέδιο µε τίτλο: «Δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς
υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις».
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνοµίας,
το 2017 στη χώρα µας έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήµατα επτακόσιοι τριάντα συνάνθρωποί µας, ενώ άλλοι επτακόσιοι
τραυµατίστηκαν πολύ σοβαρά. Κάθε χρόνο, λοιπόν, συντελείται
µία γενοκτονία στους δρόµους της πατρίδας µας. Δύο είναι οι
αιτίες. Η πρώτη είναι οι υποδοµές και η δεύτερη είναι η οδική συµπεριφορά, η οδική κουλτούρα και τα θέµατα παιδείας που
έχουν οι οδηγοί µας.
Σε αυτό το δεύτερο, στη δεύτερη αιτία, παίζει καθοριστικό
ρόλο το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε σήµερα. Γιατί παίζει κα-
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θοριστικό ρόλο; Διότι το σύστηµα αξιολόγησης των υποψηφίων
οδηγών αντικατοπτρίζει την παιδεία, την κουλτούρα, τη συµπεριφορά, τη νοοτροπία που έχει κάθε οδηγός.
Έρχεται, λοιπόν, το εν λόγω νοµοσχέδιο και ενώ θα έπρεπε να
αφορά αποκλειστικά τη δηµιουργία ενός εκσυγχρονισµένου
πλαισίου αξιολόγησης προσόντων και συµπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών, δεν το πράττει αυτό. Ενώ θα έπρεπε να είναι
ένας στόχος πρώτης προτεραιότητας που δεν χωρά µικροπολιτικές ούτε ιδεολογικές διαφορές -γιατί αφορά την ασφάλεια των
παιδιών µας, αφορά την ασφάλεια όλων µας- έχουµε πάρα πολλές επιφυλάξεις σε σχέση µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου για
το αν µπορεί να οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Και εξηγώ πολύ συγκεκριµένα το γιατί. Για ακόµη µια φορά η
Κυβέρνηση αγνόησε τους εµπλεκόµενους, τους ενδιαφερόµενους φορείς. Το νοµοσχέδιο δεν βγήκε σε διαβούλευση.
Κατ’ αρχάς, η ύπαρξη του ίδιου του εξεταστή στα δύο στάδια
εξέτασης δεν συνάδει µε αυτό το οποίο προσπαθεί να διακηρύξει
η ηγεσία του Υπουργείου µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, µε τη
διατήρηση της διαφάνειας. Κατά τη γνώµη µου, θα έπρεπε να
προβλέπεται διαφορετικός εξεταστής για την πορεία και διαφορετικός για τις ειδικές διαδικασίες.
Οι υποψήφιοι οδηγοί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης υποχρεούνται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη. Αυτό, όµως, από µόνο του δεν επαρκεί για να καλύψει την
απουσία του εκπαιδευτή του συγκεκριµένου οδηγού κατά το
στάδιο πορείας και ενέχει πολύ µεγάλους κινδύνους για τη δηµιουργία ατυχηµάτων.
Άλλα σοβαρά προβλήµατα που υπάρχουν είναι τα εξής: Ενώ
διακηρύσσει το Υπουργείο ότι είναι πολύ πετυχηµένο το νοµοσχέδιο, δεν µας έχει πει πώς το Υπουργείο µπορεί να διασφαλίσει την αδιάλειπτη κάλυψη του δικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια της
εξέτασης, πόσω µάλλον δε στην επαρχία και ειδικά και στις νησιωτικές περιοχές -αναφέρθηκε πριν από λίγο σε αυτό ο συνάδελφος κ. Κόνσολας- διότι γνωρίζετε ότι η µετάδοση των δεδοµένων γίνεται σε πραγµατικό χρόνο στο κέντρο ελέγχου του
Υπουργείου και δεν γίνεται καταγραφή για αυτό.
Σύµφωνα µε το άρθρο 7, προβλέπεται ότι οι δοκιµασίες του
δεύτερου σταδίου για την απόδειξη των δεξιοτήτων οδήγησης
διενεργούνται σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους ή πίστες εκπαίδευσης. Ρωτάµε τον αρµόδιο Υπουργό και το Υπουργείο το
εξής: Γιατί δεν µας παρουσιάζει µία λίστα -διατυπώθηκε και στην
επιτροπή- µε τις διαθέσιµες πίστες που υπάρχουν µέχρι σήµερα;
Στο νοµοθέτηµα δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για περιπτώσεις
περιφερειών που δεν διαθέτουν ειδικούς χώρους, πίστες για δοκιµασία προσόντων υποψηφίων οδηγών και σίγουρα δεν υπάρχει
καµµία πρόβλεψη για χρηµατοδότηση των περιφερειών για τη
δηµιουργία αυτών των πιστών.
Κλείνοντας, θα αναφερθώ στο άρθρο 8 στα εξής: Θα έχει,
κύριε Υπουργέ, υλοποιηθεί έγκαιρα και θα είναι λειτουργικό και
εύχρηστο το πληροφοριακό σύστηµα για τη µετάδοση των δεδοµένων; Αµφιβάλλουµε. Στον νόµο του περασµένου Μαρτίου,
για παράδειγµα, για τα ταξί προβλέπονταν πληροφοριακά συστήµατα για την καταγραφή των ταξί. Έχουν περάσει πάνω από
δέκα µήνες και δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα από αυτά.
Καµµία, επίσης, πρόβλεψη δεν έχει γίνει για τους υποψήφιους
οδηγούς σε περίπτωση καθυστέρησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το νοµοσχέδιο είναι αποσπασµατικό, δεν διασφαλίζει τον δηµόσιο χαρακτήρα των εξετάσεων,
δεν επιλύει τα προβλήµατα, αλλά δηµιουργεί σύγχυση και τα ενισχύει.
Το νοµοθέτηµα, παρά το γεγονός ότι επικαλείται τη διαφάνεια,
το πράττει µε τρόπο πρόχειρο και προβληµατικό, ενώ πρακτικά
µετακυλίει τις ευθύνες και τα ζητήµατα στις σχολές οδήγησης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαρία Τριανταφύλλου. Ακολουθεί
ο κ. Κυριαζίδης και κλείνει ο κατάλογος µε τον κ. Ουρσουζίδη.
Ορίστε, κυρία Τριανταφύλλου, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πανθοµολογούµενο ότι υπάρχει αδήριτη ανάγκη αλλαγής
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του πλαισίου µε στόχο να συµβάλλουµε στην αλλαγή της οδηγητικής συµπεριφοράς και στην ενίσχυση της ασφάλειας.
Και βέβαια, πρέπει να πούµε ότι στον τοµέα των µεταφορών
έχουν συντελεστεί και συντελούνται καθηµερινά σηµαντικές εξελίξεις που οφείλονται αφ’ ενός στην πρόοδο της τεχνολογίας και
αφ’ ετέρου σε αλλαγές της νοµοθεσίας που επηρεάζουν άµεσα
και τις µεταφορές.
Το θεσµικό πλαίσιο που υπήρχε έως τώρα στις εξετάσεις των
υποψηφίων οδηγών, κατά γενική οµολογία δεν ανταποκρινόταν
στις σύγχρονες απαιτήσεις εξέτασης και στα νέα δεδοµένα. Στις
περισσότερες περιπτώσεις οι παραβάσεις και οι παραβατικές
συµπεριφορές –χωρίς, βέβαια, να είναι πάντοτε αυτό ο κανόναςκαθόριζαν τον τρόπο λήψης διπλωµάτων και την οδηγική συµπεριφορά, µε αποτέλεσµα η χώρα µας να υστερεί σε µεγάλο βαθµό
σε αυτό που ονοµάζουµε οδηγική παιδεία και σωστή συµπεριφορά στον δρόµο.
Τα αποτελέσµατα αυτά, βεβαίως, ήταν τραγικά. Η χώρα µας
ήταν για πολλά χρόνια πρωταθλήτρια στα τροχαία ατυχήµατα,
µε οδηγούς που αγνοούν βασικές οδηγικές συµπεριφορές και
έναν παρασιτικό µηχανισµό στη διαδικασία απόδοσης διπλωµάτων, ο οποίος είχε στηθεί µε συνευθύνη όσων κυβέρνησαν.
Το Υπουργείο Υποδοµών τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει
µία προσπάθεια να αντιστρέψει αυτήν την πραγµατικότητα και
µε µία σειρά από ρυθµίσεις προσπάθησε να µεταβάλει αυτή τη
δεδοµένη κατάσταση και να περάσει µία διαφορετική νοοτροπία
στα ζητήµατα της οδήγησης και της ασφάλειας.
Και εξηγούµαι: Υπάρχουν συγκεκριµένα µέτρα µε την ύλη και
τα βιβλία και το ηλεκτρονικό σύστηµα για την εκπαίδευση των
δασκάλων σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού σχολείου, µε τις αλλαγές και την αυστηροποίηση στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
και τους συχνότερους ελέγχους, µε την ολοκλήρωση των ελέγχων και των βάσεων δεδοµένων για τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και τα δηµόσιας χρήσης που ακολουθεί, καθώς και µε
πολλές άλλες ρυθµίσεις, που έχουν ως στόχο να εκσυγχρονίσουν το πλαίσιο και να µετριάσουν τα φαινόµενα παραβατικότητας.
Με το νοµοσχέδιο για τους υποψήφιους οδηγούς επιχειρείται
να αντιµετωπιστούν και να θεραπευτούν ζητήµατα που ταλάνιζαν
το σύστηµα χορήγησης άδειας οδήγησης εδώ και δεκαετίες.
Θέλω να επισηµάνω κάποια σηµεία, γιατί ενώ ακούστηκε κατά
κόρον ότι δεν έγινε διάλογος και ότι εν πάση περιπτώσει αγνοήθηκαν οι ενδιαφερόµενοι φορείς, και όσον αφορά εµάς τους
Βουλευτές και σίγουρα και το Υπουργείο Υποδοµών υπήρχε µία
µακρά διαβούλευση. Έγιναν πολλές συναντήσεις και δικές µας,
όλων των Βουλευτών, φαντάζοµαι, όλων των περιφερειών, µε
ανάλογους συλλόγους και υπάρχουν κάποια σηµεία τα οποία θα
πρέπει να τονιστούν.
Ένα σηµείο που έχει σχέση µε το κατά πόσο θα πρέπει οι δάσκαλοι οδήγησης να παρίστανται κατά την εξεταστική διαδικασία
τέθηκε από τους περισσότερους σχεδόν οµιλητές. Θα ήθελα να
πω ότι αυτό που θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας -τουλάχιστον από τη δική µου επαφή- είναι το εξής: Οι περισσότεροι,
αυτό που ζητούν είναι να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν κατάλληλοι εξεταστές - αξιολογητές. Αξιολογητές, δηλαδή, µε κατάλληλα προσόντα, µε εµπειρία, µε προϋπηρεσία, που να αναλαµβάνουν αυτό το ειδικό κοµµάτι της εξέτασης. Αυτό τέθηκε και, µάλιστα, µε έντονο τρόπο -και καλά έκανε και τέθηκε- και σε αυτό
νοµίζω ότι θα πρέπει να δώσουµε όλες τις προσπάθειές µας, έτσι
ώστε να διασφαλίσουµε ότι θα υπάρχουν τέτοιου είδους εξεταστές.
Υπάρχουν και κάποια άλλα σηµεία που θα ήθελα να αναφέρω,
τα οποία κατατέθηκαν και στην επιτροπή. Για παράδειγµα, σε
σχέση µε τις πίστες υπάρχουν κάποια σηµεία που νοµίζω ότι θα
πρέπει και το Υπουργείο Υποδοµών να τα κοιτάξει, αλλά και θα
πρέπει να προστατεύσει κάποια σηµεία. Αναφέρει, για παράδειγµα ένας συγκεκριµένος σύλλογος, ότι οι πίστες αποτελούν
λύση µόνο για ειδικές δοκιµασίες, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να
έχουν δηµόσιο χαρακτήρα και να υπάρχουν σε όλους τους νοµούς. Μάλιστα, αυτό το «σε όλους τους νοµούς» θα ήθελα και
εγώ να το προσυπογράψω, όπως και το πρώτο βέβαια, γιατί ακριβώς αν δεν υπάρχει, µπορεί να δυναµιτίσει τη διενέργεια εξετά-
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σεων. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα σηµείο που πρέπει να το δούµε.
Επίσης, σε άλλη τοποθέτησή τους σε σχέση µε τους ελιγµούς
και αυτές τις ειδικές δοκιµασίες, αναφέρουν ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ξεπερασµένες και αναχρονιστικές, φέρνοντας ως επιχείρηµα ότι ο τρόπος κατασκευής των αυτοκινήτων σήµερα -το
γεγονός, δηλαδή, ότι είναι εφοδιασµένα µε µία πληθώρα ηλεκτρονικών συστηµάτων- βοηθά τους οδηγούς να κάνουν µία
σειρά από κινήσεις, όπως να παρκάρουν µόνα τους, να διατηρούν την λωρίδα κυκλοφορίας κ.λπ..
Θέλω να πω µε όλα αυτά και βεβαίως µε πολλά άλλα, τα οποία
κατατέθηκαν από πολλούς συναδέλφους οµιλητές, ότι υπάρχουν
σηµεία τα οποία πρέπει µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τα παρακολουθήσει το Υπουργείο Υποδοµών και να δώσει συγκεκριµένες
απαντήσεις.
Για µένα, πάντως, είναι µία πολύ σηµαντική προσπάθεια, είναι
µία θετική προσπάθεια. Είναι µία προσπάθεια, η οποία θα µεταδίδεται live και θα καταγράφεται. Βεβαίως, εδώ πρέπει να µπούνε
όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες, έτσι όπως ακούστηκαν από πάρα
πολλούς συναδέλφους.
Επίσης, θα πρέπει να πω ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που
προσπαθεί, µέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών δεδοµένων, να απλοποιήσει και να διασφαλίσει µε όρους σύγχρονους έναν εξειδικευµένο τοµέα, που για πολλά χρόνια είχε πολλά
προβλήµατα. Θα ήθελα να σηµειώσω ότι όταν µιλάµε γι’ αυτό τον
τοµέα, θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί, γιατί είναι ένας τοµέας
που παράγει πολύ καθηµερινά και πολύ πρακτικά αποτελέσµατα
και οι παθογένειες του είχαν αντίκτυπο σε όλη την κοινωνία.
Τέλος, απ’ ό,τι βλέπω, δεν βρίσκεται δίπλα στον Υπουργό ο
καινούργιος Υφυπουργός, ο συµπατριώτης µου, τον οποίο εγώ
θα ήθελα να καλωσορίσω ως συνεργάτη -και όχι ως «πρόθυµο»για να ξεµπερδέψουµε µε το παρελθόν, ως συνεργάτη για να
µπορέσουµε να βάλουµε τις νέες, στέρεες βάσεις για µία προοδευτική διαχρονική διακυβέρνηση της χώρας. Και ξέρετε ότι
προοδευτικές αλλαγές θα κριθούν στην πράξη, στην προσπάθεια
και στο αποτέλεσµα, που θα καλυτερεύει και θα επαναπροσδιορίζει καθηµερινά τον πολιτισµό, ακόµα και στις πιο πρακτικές του
υποστάσεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος από τη Νέα Δηµοκρατία, ο κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο συνάδελφος κ. Μανιάτης, στην αναφορά του εκ του Βήµατος αυτού, αναφέρθηκε στον κύριο Υπουργό, επισηµαίνοντας ότι
είναι ο µακροβιότερος Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών.
Πρόσθεσε, βεβαίως, ο κύριος Υπουργός: «Ναι, αλλά µετά τον
Λαλιώτη».
Μαθητής του δεν ήσασταν, κύριε Υπουργέ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Μετά τον Κώστα Λαλιώτη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μαθητής του ήσασταν.
Πράγµατι, κύριε Υπουργέ, διακρίνεστε για το δηµιουργικό σας
έργο. Το είδαµε και στην περιοχή µου. Τέσσερα χρόνια έχει καταντήσει ο οδικός άξονας Δράµας – Αµφίπολης, η σύνδεση µε
την Εγνατία, ένα όνειρο! Και όταν το συζητούµε, αποτελεί ανέκδοτο και ντρέποµαι και ο ίδιος ειλικρινά να αναφερθώ ακριβώς
σε αυτήν την αποµόνωση του νοµού τον οποίο υπηρετώ. Τέσσερα χρόνια! Τελευταία µας είπατε ότι θα πρέπει να δούµε αν το
έργο αυτό είναι βιώσιµο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): …(δεν ακούστηκε)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Βεβαίως. Έχω τα Πρακτικά και θα
σας τα δώσω. Άλλωστε, περιµένω να έρθετε, ύστερα από µία επίκαιρη που έχω καταθέσει εδώ και αρκετό καιρό, κάποια στιγµή
να µας απαντήσετε επ’ αυτού.
Ύστερα από τέσσερα χρόνια, διαπιστώσατε ότι το έργο δεν
προχωράει, οι µελέτες δεν ωριµάζουν, γιατί λείπει ένας τεχνικός
σύµβουλος. Και υπογράψατε και µία τέτοια απόφαση: 179.000,
προκειµένου να διασφαλιστεί, ύστερα από τέσσερα χρόνια, ένας
τεχνικός σύµβουλος για να προχωρήσουν οι µελέτες, διότι η ανάλογη διεύθυνση έχει πολύ έργο τελευταία.
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Και, βεβαίως, πληροφορούµαι και για κάποιες απαλλοτριώσεις
χωρίς κρατική χρηµατοδότηση, χωρίς σχεδιασµό, χωρίς προϋπολογισµό, χωρίς ύπαρξη σχετικού εθνικού ή κοινοτικού προγράµµατος. Η Ευρωπαία επίτροπος µου απήντησε το εξής: «Δεν έχω
καµµία θέση ή πρόταση από πλευράς της Κυβέρνησης σας. Να
απευθυνθείτε σε αυτήν.».
Θα παρακαλούσα, κύριε Υπουργέ, τουλάχιστον επισκευάστε
αυτόν το δρόµο που καλύπτει δύο νοµούς -Σερρών και Δράµας, διότι δικό σας έργο πρέπει να είναι. Είναι θέµα διαπεριφερειακό.
Βλέπω ότι η τροπολογία από πλευράς συναδέλφου του ΣΥΡΙΖΑ για το πρόβληµα που έχει προκύψει στην εθνική οδό Κρατήγου - Μυτιλήνης, γίνεται δεκτή προκειµένου να επισκευαστεί,
να ενισχυθεί κ.λπ.. Δώστε, λοιπόν, τη χρηµατοδότηση για να επισκευαστεί, επιτέλους, αυτό το κοµµάτι. Είχαµε εκατόν σαράντα
τρία τροχαία ατυχήµατα, είκοσι τρία µε τραυµατισµούς και επτά
µε νεκρούς. Τουλάχιστον ας σεβαστούµε αυτό το στοιχείο που
αφορά την ανθρώπινη ζωή, κύριε Υπουργέ.
Επτά µήνες, λοιπόν, προετοιµάζεται το συζητούµενο νοµοσχέδιο, εβδοµήντα χιλιάδες συµπολίτες µας παγιδευµένοι και όµηροι των εξετάσεων για την απόκτηση ενός διπλώµατος οδήγησης. Αποτέλεσµα οι εξεταστές να διαµαρτύρονται, καθόσον σε
µια κρίσιµη οικονοµική κατάσταση της χώρας, πέραν των όσων
αρνητικών αντιµετώπιζαν από τους υποψηφίους οδηγούς κάτω
από την πίεση που είχαν καθηµερινά, οδηγήσατε πολλούς στο
κλείσιµο σχολών, στην αδυναµία αντιµετώπισης των προσωπικών
και οικογενειακών τους αναγκών και τους υποψηφίους οδηγούς
µετέωρους και αδύναµους να αντιµετωπίσουν ανάγκες που θα
τους έλυνε η απόκτηση του επιθυµητού πτυχίου οδήγησης ή επέκταση για επαγγελµατικούς λόγους.
Βεβαίως, συµφωνούµε προς την ενίσχυση-διασφάλιση του
στόχου και σκοπού της διαφάνειας και της αντικειµενικότητας
αναφορικά µε τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και την απόκτηση της επιθυµητής άδειας ικανότητας. Δυστυχώς, όµως, µε
το παρόν νοµοσχέδιο δεν επιτυγχάνεται το ζητούµενο. Βεβαίως,
µε την πάροδο του χρόνου επιβάλλονται νοµοθετικές ρυθµίσεις
που να εναρµονίζονται µε την πραγµατικότητα και να εκσυγχρονίζουν καταστάσεις.
Με το παρόν νοµοσχέδιο επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο; Όχι, βεβαίως. Η λύση του όλου ζητήµατος µετακυλίεται στους φορείς
που τοποθετείτε στην επιτροπή. Οι ίδιοι δε κατήγγειλαν την όλη
διαδικασία που έγινε χωρίς διαβούλευση και ερήµην τους. Το
όλο πρόβληµα, δηλαδή, η µη κανονικότητα στην έκδοση διαδικασία-παρέµβαση που εστιάζετε εσείς στους εκπαιδευτές των
σχολών και εξ αυτού οδηγείστε στο να τους πετάξετε έξω από
τη διαδικασία εξέτασης και στη συνέχεια, προχωράτε στην επιστράτευση του µέσου-οχήµατος οδήγησης-εκπαίδευσης των
οδηγών. Αυτό είναι παγκόσµια παράδοξο και πρωτότυπο.
Εσείς δε που ήσασταν κατά της όποιας, ακόµα και νοµότυπης,
παρακολούθησης προς διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας
των συµπολιτών µας, τώρα καλωδιώνετε απ’ άκρου εις άκρον
όλη τη διαδικασία εξετάσεων. Αυτό δεν συµβαίνει σε καµµία δηµοκρατική χώρα. Το µόνο που ξεχάσατε είναι ένα πιστοποιητικό.
Πιστεύω ότι, δυστυχώς, το ετοιµάζετε και αυτό.
Στη θέση του συνοδηγού δεν θα κάθεται ο εκπαιδευτής του
υποψηφίου οδηγού, αλλά ο εκπαιδευτής άλλης σχολής. Οι υποψήφιοι οδηγοί άνω των εβδοµήντα ετών, αντί για αυστηρές ιατρικές εξετάσεις µόνο, θα καλούνται πλέον να δώσουν τρεις εξετάσεις, θεωρητικές, πορεία και ειδικές δοκιµασίες, για κάθε άδεια οδήγησης που κατέχουν. Ένας οδηγός επαγγελµατίας φορτηγού εβδοµήντα τεσσάρων ετών θα πρέπει να περάσει εξετάσεις για την επαγγελµατική άδεια οδήγησης, για το ΙΧ που έχει,
προφανώς, αν έχει και δίκυκλο, εννιά εξετάσεις.
Κλείνω µε την αναγκαία ύπαρξη των ειδικών χώρων, πίστες εκπαίδευσης-εξέτασης των υποψηφίων οδηγών. Αφού, βεβαίως,
θα πρέπει να εκδοθεί µία από τις είκοσι επτά υπουργικές αποφάσεις που προβλέπει το σχετικό νοµοσχέδιο, δεν καθορίζεται
καµµία λεπτοµέρεια. Δηµιουργία πιστών ή διαµόρφωση των
υπαρχόντων, αλλά µε ποια κονδύλια;
Κύριε Υπουργέ, στη Δράµα υπάρχει πίστα, όµως οι υποψήφιοι
οδηγοί οδηγούνται στις διπλανούς χώρους, στα χωράφια προ-
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κειµένου να βρουν έναν τρόπο, αν θέλετε, προς ανακούφιση και
άλλα ζητήµατα. Δεν υπάρχει το παραµικρό και χωρίς κονδύλια
δεν υπάρχει καµµία διασφάλιση και των ιδίων των υποψηφίων,
αλλά και όσων, αν θέλετε, βρίσκονται στους χώρους εργασίας
αυτών των χώρων. Επιτέλους, κάποια στοιχεία διασφάλισης και
των ανθρώπινων καταστάσεων οφείλετε να τα διασφαλίσετε και
έπρεπε να τα προβλέψετε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, ακούστε µε τώρα. Πρέπει να καταθέσετε τώρα τις νοµοτεχνικές για
να αρχίσουν οι υπηρεσίες να τις δουλεύουν, γιατί αλλιώς θα χρειαστεί να κάνουµε διακοπή της συνεδρίασης. Στην οµιλία σας θα
βάλουµε περισσότερο χρόνο για να τις αναπτύξετε. Όµως καταθέστε τες τώρα, για να τις πάρουν οι υπηρεσίες και να αρχίσουν
να τις ενσωµατώνουν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, είµαι έτοιµος. Έτσι και αλλιώς, οι περισσότερες νοµοτεχνικές ή αλλάζουν διάφορα άρθρα ή συµπληρώνουν, µε βάση τις παρατηρήσεις που έγιναν από όλες τις πτέρυγες, γιατί σε αυτό το σχέδιο νόµου εµείς είµαστε πολύ ανοικτοί
να δεχτούµε όλες τις ορθολογικές παρατηρήσεις από όλες τις
πτέρυγες, πλην Νέας Δηµοκρατίας, που δεν κατέθεσε συγκεκριµένες αλλαγές. Έτσι, είναι αρκετές νοµοτεχνικές. Κάποιες από
αυτές τις είχαµε καταθέσει και στη συνεδρίαση της επιτροπής.
Τις καταθέτω.
Γίνεται αποδεκτή η βελτίωση του Βουλευτή Θεσπρωτίας κ.
Κάτση -το ανέφεραν και από το ΚΙΝΑΛ και την Ένωση Κεντρώωνσχετικά µε µια τεχνικοοικονοµική µελέτη που πρέπει να έχουµε
για την ανάλυση του κόστους λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης και να καθοριστεί και το ελάχιστο κόστος λειτουργίας.
Κατατίθενται και δυο υπουργικές τροπολογίες. Μία για την
εφαρµογή -γιατί έχουµε περάσει σε αυτή τη φάση- του προηγούµενου νόµου µεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της
ΥΠΑ και της ΑΠΑ. Είναι συγκεκριµένες, αν θέλετε, λεπτοµέρειες
που πρέπει να καθοριστούν σχετικά µε το Eurocontrol και τις
αποζηµιώσεις που δίνονται από εκεί, όπως και µια ακόµη τροπολογία που απαλλάσσει τους επαγγελµατίες εκεί που έχουµε διαφορετικά ρυµουλκούµενα ή ανανέωση αδειών οδήγησης για
ιατρικούς λόγους, να ξαναπληρώνουν το παράβολο.
Υπάρχει και µια για την ανάπλαση Α.Ε., που δίνει τη δυνατότητα χρηµατοδότησης από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Υποδοµών.
Γίνεται αποδεκτή, επίσης, µια βουλευτική τροπολογία, του κ.
Καραναστάση, για την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, αλλά και για την εθνική οδό Κρατήγου-Μυτιλήνης, προκειµένου να προχωρήσουν τα δυο έργα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Τις υπουργικές καταθέστε και τις νοµοτεχνικές που ενδιαφέρουν και αµέσως, παρακαλώ, οι τροπολογίες να φωτοτυπηθούν και να δοθούν
στους εισηγητές, γιατί τώρα, άµα αρχίσουν να φωνάζουν, δεν θα
έχουν άδικο.
Καταθέστε τες, λοιπόν, γρήγορα να τελειώνουµε, µέχρι να έρθει στο Βήµα ο κ. Ουρσουζίδης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Τις καταθέτω, κύριε Πρόεδρε. Είναι άλλη µια, µέχρι να ανέβει στο Βήµα ο κ. Ουρσουζίδης, που έχει να κάνει µε τη συµπλήρωση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτή είναι υπουργική
ή βουλευτική;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Υπουργική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Από ποιον; Δική σας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Συγγνώµη, είναι βουλευτική. Είναι του κ. Βαρδάκη. Τις καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, να πω και του συναδέλφου µου, του κ. Καραγιαννίδη, να καταθέσει µια τροπολογία για την επισκευή του δρόµου;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Θέλετε να πούµε και για τον δρόµο; Να σας δώσω µια
απάντηση, αν επιτρέπει το Προεδρείο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Έλεγα µήπως χρειάζεται να πω
στον συνάδελφο µου. Δεν είναι κακό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άλλο λέει ο κ. Κυριαζίδης. Ο κ. Κυριαζίδης λέει αν µπορεί στην ίδια τροπολογία να
ενσωµατωθεί και αυτό. Ο Υπουργός λέει να σας δώσει µια απάντηση. Η απάντηση µπορεί να δοθεί στην οµιλία του.
Εσείς ζητάτε άλλο, όµως. Να µπει και να…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ο κ. Ουρσουζίδης καταθέτει,
όµως. Λέω µήπως είναι δυνατόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατάλαβα. Να ψηφιστεί σήµερα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εγώ το κατάλαβα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Τι να ψηφιστεί σήµερα; Ότι θα κατασκευαστεί ο δρόµος;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Βεβαίως, επισκευή ζητούµε, κύριε
Υπουργέ. Από τον κρατικό προϋπολογισµό παίρνετε χρήµατα.
Γιατί δεν λαµβάνετε και εδώ να δώσετε για επισκευή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δώστε, όµως, µια
απάντηση, αν µπορείτε και για τον συγκεκριµένο δρόµο, τουλάχιστον χρονικά, πότε µπορεί να γίνει, γιατί καταλαβαίνω ότι τώρα
δεν µπορείτε να την ενσωµατώσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Κυριαζίδης κατά την πάγια τακτική
της Νέας Δηµοκρατίας αλλοιώνει. Θα πω και στην τοποθέτησή
µου τι έχουµε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Στον σχεδιασµό του
Υπουργείου Υποδοµών, αλλά και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν υπήρχε δέσµευση για να γίνει ο δρόµος Δράµας - Αµφίπολης ποτέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Για την επισκευή, κύριε Υπουργέ,
θέλω να σας παρακαλέσω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Θα µε αφήσετε να απαντήσω; Δεν θέλετε να τα ακούτε;
Στον σχεδιασµό τους είχαν τον δρόµο Δράµα - Καβάλα, ο οποίος
είχε πολλά περιβαλλοντικά προβλήµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τώρα δεν θα το πάµε
σαν επίκαιρη επερώτηση. Για το συγκεκριµένο ερώτηµα έχετε να
πείτε κάτι στον κ. Κυριαζίδη;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Βεβαίως, βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πείτε του το σας παρακαλώ, γιατί δεν βάζω χρόνο, αλλά µιλάτε δέκα λεπτά. Να µη
µας πιάσει η νύχτα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Έχετε δίκιο. Για τις άδειες οδήγησης µιλάµε, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα έχω όλα στα µυαλό µου για όλη την Ελλάδα.
Ο δρόµος, λοιπόν, είναι από εµάς. Εµείς δεσµευτήκαµε και όχι
εσείς και βάλαµε στον σχεδιασµό τον δρόµο Αµφίπολης. Στην
Αµφίπολη βλέπατε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αν θυµάµαι καλά. Έχει ωριµάσει το πρώτο µέρος. Έχουν ανατεθεί
στους συµβούλους για να ωριµάσει και το υπόλοιπο έργο και το
πρώτο τµήµα του έργου θα δροµολογηθεί…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µιλώ για επισκευή. Μιλώ για ένα µικρό ποσό για την επισκευή, για να µη σκοτώνονται άνθρωποι. Με καταλαβαίνετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Θα δηµοπρατηθεί ως νέο έργο.
Εµείς κύριε Κυριαζίδη, κάνουµε έργα υποδοµών που είναι ολοκληρωµένος ο σχεδιασµός τους…
ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, ο Υπουργός
λέει «όχι» στην επισκευή. Τόση ώρα για να πούµε µία λέξη, τη
λέξη «όχι».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Μα, είναι της περιφέρειας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πείτε αυτό, ότι δηλαδή
είναι της περιφέρειας και δεν µπορείτε εσείς!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δύο περιφερειών είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Ουρσουζίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι µε
καθυστέρηση ήρθε ένα νοµοσχέδιο το οποίο ήταν απαραίτητο
και αφορά στη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς των
υποψηφίων οδηγών. Πρόκειται για ένα ζήτηµα το οποίο νοµίζω
ότι το έχουµε συζητήσει σε αρκετές συνεδριάσεις στην Επιτροπή
Οδικής Ασφάλειας.
Υπάρχει ανάγκη αλλαγής του τρόπου παρακολούθησης των
υποψηφίων οδηγών σε ό,τι αφορά τη διαδικασία; Νοµίζω ότι όλοι
οι φορείς που ήρθαν στην επιτροπή µας, συµφωνούν ότι υπάρχει
θέµα και ευθέως µίλησαν για διαφθορά.
Κατά συνέπεια, όλοι συµφωνούµε στο ότι κάτι κακό συνέβαινε
στο παρελθόν και ότι υπάρχει αναγκαιότητα αυτό να αλλάξει.
Τώρα, αν το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο το πετυχαίνει στο 100% ή
όχι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτηµα. Νοµίζω, όµως, ότι κινείται στη
σωστή κατεύθυνση και εάν φέρει αποτέλεσµα ή όχι, αυτό δεν
αφορά µόνο το Υπουργείο ή τους ανθρώπους που έσκυψαν
πάνω στο πρόβληµα για να µετουσιώσουν σε πράξη τις δικές µας
προτάσεις µέσα από την επιτροπή, αλλά αφορά προφανώς και
στους ανθρώπους οι οποίοι µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο εµπλέκονται στο πρόβληµα.
Πρέπει, δηλαδή, να κατανοήσουµε ότι δεν µπορεί ένας νέος
άνθρωπος στην ηλικία των δεκαοκτώ ετών να έρχεται σε επαφή
µε τη διαφθορά µε τέτοιο προκλητικό τρόπο, θα έλεγα. Δηλαδή,
είναι σαν να του δίνει η πολιτεία ένα έγγραφο, ένα πιστοποιητικό,
το οποίο πιστοποιεί τη γνώση ότι µπορεί να οδηγήσει, δηµιουργεί
την ψευδαίσθηση στον ίδιο ότι είναι ικανός, βγαίνει στους δρόµους, σκοτώνει ή σκοτώνεται ο ίδιος. Αυτό, δυστυχώς, ήταν ένα
ζήτηµα το οποίο το λέω χοντρικά, αλλά είχε προκύψει στην επιτροπή. Κατά συνέπεια, σωστά παίρνει πρωτοβουλία το Υπουργείο και επιχειρεί να αλλάξει αυτήν την κατάσταση.
Σε ό,τι αφορά τους υπερήλικες που είναι πάνω από εβδοµήντα
τεσσάρων ετών, στο άρθρο 11 προβλέπεται ότι αυτοί θα καλούνται να πιστοποιήσουν την ικανότητά τους µέσα σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους, έτσι ώστε να µην κινδυνεύουν οι ίδιοι ούτε
να αποτελούν κίνδυνο βγαίνοντας στους δρόµους και κυρίως
στους ανθρώπους οι οποίοι θα τους συνοδεύουν για να τους
εποπτεύουν, δηλαδή τους εξεταστές.
Άρα, λοιπόν, ένα θέµα το οποίο τέθηκε στην επιτροπή, λύθηκε
µ’ αυτόν τον τρόπο. Νοµίζω ότι πρέπει και οι περιφέρειες και η
πολιτεία να βοηθήσουν να διαµορφωθούν αυτοί οι χώροι, διαφορετικά όντως υπάρχει πρόβληµα.
Στο άρθρο 22 γίνεται λόγος για τα σχέδια βιώσιµης αστικής
κινητικότητας, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα, θα έλεγα.
Όποιοι δήµαρχοι πήραν πρωτοβουλίες, βελτίωσαν πάρα πολύ
την κατάσταση στις πόλεις τους, προστατεύοντας τους πολίτες
από ατυχήµατα και αναδεικνύοντας ότι η γνώση αυτή η οποία µεταλαµπαδεύεται από τα πολυτεχνεία της χώρας, βρίσκει την απόλυτη, θα έλεγα, εφαρµογή στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν
ανοιχτά αυτιά και µυαλό και κατανοούν το πρόβληµα.
Πριν από δύο µέρες ήµουν στη Λάρισα σε µία εκδήλωση της
Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραµµατέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι -και τους συγχαίρω από αυτό το Βήµα- πήραν την
πρωτοβουλία να ενηµερώσουν και να ενηµερωθούν από τους ειδικούς, προκειµένου να πάρουν πρωτοβουλίες. Χαρακτηριστικά
παραδείγµατα στη χώρα µας πλέον υπάρχουν. Νοµίζω ότι η περίπτωση του Ρεθύµνου είναι η πιο αντιπροσωπευτική της βελτίωσης των συνθηκών οδήγησης των πολιτών, όταν λαµβάνονται
µέτρα κάτω από µία συγκεκριµένη στόχευση και µελέτη. Ένα
άλλο παράδειγµα είναι η Κοζάνη στην περιοχή τη δική µας, όπως
και η ίδια η πόλη της Λάρισας.
Ένα άλλο ζήτηµα ήταν οι νέοι οδηγοί από τα δεκαεπτά, όταν
θα επιχειρούν να αποκτήσουν την εµπειρία µε την παρουσία συνοδού. Και αυτό τέθηκε στην επιτροπή. Νοµίζω ότι ήταν ενθαρρυντική η άποψη των ανθρώπων ότι αυτό προετοιµάζει καλύτερα
τους οδηγούς στο να έχουν µια εµπειρία όταν θα βγουν στους
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δρόµους. Μάλιστα, δεν είναι κάτι που συµβαίνει µόνο στη χώρα
µας, αλλά συµβαίνει κι αλλού.
Συνήθως όταν ανεβαίνω στο Βήµα σε όλη την τετραετή θητεία
µου εδώ, περιορίζοµαι µόνο στο συγκεκριµένο αντικείµενο του
νοµοσχεδίου που συζητάµε. Σήµερα, όµως, προκλήθηκα πάρα
πολύ από ανθρώπους οι οποίοι αµφισβητούν, θα έλεγα, τα αυτονόητα.
Τρεις είναι οι βασικοί άξονες τους οποίους πρέπει να υπηρετεί
κανείς για να µειώσει τα θανατηφόρα και τα βαριά τροχαία σε
οποιαδήποτε χώρα του κόσµου. Αυτό λέει η επιστήµη. Το πρώτο
είναι οι υποδοµές. Στις υποδοµές, λοιπόν, νοµίζω ότι το Υπουργείο παίρνει «άριστα». Έργα τα οποία λίµναζαν για πάρα πολλά
χρόνια κάτω από συγκεκριµένες λογικές και πρακτικές των εργολάβων –θα ξαναπώ, των «νταβατζήδων», εντός εισαγωγικώνολοκληρώθηκαν το 2017. Αυτά τα χρόνια που υπήρχε αυτή η εκκρεµότητα ήταν αναγκασµένοι οι πολίτες να χρησιµοποιούν το
δευτερεύον οδικό δίκτυο. Οι άνθρωποι που συµµετέχουν στην
επιτροπή ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι θάνατοι στους κλειστούς
αυτοκινητοδρόµους είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι στο δευτερεύον οδικό δίκτυο και από ό,τι µέσα στο αστικό περιβάλλον.
Κατά συνέπεια, η ολοκλήρωση αυτών των έργων –νοµίζω πεντακοσίων χιλιοµέτρων- το 2017, αντί του 2012 που είχαν όλα ηµεροµηνία ολοκλήρωσης, έχει δώσει και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα. Όπως δηλαδή από το 2000 µέχρι το 2010 είχαµε µια πολύ
µεγάλη µείωση των θανατηφόρων τροχαίων λόγω της σταδιακής
ένταξης της ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού, έτσι την τελευταία τετραετία µε την ένταξη αυτών των δρόµων έχουµε µια αισθητή
µείωση, παρά το γεγονός ότι αυξάνεται η κυκλοφορία στους ελληνικούς δρόµους περίπου στο 27%.
Εκείνο, όµως, που δεν µπορεί να συνειδητοποιήσει ο Έλληνας
φορολογούµενος πολίτης είναι το µέγεθος της ζηµιάς. Δεν είναι
το 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, το οποίο πληρώσαµε επιπλέον σε
τρία έργα, σύµφωνα µε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Είναι και η απώλεια που έχεις σε ανθρώπινες ζωές
από τη χρήση κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα δρόµων ακατάλληλων. Άρα, λοιπόν, είναι πολύ µεγαλύτερη η ζηµία από το
ονοµαστικό 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, το οποίο προκύπτει από
την έκθεση την οποία έχουµε στη διάθεσή µας και την οποία έχω
καταθέσει σε προηγούµενη οµιλία µου. Έτσι, λοιπόν, ερµηνεύονται πολλά ζητήµατα γιατί έµειναν πίσω στη χώρα και πώς χρεοκόπησε αυτή η χώρα. Αναγκαστικά θα κάνω κι ένα πολιτικό
σχόλιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψτε. Θέλω µόνο ένα λεπτό.
Προχθές µόλις, ο κ. Τσουκάτος οµολόγησε ότι 16 δισεκατοµµύρια δραχµές χρησιµοποιήθηκαν µόνο σε έναν χρόνο, εννοείται
προς όφελος του ΠΑΣΟΚ και σε βάρος των άλλων κοµµάτων.
Δεν είναι µόνο το νούµερο. Αφ’ ενός µεν δηµιουργεί τροµερή εντύπωση η σιγή ιχθύος της Νέας Δηµοκρατίας. Γιατί δεν βγαίνει
να το καταγγείλει;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Από την άλλη µεριά, όµως, υπάρχει και µια άλλη διάσταση.
Αυτά τα χρήµατα δόθηκαν όχι από κάποιους αφελείς. Είχαν ένα
όφελος το οποίο το προσδοκούσαν. Η πραγµατικότητα λέει ότι
η πρόσβαση σε χρήµατα αυτού του είδους δηµιουργεί –εντός εισαγωγικών- «κέρδη» σ’ αυτούς που λαδώνουν από δέκα έως εκατό φορές. Δηλαδή, αν τα 345 εκατοµµύρια ευρώ ανάγονται επί
δέκα ή επί εκατό –έτσι λένε οι ειδικοί- αντιλαµβάνεστε το µέγεθος της ζηµίας επί σειρά ετών που συνέβαινε στην πατρίδα µας.
Αυτά τα χρήµατα, λοιπόν, έλειψαν από όλες τις δράσεις του
ελληνικού δηµοσίου που αφορούσαν στην προστασία των πολιτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα ήθελα να κάνω µία ανακοίνωση προς το Σώµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα εννέα µαθήτριες και µαθητές και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 1ο Γυµνάσιο Ξάνθης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τώρα θα δώσουµε τον λόγο στον κύριο Υπουργό για είκοσι
λεπτά. Ελπίζω να µην υπερβούµε τον χρόνο. Μετά θα µιλήσουν
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι που δεν έχουν µιλήσει.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω
ένα σχόλιο σε σχέση µε όσα ακούστηκαν όχι για το σχέδιο νόµου, αλλά για τα γενικότερα πολιτικά ζητήµατα. Απευθύνοµαι κυρίως στους συναδέλφους που ανήκουν στην από εδώ µεριά του
λόφου, στον προοδευτικό, στον δηµοκρατικό κόσµο της χώρας,
όχι στη Νέα Δηµοκρατία.
Επειδή αρκετοί από εµάς προέρχονται από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, άλλοι από το ΚΚΕ Εσωτερικού, άλλοι από το
ΚΚΕ, εµείς έτσι όπως µεγαλώσαµε στην εφηβεία µας, στη συνέχεια στους µαζικούς χώρους, στο αµφιθέατρο, στον συνδικαλισµό, µε τα στελέχη, µε τους ανθρώπους που πίστευαν στην Αριστερά, µε τις διάφορες εκδοχές της, είχαµε µάθει να συνεργαζόµαστε. Συνεργαζόµασταν στη γειτονιά, στους συλλόγους
νέων, στα δεκαπενταµελή συµβούλια, στα αµφιθέατρα, στο Τεχνικό Επιµελητήριο, στους επιστηµονικούς συλλόγους. Έτσι, µου
είναι ιδιαίτερα παράξενο και περίεργο στα αυτιά µου να καταγγέλλουν ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από αυτόν τον χώρο
που είναι κοµµάτι της Αριστεράς και συνεργάζονται µε τα άλλα
κοµµάτια της Αριστεράς -γιατί σε όλες τις κρίσιµες ιστορικές
στιγµές για τη χώρα ο προοδευτικός κόσµος έκανε µέτωπα και
στην κοινωνία και µέσα στο Κοινοβούλιο και πριν από τη δικτατορία και µετά τη δικτατορία- και κάποιοι να κάνουν µέτωπο µε
τη Νέα Δηµοκρατία σήµερα και µάλιστα µε τις ακροδεξιές εκδοχές της. Αυτό είναι κάτι που το λαµβάνουν υπ’ όψιν τους οι προοδευτικοί πολίτες και θα το αξιολογήσουν στη συνέχεια.
Και καταλαβαίνω, βέβαια, και τον πανικό της Νέας Δηµοκρατίας, όταν βλέπει ότι αυτό το µέτωπο των προοδευτικών δυνάµεων έχει απήχηση στην κοινωνία. Καταλαβαίνει ότι µια σταθερή
δύναµη, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, µε τοµές, µε πραγµατικές µεταρρυθµίσεις στην ελληνική κοινωνία, θα προχωρήσει και θα βρει
αντίκρισµα στην πλειοψηφία των δυνάµεων του ελληνικού λαού.
Πάµε τώρα στο σχέδιο νόµου.
Αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα, έπειτα από
πολλές δεκαετίες, την τροποποίηση ενός αναχρονιστικού συστήµατος εξετάσεων για τις άδειες οδήγησης, ένα σύστηµα που
κάθε πολίτης γνωρίζει τη διαβλητότητά του, γνωρίζει ότι την
πρώτη φορά που οι νέοι της χώρας, κάθε νέος και κάθε νέα, έρχονται σε επαφή µε τις δηµόσιες υπηρεσίες σε µια δράση που
περιµένουν µε λαχτάρα, για να µπορούν να οδηγήσουν ένα αυτοκίνητο, να δίνεται η τακτική, η παιδεία, η «διέξοδος» όχι του να
είναι καλοί οδηγοί, όχι να έχουν γνώσεις για την οδική ασφάλεια,
αλλά να λαδώσουν, να δώσουν µίζα, για να αποκτήσουν την
άδεια οδήγησης. Είναι η πρώτη κύρια επαφή µε τις δηµόσιες
υπηρεσίες στις περιφέρειες και είναι γνωστές οι τραγικές συνέπειες, µε απώλειες ανθρώπινων ζωών, µε βαριά ατυχήµατα που
σηµαδεύουν όλη τη ζωή των συµπολιτών µας που έχουν τύχει να
βιώσουν τέτοιες ανεπιθύµητες καταστάσεις.
Θα ήθελα, πριν τοποθετηθώ για το σχέδιο νόµου, να αναφέρω
στο Σώµα το ολοκληρωµένο, το ολιστικό σχέδιο και τις θεσµικές
παρεµβάσεις, τις αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί για να προχωρήσουµε σε µια νέα εποχή και στα ζητήµατα οδικής ασφάλειας,
να περιορίσουµε στο µικρότερο επίπεδο τις απώλειες των ανθρώπινων ζωών, τον ανθρώπινο πόνο, από τα βαριά, σοβαρά ατυχήµατα, τους τραυµατισµούς και τις συνέπειες που ακολουθούν
στη ζωή των συµπολιτών µας.
Σε αυτήν την κατεύθυνση προχωρήσαµε και προωθήσαµε δύο
κύριες ενότητες: Η πρώτη ενότητα αφορά τις υποδοµές στο
εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας και στο επαρχιακό σε συνεργασία
µε τις περιφέρειες. Είναι ενδεικτική η κατακόρυφη µείωση των

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π’ - 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ατυχηµάτων στους δρόµους που ολοκληρώθηκαν και που έχουν
παραδοθεί και είναι βαθιές οι πληγές των ατυχηµάτων -τις θυµόµαστε όλοι- στα Τέµπη, στην ΠΑΘΕ, στο Αντίρριο – Γιάννενα,
στην Κορίνθου – Πατρών, στην Κορίνθου - Τρίπολης και Καλαµάτας.
Η προσπάθεια βελτίωσης των υποδοµών µε νέα οδικά έργα
συνεχίζεται, είτε µε νέους αυτοκινητόδροµους είτε µε έργα βελτίωσης των χαρακτηριστικών προδιαγραφών των αυτοκινητοδρόµων.
Να πούµε ότι την επόµενη εβδοµάδα, απ’ ό,τι γνωρίζω, έχουν
σταλεί από το Υπουργείο και έρχονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ενηµέρωση της αρµόδιας επιτροπής του αυτοκινητόδροµου Πάτρα – Πύργος. Σε εξέλιξη είναι οι διαγωνιστικές
διαδικασίες για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και θα ολοκληρωθούν σύντοµα. Έχουν προβλεφθεί µια σειρά από έργα για το
κλείσιµο του δαχτυλιδιού της Πελοποννήσου, για τον Δράµα –
Αµφίπολη, για πολλά άλλα, και δράσεις οδικής ασφάλειας, µιας
και έχουµε συζητήσει και µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα να τρέξει
ένα πρόγραµµα 500 εκατοµµυρίων σε όλη την Ελλάδα, στα επικίνδυνα σηµεία που έχουν εντοπιστεί από το Υπουργείο Υποδοµών, από µελέτες που έχουν γίνει και που εκκρεµούσαν µία
δεκαετία και πλέον.
Η δεύτερη κατηγορία δράσεων αφορούν το πλαίσιο της οδικής ασφάλειας, της παιδείας όλων µας, της οδηγικής µας συµπεριφοράς, του πολιτισµού µας. Συγκεκριµένα τα τελευταία
τέσσερα χρόνια φτιάχτηκαν βιβλία, εκπαιδευτική ύλη, ηλεκτρονικά διαδικτυακά προγράµµατα, για να εισαχθούν µαθήµατα σε
όλες τις τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Δηµιουργήθηκε ηλεκτρονική πλατφόρµα για την εκπαίδευση των δασκάλων. Αυτά
τρέχουν πιλοτικά. Δεν θα γίνουν. Έγιναν.
Αλλάξαµε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας µε µεγάλες τοµές,
που µετατρέπουν τον ΚΟΚ από έναν Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εισπρακτικής κατεύθυνσης, που δεν απέδωσε όλα αυτά τα
χρόνια, σε έναν κώδικα που να µας εκπαιδεύει, να δίνει σε όλους
µας το σήµα σεβασµού στη ζωή και την υγεία των συµπολιτών
µας. Δεν έχουµε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για να τιµωρεί
εισπρακτικά τον πολίτη. Τον έχουµε, για να καταλαβαίνει ο καθένας από εµάς ότι µια δράση του είναι η ζωή, η καθηµερινότητα,
ο πολιτισµός, η υγεία του συµπολίτη και της κοινωνίας µας.
Με το σχέδιο νόµου που συζητάµε προχωράµε στους στόχους
µας, σε ένα προοδευτικό παράδειγµα ενός κράτους που εξελίσσεται και κινητοποιεί την αλλαγή των κοινωνικών προτύπων και
συµπεριφορών, έναν νέο κοινωνικό κώδικα αξιών, το ανθρώπινο
δυναµικό και τις δεξιότητες που πρέπει να έχει, για να αντέξει
µια µεταρρύθµιση στον χρόνο, την πρόληψη, τον έλεγχο, για να
διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή αυτού του εγχειρήµατος.
Συζητάµε σήµερα για το νέο σύστηµα δοκιµασιών προσόντων
και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και περιλαµβάνονται σε
αυτό το σχέδιο νόµου πολλές και µεγάλες τοµές.
Η πρώτη είναι ότι αλλάζει το Σώµα που διενεργεί τις εξετάσεις.
Σήµερα δεν έχουµε ειδικούς εξεταστές. Οι περιφέρειες βάζουν
έναν υπάλληλο από όλες τις υπηρεσίες που υπάρχουν. Δεν έχουµε ένα Σώµα που είναι εκπαιδευµένο, είναι καταρτισµένο, έχει τις
άδειες οδήγησης. Σήµερα ένας εξεταστής για έναν επαγγελµατία οδηγό σε λεωφορείο, σε βαρύ όχηµα, σε φορτηγό, σε νταλίκα
δεν έχει ο ίδιος την άδεια οδήγησης και είναι περήφανη η Νέα
Δηµοκρατία γι’ αυτό. Λέει «πάτε να αλλάξετε αυτό το φοβερό σύστηµα».
Η δεύτερη τοµή είναι η πραγµατοποίηση των ειδικών δοκιµασιών χωρίς την παρουσία του εξεταστή µέσα στο εκπαιδευτικό
όχηµα. Είναι προφανές το γιατί. Ρώτησε εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας αν η συναλλαγή γίνεται µέσα στο όχηµα. Θα µας
πουν οι ειδικοί πού γίνεται η συναλλαγή και όσοι έχουν υπηρετήσει αυτό το σύστηµα και όσοι υπερασπίζονται ακόµη και σήµερα αυτό το σύστηµα, όταν κάθε πολίτης ξέρει τι ακριβώς γίνεται.
Το τρίτο είναι η καινοτοµία της διαδικασίας διενέργειας των
δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς όλων των κατηγοριών
αδειών οδήγησης χωρίς την παρουσία των εκπαιδευτών και στα
επαγγελµατικά οχήµατα.
Το τέταρτο είναι η καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κά-
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λυψης έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήµατος. Λένε ότι οι
ασφάλειες δεν θα δώσουν, γιατί δεν έχουν τέτοιο ασφαλιστικό
προϊόν. Γιατί; Οι εξεταστές θα έχουν τα ίδια προσόντα που έχουν
και οι δάσκαλοι οδήγησης, οι εκπαιδευτές. Γιατί δεν θα δώσουν;
Δεν το καταλαβαίνει, δεν το αντιλαµβάνεται κανείς. Σήµερα γιατί
δίνουν;
Η πέµπτη τοµή είναι η δυνατότητα διενέργειας των ειδικών δοκιµασιών κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού συστήµατος αυτόµατης
καταγραφής των δεδοµένων και των διαδικασιών και αυτόµατη
εξαγωγή των αποτελεσµάτων.
Η έκτη τοµή είναι η διαµόρφωση συστήµατος εποπτείας και
ελέγχου των εκπαιδευτών που διενεργούν τις θεωρητικές εξετάσεις. Ακούσατε τι γινόταν στον Πειραιά, πόσες άδειες οδήγησης
είχαν δοθεί χωρίς να έχουν δώσει εξετάσεις θεωρητικές. Είναι
προς τιµήν της περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειάρχη που
οι υπηρεσίες της αποκάλυψαν αυτό το κύκλωµα.
Η έβδοµη τοµή είναι η δυνατότητα για ανάληψη ενεργειών
διόρθωσης και βελτίωσης του εξεταστικού έργου, της επανεκπαίδευσης αυτών των ανθρώπων του Σώµατος, της επαναδιαπίστευσης, της προσωρινής ή οριστικής αποµάκρυνσης αν διαπιστώσουµε άλλες διαδικασίες, που ζούµε σήµερα.
Η όγδοη τοµή είναι η συνεχής αξιολόγηση των εκπαιδευτών
και των εξεταστών.
Η ένατη τοµή είναι η δηµιουργία ειδικών διαµορφωµένων
χώρων ή πιστών για τη διενέργεια των ειδικών δοκιµασιών. Μας
λένε «πού θα βρουν τα λεφτά και τους χώρους οι περιφέρειες;».
Να σας πω εγώ πρόχειρα σε όλη την Ελλάδα. Τρία στρατόπεδα
έχουν δοθεί στη Θεσσαλονίκη. Από ένα σε κάθε µεγάλο αστικό
κέντρο. Και στην Αθήνα. Πού θα βρεθούν τα χρήµατα για να γίνουν αυτά τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής, που θα γίνονται
εκεί οι εξετάσεις; Θα βρεθούν από το παράβολο που προβλέπεται µέσα στο σχέδιο νόµου. Το ένα τρίτο του παραβόλου πηγαίνει
στις περιφέρειες για δράσεις οδικής ασφάλειας και για πίστες.
Προβλέπεται και στον προηγούµενο νόµο, κύριε Κατσώτη, θα
σας το αναφέρω µετά, το έχω σηµειώσει. Είναι καθαρό ότι αυτοί
οι χώροι είναι µε ευθύνη των περιφερειών και λειτουργούν µε ευθύνη των περιφερειών. Είναι δηµόσιες.
Η δέκατη τοµή είναι η δηµιουργία ενιαίου πληροφοριακού συστήµατος. Γίνεται κριτική. Λέτε «πότε θα κάνετε τα ηλεκτρονικά
συστήµατα, είναι ανεφάρµοστος ο νόµος». Τα ίδια µας έλεγαν
και για τα άλλα σχέδια νόµου και για τα άλλα ηλεκτρονικά συστήµατα και στα δηµόσια έργα. Λειτουργούν όλα. Μας ρώτησαν
και γι’ αυτά που προβλέπονται στο ν.4530. Ήδη η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρµα έχει παραδοθεί στο Υπουργείο και τις επόµενες µέρες θα µπει σε λειτουργία. Θα φτάσουµε, όµως, στη
Νέα Δηµοκρατία και σε αυτά που λέει.
Η ενδέκατη τοµή είναι η διαµόρφωση µηχανισµού επιβολής
κυρώσεων.
Η δωδέκατη τοµή είναι η θέσπιση δυνατότητας σε υποψήφιους
οδηγούς στην ηλικία των δεκαεπτά ετών να οδηγούν οχήµατα µε
συνοδό.
Η δέκατη τρίτη τοµή είναι η απαλοιφή της εξαίρεσης καταβολής παραβόλου σε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου άδειας οδήγησης.
Η δέκατη τέταρτη τοµή έχει να κάνει µε την αναµόρφωση του
υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου του Σώµατος Επιθεωρητών
Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
Η δέκατη πέµπτη τοµή -είναι µεγάλη τοµή- είναι η θεσµοθέτηση διαδικασιών ανάπτυξης, έγκρισης, υλοποίησης και παρακολούθησης των σηµείων βιώσιµης αστικής κινητικότητας, που
επιτέλους θα ξέρουµε µέσα στα αστικά κέντρα πώς συνδυάζονται όλες οι µεταφορές, για να ξέρουν και οι πολίτες.
Η δέκατη έκτη τοµή, που είχε µνηµονεύσει και το ΚΚΕ, είναι
για το ανώτατο όριο στον ηµερήσιο χρόνο µηχανοδήγησης.
Θέλω να κάνω µια διευκρίνιση εδώ. Δεν λέει η διάταξη ότι µπορούν να κάνουν διάλειµµα µετά τη µείωση των ωρών που προβλέπουµε. Είναι και µέσα στον κανονισµό των µηχανοδηγών
αυτό. Αυτό που λέει είναι ότι κάνουν υποχρεωτικά µισή ώρα διάλειµµα, µέσα στο µέγιστο χρόνο που µπορούν οι άνθρωποι αυτοί
να δουλεύουν, για να έχουµε κι εκεί ασφάλεια στις σιδηροδροµικές µεταφορές.
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Πιστεύω ότι είναι κοινός τόπος όλων των πολιτών, όλης της
κοινωνίας, εκτός Νέας Δηµοκρατίας, και γι’ αυτό και κόµµατα της
Αντιπολίτευσης, που διαφωνούν πιθανά µε την γενικότερη, αν θέλετε φιλοσοφία, ή µε την πολιτική της Κυβέρνησης, σε αυτό το
σχέδιο νόµου ψηφίζουν «παρών» -και δεν µιλάω µόνο για το ΚΚΕ,
µιλάω και για την Ένωση Κεντρώων- ή ψηφίζουν επί της αρχής,
όπως το ΚΙΝΑΛ.
Μόνο η Νέα Δηµοκρατία δεν καταλαβαίνει την αναγκαιότητα
να αλλάξουµε το σύστηµα εξετάσεων για τις άδειες οδήγησης
και το χαρακτηρίζει και αποσπασµατικό. Να θυµίσω, λοιπόν.
Κάθε Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας, -και όχι µόνο- σε κάθε
προεκλογική περίοδο, σε κάθε παραλαβή που έκανε στο Υπουργείο, εξήγγειλε εδώ και τριάντα χρόνια την αλλαγή του συστήµατος εξετάσεων.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν το τολµήσατε. Δεν τολµήσετε να τα βάλετε µε τους µηχανισµούς τους παλαιοκοµµατισµού σας. Δεν τολµήσατε και δεν θα τολµήσετε ποτέ, πρώτον,
γιατί δεν θα σας δοθεί η ευκαιρία, αλλά και γιατί είστε εσείς που
οικοδοµήσατε -και γενικότερα στη χώρα και κυρίως στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών- µηχανισµούς δούναι και λαβείν
για την πολιτική αναπαραγωγή σας, ιδιαίτερα στις νοµαρχίες και
στις περιφέρειες στη συνέχεια. Τι να θυµηθεί κανείς; Να θυµηθεί
τον ΟΑΣΘ, τα πλαστά εισιτήρια, τα ΚΤΕΟ, τις νέες νεοφιλελεύθερες καινοτοµίες σας, τα αστικά ΚΤΕΛ που ήσασταν έτοιµοι να
εξοντώσετε, τα ταξί που ήσασταν έτοιµοι να εξοντώσετε; Τι να
πρωτοθυµηθούµε;
Δεν φοβόµαστε εµείς να κάνουµε τοµές. Δεν φοβόµαστε να
τα βάλουµε µε συµφέροντα. Δεν φοβόµαστε να τα βάλουµε µε
τον λαϊκισµό σας και τον παλαιοκοµµατισµό σας. Εµείς θα προχωρήσουµε τοµές και µεταρρυθµίσεις.
Και θα πάω να απαντήσω σε ένα-ένα τα σηµεία της κριτικής
της Νέας Δηµοκρατίας. Μίλησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας για προβληµατικές ρυθµίσεις. Καλά,
αυτό µας το λένε σε κάθε σχέδιο νόµου. Διαψεύδονται από τη
ζωή. «Αν δεχτεί κάποιος ότι υπάρχει διαφθορά». Έτσι είπε ο κ.
Κατσανιώτης. Γιατί δεν το ξέρει κανείς ότι υπάρχει διαφθορά σε
αυτόν τον χώρο. Αφού δεν το δέχεστε, κύριε Κατσανιώτη, να σας
διαβάσω το ενηµερωτικό σηµείωµα της Διεύθυνσης Εσωτερικών
Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας. Κάθεται πίσω σας κι ένας
Βουλευτής που έχει υπηρετήσει την Ελληνική Αστυνοµία.
Παράβαση καθήκοντος και δωροληψία υπαλλήλων. Έχουν να
κάνουν µε την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, σχετικά µε τις
πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών όλων
των κατηγοριών. Εδώ δεν έδιναν θεωρητικές εξετάσεις, τους
περνούσαν έτσι. Λέει αναλυτικά ότι υπήρχαν πάρα πολλοί υποψήφιοι αλλοδαποί, ορισµένοι εκ των οποίων αγνοούσαν πλήρως
να γράφουν και να διαβάζουν ελληνικά. Κατέθεσαν ότι είχαν
δώσει στο παρελθόν σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας,
µέσω σχολών οδηγών Κέρκυρας στις οποίες είχαν απευθυνθεί,
ένα ποσό που κυµαινόταν από 400 έως 1.300 ευρώ. Και λέει αναλυτικά τον τρόπο που κάποιος που δεν ήξερε καν να µιλάει ή να
γράφει ελληνικά, περνούσε τις εξετάσεις. Τροµερό. Δεν υπάρχει
τίποτα! Λέει από κάτω ποιοι το έχουν παραδεχτεί, ποιοι έχουν
οµολογήσει. Σε λίγο στην Κέρκυρα δεν θα µπορεί να βγει άδεια
οδήγησης, επειδή είναι περιορισµένο, κατά τη γνώµη σας το φαινόµενο.
Στη συνέχεια έχει µια άλλη υπόθεση. Εξάρθρωση εγκληµατικής οργάνωσης και τριών συµµοριών που δραστηριοποιούνταν
στην έκδοση αδειών οδήγησης κ.λπ.. Λέει τα ονόµατα, τα πάντα,
τι γινόταν εδώ. Εδώ ήταν από ξένους. Εδώ είχαµε είχαµε γίνει
πλυντήριο αδειών οδήγησης σαν χώρα δηλαδή. Κι έχει µέσα και
τους εξεταστές και τις σχολές οδηγών, τους πάντες. Μόνο εσείς
δεν το ξέρατε. Όλη η Ευρώπη το ξέρει, εκτός από εσάς.
Και λέει σε ποιες περιφερειακές ενότητες έγινε έρευνα. Για να
καταλάβουµε τι γινόταν, εκτός από τη Νέα Δηµοκρατία που κλείνει τα µάτια. Στην Αταλάντη, στη Λαµία, στην Κόρινθο, στα Τρίκαλα είχαµε πλαστογραφία πιστοποιητικών, ενεργητική και
παθητική δωροδοκία, ψευδή βεβαίωση, νόθευση εγγράφου, κατά
συναυτουργία και κατά συρροή. Στη Σκάλα Λακωνίας. Κι εγώ δεν
ξέρω τι έχει. Έχει τα πάντα, τη µισή Ελλάδα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτή είναι µια υπόθεση που είδε η Ελληνική Αστυνοµία. Δεν
το καταθέτω. Θα το δώσω σε εσάς, αν θέλετε, εκτός αν υπάρχει,
κυρία Πρόεδρε, κάποιος τρόπος να µην φαίνονται τα ονόµατα,
γιατί η υπόθεση είναι στον εισαγγελέα και την ερευνά. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, όµως, να έρθουν να το δουν.
Το δεύτερο που είπε η Νέα Δηµοκρατία, αφού δεν δέχεται ότι
υπάρχει πρόβληµα, είναι το θεάρεστο έργο της Νέας Δηµοκρατίας. Μας αναφέρατε και τον κ. Παπαδόπουλο. Μάλιστα. Μεγαλουργήσατε τότε. Καταργήσατε µε υπουργική απόφαση το
ηλεκτρονικό σύστηµα που ήλεγχε τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ και στο τελευταίο σχέδιο νόµου, πριν τη διάλυση της Βουλής, µία ηµέρα
πριν τη διάλυση της Βουλής, είχατε καµµιά εβδοµηνταριά ειδικές
διατάξεις, τροπολογίες, για να εξυπηρετήσετε τέτοια συµφέροντα.
Ποιες είναι, λοιπόν, οι αλλαγές που κάνατε πριν τέσσερα χρόνια; Σε τέσσερα χρόνια αναπτύχθηκαν όλα αυτά στις µεταφορές,
στην οδική ασφάλεια; Εφαρµόζεται. Πού εφαρµόζεται; Μας ρώτησε ο κ. Καραµανλής: «Ποιες είναι οι πρακτικές; Αυτά είναι δικά
σας δηµιουργήµατα, του Σπίρτζη».
Κατ’ αρχάς, να πούµε ότι δεν είναι κακό να έχουµε και σαν
χώρα την πρωτοπορία, γιατί τον νόµο που ψηφίσαµε για τα ταξί
τώρα τον ψηφίζουν σε όλη την Ευρώπη. Όµως, τα συγκεκριµένα
που προβλέπουµε, για τη συνοδευόµενη οδήγηση που µας κάνατε και ερώτηση «πού αλλού προβλέπεται στην Ευρώπη;», θα
σας πω ότι προβλέπεται στην Αγγλία από δεκαπέντε ετών και
εννιά µηνών, στη Γαλλία από δεκαέξι ετών και σκέφτονται για δεκαπέντε ετών, στη Γερµανία από δεκαεπτά ετών, στο Βέλγιο από
δεκαεπτά ετών, στη Νορβηγία από δεκαέξι ετών, στη Σουηδία
από δεκαέξι ετών.
Η Νέα Δηµοκρατία, όµως, λέει: Πώς γίνεται να ψηφίζεις στα
δεκαοκτώ και να οδηγείς στα δεκαεπτά µε συνοδό; Στη σκέψη
της συντηρητικής αντίληψης είναι άµεσα συνδεδεµένο το πότε
ψηφίζεις µε το πότε µαθαίνεις να οδηγείς.
Ας δούµε, όµως, τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα. Το είδαµε
και στη Μεσσηνία. Οι νέοι άνθρωποι παίρνουν το αυτοκίνητο,
κρυφά πολλές φορές από τους γονείς τους και σκοτώνονται
στον δρόµο. Αυτό συµβαίνει. Ή θα δώσουµε, λοιπόν, µια διέξοδο, που θα τους εκπαιδεύουµε και θα βγαίνουν στον δρόµο µε
ασφάλεια ή θα αναπαράγουµε αυτό που θέλει η Δηµοκρατία, να
κλείνουµε τα µάτια σε όλα.
Επόµενο. «Είναι ανεφάρµοστος ο νόµος». Εντάξει, θα το κάνουµε το ηλεκτρονικό σύστηµα µέχρι τον Οκτώβριο που θα γίνουν εκλογές.
«Σπεκουλάρουν» για τους άνω των εβδοµήντα τεσσάρων ετών.
Το ψηφίσαµε πριν, στον ν.4530, δεν είναι θέµα του σηµερινού
σχεδίου νόµου, αλλά να σας κάνω µια ερώτηση: Και εκεί κλείνετε
τα µάτια; Και εκεί δεν βλέπετε ότι δεν µπορεί να γίνεται για ανθρώπους, οι οποίοι έχουν βαριές παθήσεις, µε δυο πιστοποιητικά
γιατρών που τα προσκοµίζουν οι σχολές οδηγών στις υπηρεσίες;
Δεν βλέπετε ότι υπάρχει πρόβληµα και έχουµε ατυχήµατα; Ρωτήστε στην Τροχαία για τα ποσοστά των υπερήλικων συµπολιτών
µας. Δεν πρέπει να προβλέψουµε κάτι; Έχει δίκιο το ΚΚΕ, που
λέει ότι έπρεπε να περνούν από δηµόσια νοσοκοµεία και από ειδικούς νευρολόγους κ.λπ.. Έχετε δίκιο. Εγώ θέλω να είµαι ειλικρινής, δεν έχουµε αυτήν τη στιγµή τη δυνατότητα όλο αυτόν
τον όγκο των υποψηφίων να τον περνάµε µέσα από τα δηµόσια
νοσοκοµεία. Έγινε µέσα από πιστοποιητικά ιδιωτών γιατρών και
εκφυλίστηκε στη σηµερινή διαδικασία. Εγώ θέλω να είµαι ειλικρινής. Μακάρι να µπορούσαµε να κάνουµε αυτό που λέτε.
Άλλο που µας λένε. Είχαµε οµήρους τους εξεταστές, γιατί δεν
τους πληρώναµε. Είναι η τρίτη φορά που δίνεται αυτή η διέξοδος
στις πληρωµές τους.
Τι άλλο µας είπαν; Είπε ο κ. Καραµανλής για έναν οδηγό λεωφορείου ή φορτηγού ότι τον υποχρεώνουµε, εάν είναι πάνω από
εβδοµήντα τεσσάρων ετών, να δώσει εννιά φορές εξέταση.
Να σας θυµίσω ότι στον ν.4530 στα λεωφορεία έχουµε πάει
την ηλικία στα εξήντα και αρχίζουµε πριν από τα εξήντα τις ειδικές εξετάσεις σ’ αυτούς τους επαγγελµατίες οδηγούς. Όµως,
αυτό είναι το µοντέλο που θέλει η Νέα Δηµοκρατία. Το ζήσαµε
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Σύνοδο Υπουργών, από τους
ακραία νεοφιλελεύθερους, να έχουν εργαζόµενους επαγγελµα-
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τίες οδηγούς άνω των εβδοµήντα τεσσάρων ετών πάνω στη νταλίκα. Αυτό είναι το κοινωνικό όραµα που έχουν, να πεθαίνουν εκεί
πέρα, να σκοτώνουν και µερικούς ακόµα. Ο λαϊκισµός τους κρίνεται από τους Έλληνες.
Θέλω να απαντήσω σε µερικά ακόµη, γιατί µας είπαν ότι δεν
κάναµε διαβούλευση.
Πάµε να τα δούµε. Στις 30 Απριλίου του 2018 δόθηκε στον
Σύλλογο των Υπαλλήλων του Υπουργείου, στην Οµοσπονδία
Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος, στην Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψήφιων Οδηγών Ελλάδος, στην Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης, στο Σωµατείο
Επαγγελµατιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων Δυτικής Αττικής, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης Κυκλοφοριακής Αγωγής, στην Ένωση Περιφερειών και στους Περιφερειάρχες, στον ΕΣΟΑ. Στις 11 Μαΐου κάναµε την πρώτη συνάντηση µε αυτούς που λένε ότι δεν διαβουλευτήκαµε. Δεν λένε,
όµως, ότι ο Πρόεδρος τους είναι υποψήφιος µε τον περιφερειάρχη της Νέας Δηµοκρατίας, για να δούµε και τις προεκτάσεις
της στάσης της Νέας Δηµοκρατίας ακόµη και σε τέτοια θέµατα
οδικής ασφάλειας.
Μας λένε ότι είναι ανεφάρµοστο για τους υπαλλήλους των περιφερειών. Σήµερα ασχολούνται στις εξετάσεις για τις άδειες
οδήγησης χίλιοι τριακόσιοι πενήντα υπάλληλοι των περιφερειών,
που από τις 12:00’ φεύγουν από τα γραφεία τους. Δεν είναι υπάλληλοι των διευθύνσεων Μεταφορών. Δεν είναι, είναι γενικά υπαλλήλων των περιφερειών. Δεν έχουν τις άδειες οδήγησης που
προβλέπουµε στον νοµό τουλάχιστον αυτών που εξετάζουν. Διαλύονται οι υπηρεσίες. Τι θα έχουµε τώρα; Τριακόσιους πενήντα
αποκλειστικής απασχόλησης. Ποιο είναι το όφελος; Απαντήστε
µας.
Μας λένε ότι αυξάνουµε τα εξέταστρα. Δεν αυξάνουµε τα εξέταστρα. Θεσπίζουµε 15 ευρώ, που το ένα τρίτο αποδίδεται στην
περιφέρεια. Και όλα αυτά και του Υπουργείου, αυτά που πάνε
στο Υπουργείο Οικονοµικών, διατίθενται αποκλειστικά για τις εξετάσεις και για δράσεις οδικής ασφάλειας.
Επίσης, για τις πίστες και για τις δράσεις οδικής ασφάλειας,
κύριε Κατσώτη, αναφέρθηκα στον ν.4530. Δεν έχω το σηµείωµα
µαζί µου, θα σας το δώσω τώρα που θα κάτσω στο έδρανο.
Ολοκληρώνοντας, στο ειδικό θέµα που συζητάµε για τις άδειες
οδήγησης θέλω να πω ότι εµείς θα συνεχίσουµε να χτυπάµε τα
κυκλώµατα παλαιοκοµµατισµού που έχετε χτίσει για δεκαετίες.
Θα συνεχίσουµε να φέρνουµε τοµές, πραγµατικές τοµές που τις
θέλει η ελληνική κοινωνία. Δεν θέλει η ελληνική κοινωνία να «λαδώνει», για να πάρει το παιδί δίπλωµα. Κανείς δεν το θέλει, θέλει
να είναι σωστός οδηγός, να έχει παιδεία οδικής ασφάλειας.
Κλείνοντας πάλι µε το γενικότερο πολιτικό, ό,τι και να κάνετε,
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κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, -ανοίγω έτσι και κλείνω έτσι την
τοποθέτησή µου- η µεγάλη προοδευτική παράταξη ξανά, για µία
ακόµη φορά, θα νικήσει και τον παλαιοκοµµατισµό σας και τους
συνεργάτες σας και τις ακροδεξιές εκδοχές του νεοφιλελευθερισµού σας. Δεν θα τα καταφέρετε, θα είσαστε µόνιµα στα
έδρανα της Αντιπολίτευσης.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας ευχαριστούµε.
Θα δώσω τον λόγο στον κ. Φάµελλο, για να καταθέσει µια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μα, είναι δυνατόν! Τώρα µίλησε ο
Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παίρνει
τον λόγο για µια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Στην επιτροπή που είχα καταθέσει τις προτάσεις του Υπουργείου µας, µε το σχετικό άρθρο που έχει ενσωµατωθεί στο σχέδιο νόµου, σας είχα ενηµερώσει ότι την ηµέρα της Ολοµέλειας
θα σας προτείνουµε και την τελική ηµεροµηνία για την ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου των φορέων διαχείρισης απορριµµάτων, ώστε να προλάβουν όλοι οι φορείς σε όλη την Ελλάδα να
διατυπώσουν τις προτάσεις τους και να αποφασίσουν για τη
µορφή των φορέων διαχείρισης των αποβλήτων.
Αυτό προφανώς το φέρνω τώρα, γιατί µόλις ολοκληρώθηκε το
Υπουργικό Συµβούλιο και γι’ αυτό δεν ήµουν νωρίτερα εδώ. Η
ηµεροµηνία υπήρχε, αλλά έπρεπε να την παρουσιάσω σε εσάς.
Συνεπώς, λοιπόν, απλώς τροποποιείται η ηµεροµηνία 15 Φεβρουαρίου, που είχαµε στην πρόταση του σχεδίου νόµου, και γίνεται 8 Μαρτίου. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα προλάβει να βγει
το ΦΕΚ, για να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την τελική πρόταση. Μόνο αυτό είναι, γιατί µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου δεν θα
προλάβαιναν. Σας είχα ενηµερώσει στην επιτροπή γι’ αυτό το ζήτηµα. Νοµίζω ότι βοηθά όλη την αυτοδιοίκηση, σε όλη την Ελλάδα, για να ολοκληρώσει τους φορείς διαχείρισης απορριµµάτων, µιας και το ζήτηµα της ανακύκλωση δεν µπορεί να περιµένει,
θέλει ισχυρούς φορείς και αυτό το προετοιµάζουµε και το εξασφαλίζουµε και από τη νοµοθεσία του Υπουργείου µας.
Αυτό µόνο είναι, απλή αλλαγή ηµεροµηνίας. Την καταθέτω στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η
οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα
θα δώσουµε τον λόγο στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν µπορώ παρά να ξεκινήσω από την παρέµβαση του κυρίου
Υπουργού, όσα ανέφερε προηγουµένως.
Κύριε Υπουργέ, αυτό είναι εµπαιγµός. Είναι άλλο να το φέρνετε την ίδια µέρα, όπως ενηµερώσατε την επιτροπή και άλλο να
το φέρετε κυριολεκτικά στο παρά ένα, δηλαδή λίγο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Λίγο πριν ξεκινήσουµε την ψηφοφορία επί
του νοµοσχεδίου, το οποίο, επίσης, περιέχει µία πρακτική κακής
νοµοθέτησης -στην οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια- και µία
σωρεία τροπολογιών που επίσης ήρθαν την τελευταία στιγµή,
έρχεστε πάλι, κυριολεκτικά, στο παρά ένα να νοµοθετήσετε διά
της τροπολογίας.
Και ναι µεν, όντως, το είχατε αναφέρει στην επιτροπή, αλλά
καταλαβαίνετε ότι θα µπορούσατε κάλλιστα να το είχατε φέρει
από την αρχή της διαδικασίας, να είµαστε ενήµεροι, να µπορούµε και εµείς να τοποθετηθούµε επί του συγκεκριµένου.
Καταλαβαίνετε ότι όταν το φέρνετε τώρα, κυριολεκτικά µερικά
δευτερόλεπτα προτού ανέβει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στο Βήµα, δεν έχει τη δυνατότητα να να σας απαντήσει επί της ουσίας. Και έχουµε πει κατ’
επανάληψη σε αυτή την Αίθουσα ότι δυστυχώς είστε η Κυβέρνηση, η οποία έχει το ρεκόρ κακής νοµοθέτησης, αν δει κανείς
και τον αριθµό των τροπολογιών, τις οποίες φέρνετε εκπρόθεσµα και σε άσχετα νοµοσχέδια και βεβαίως, αν δει κανείς το γεγονός ότι όλη αυτή η νοµοθέτηση, στην ουσία, είναι µία πατέντα,
την οποία φέρνετε εσείς, ενώ όταν ήσασταν Αντιπολίτευση είχατε πει ότι θα την καταργήσετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε και εµένα να
κάνω µερικές παρατηρήσεις, γιατί άκουσα τον κύριο Υπουργό
προηγουµένως να αναφέρεται στα της επικαιρότητας.
Δυστυχώς, τις τελευταίες εβδοµάδες ζούµε µία εικόνα παρακµής και εντός Κοινοβουλίου και εκτός Κοινοβουλίου. Τα του Κοινοβουλίου είχαµε τη δυνατότητα να τα συζητήσουµε τις προηγούµενες εβδοµάδες. Δεν θα αναφερθώ ούτε στα φαινόµενα
«γκαζόζας» ούτε σε κάποια άλλα γεγονότα, που δυστυχώς µας
πήγαν πάρα πολύ πίσω.
Βλέπω, όµως, τις τελευταίες ηµέρες αυτή την παρακµή να διαχέεται συνολικά σε επίπεδο Κυβέρνησης. Για παράδειγµα, δύο
κορυφαίοι πρώην Υπουργοί -και όχι τυχαίοι Υπουργοί- ο κ. Κοτζιάς και ο κ. Καµµένος, ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός
Άµυνας, στην ουσία αλληλοϋβρίζονται και αλληλοεκβιάζονται, ο
µεν έχοντας κάποια γραπτά µηνύµατα, τα οποία λένε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών τότε δωροδοκήθηκε µε περίπου 50 εκατοµµύρια από ξένους, προκειµένου να περάσει τη συµφωνία και ο
δε να τον µηνύει ότι είναι συκοφάντης.
Βεβαίως, όλα αυτά δεν θα ήταν άξια αναφοράς στην περίπτωση που έµεναν εντός της χώρας. Δυστυχώς, η φθορά της Κυβέρνησης προκαλεί και φθορά της εικόνας της χώρας στο
εξωτερικό. Αν δει κανείς τις αναφορές των µεγαλύτερων µέσων
ενηµέρωσης στο εξωτερικό, θα δει πολύ απλά ότι ο πρώην
Υπουργός Εξωτερικών και ο πρώην Υπουργός Άµυνας της Ελλάδας –δεν ενδιαφέρουν αν είναι ΣΥΡΙΖΑ ή Ανεξάρτητοι Έλληνεςστην ουσία κάνουν τα πάντα, προκειµένου η εικόνα της χώρας
στο εξωτερικό να πηγαίνει όλο και χειρότερα.
Και σαν να µην έφταναν όλααυτά, είχαµε και προχθές το περιστατικό µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κ. Πολάκη, ο
οποίος βλέπουµε να έχει µία εικόνα –να µου επιτραπεί ο όροςνταή, να έχει µία συνοµιλία µε µία αρχή της χώρας, όπως είναι ο
κεντρικός τραπεζίτης, όπου έλεγε «αν δεν µου κάνεις αυτό, θα
έρθω την επόµενη µέρα στην ουσία να σου επιβάλλω κάποια
πράγµατα µε κάποιον τρόπο, θα έλεγα, όχι και τόσο νόµιµο». Από
τη άλλη ακούµε ότι ενδεχοµένως υπήρχαν παράνοµες ηχογραφήσεις και ίδιος µετά το αρνείται.
Αν κανείς συγκεντρώσει όλα αυτά σαν συνολική εικόνα, θα δει
ότι δυστυχώς η φθορά και η πτώση της Κυβέρνησης -γιατί µην
ξεχνάτε ότι βρισκόµαστε πλέον σε έναν άτυπο προεκλογικό
αγώνα- δυστυχώς συµπαρασύρει συνολικά την εικόνα της χώρας
στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.
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Βεβαίως, από όλη αυτή την εικόνα παρακµής και σήψης, η
οποία επικρατεί δυστυχώς εντός και εκτός Κοινοβουλίου τις τελευταίες εβδοµάδες, οι µόνοι οι οποίοι βγαίνουν κερδισµένοι
είναι αυτοί οι οποίοι εχθρεύονται τον Κοινοβουλευτισµό και τη
δηµοκρατία. Αυτό το έχω πει κατ’ επανάληψη. Δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ ως Κυβέρνηση, αλλά και η Συµπολίτευση συνολικά και οι
Βουλευτές της έχουν τεράστια ευθύνη.
Τουλάχιστον, περιµένω από µερικούς από αυτούς να ορθώσουν ανάστηµα και να εναντιωθούν σε αυτές τις πρακτικές. Διότι
είµαι βέβαιος ότι και εντός ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν φωνές, οι οποίες
δεν νοµίζω ότι συµφωνούν µε το ήθος και το ύφος των Υπουργών, τους οποίους βλέπουµε τις τελευταίες ηµέρες και σε καµµία
περίπτωση δεν συµφωνούν ακόµα και µε την ουσία των πραγµάτων και των υποθέσεων, τις οποίες ανέφερα.
Άκουσα τον κύριο Υπουργό προηγουµένως να µιλάει για δήθεν
προοδευτικό µέτωπο. Έχετε ξεχάσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, ότι δυστυχώς από όταν βγήκατε στην
εξουσία, από όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε ως Κυβέρνηση το 2015,
τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κάνετε τα πάντα για να αποδείξετε
ότι είστε πιο παλιό και από το παλιό.
Εφαρµόζετε τις ίδιες πρακτικές του παρελθόντος και χειρότερες, µε το ίδιο προσωπικό –γιατί, ξέρετε, ο καθένας έχει µία προσωπική διαδροµή σε αυτή την Αίθουσα και δεν πρέπει να την
ξεχνάµε- και δυστυχώς εφαρµόζετε τις ίδιες πρακτικές που όντως µας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Ξαφνικά, το να θυµάται ο
ΣΥΡΙΖΑ το προοδευτικό µέτωπο, ενώ είναι πιο συντηρητικό
κόµµα και από τη συντήρηση, νοµίζω αυτό είναι κάτι που µας ξεπερνά.
Ακούστηκε από τον κύριο Υπουργό πάλι η γνωστή, φοβερή αν θέλετε- επιχειρηµατολογία ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι νεοφιλελεύθερο κόµµα και Ακροδεξιά ταυτόχρονα.. Νοµίζω ότι αυτό
ξεπερνά τα όρια της ειρωνείας.
Θυµίζω για άλλη µία φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε
αυτήν την Αίθουσα ποιοι συνέπλευσαν µε την Ακροδεξιά το 2015,
προκειµένου να µην ψηφιστεί Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Θυµίζω ποιοι συνέπλευσαν µε την Ακροδεξιά το
2015 στο «όχι» του δηµοψηφίσµατος. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι συνέπλευσαν µε την Ακροδεξιά, όταν ο κ. Καµµένος, τότε Υπουργός Άµυνας -αν θέλετε- εκτός Κανονισµού στην ουσία προσκάλεσε την
Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας και συνεδρίασε στη νήσο Ρω;
Οι µόνοι οποίοι παρευρέθηκαν εκεί ήταν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής και οι Βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Επίσης, να θυµίσω ποιοι ψήφισαν πρόσφατα την κ. Θάνου ως
Προέδρο της Αρχής Ανταγωνισµού, για ευνόητους λόγους. Για
ποιο λόγο, τώρα, γίνεται αυτή η σύµπλευση; Νοµίζω είναι πολύ
εύκολο να τον αντιληφθεί κανείς. Όµως το να µιλάτε για Ακροδεξιά εντός Νέας Δηµοκρατίας, αυτό πάει πάνω και πέρα από τη
λογική.
Έρχοµαι στα του νοµοσχεδίου. Ξεκινάω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτό, το οποίος σας ανέφερε και ο Βουλευτής
Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Καραµανλής προηγουµένως. Πιάστηκε
όντως ψευδόµενος ο κύριος Υπουργός, λέγοντας ότι η Νέα Δηµοκρατία είχε ψηφίσει το άρθρο 65 του ν.4530. Κατατέθηκε στα
Πρακτικά η αντίστοιχη στάση που είχε η Νέα Δηµοκρατία στο νοµοσχέδιο. Νοµίζω ότι περί αυτού δεν χωράει άλλη αµφιβολία.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, το πρώτο µέληµα, το οποίο θα
έπρεπε να υπάρχει είναι πράγµατι να ξαναλειτουργήσει εύρυθµα
η κοινωνία στο πεδίο της χορήγησης των αδειών οδήγησης,
όπου εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει δηµιουργηθεί, µε ευθύνη της
Κυβέρνησης, ένα εκρηκτικό µείγµα που οδηγεί σε έναν κοινωνικό
αυτοµατισµό.
Βεβαίως, αυτός ο κοινωνικός αυτοµατισµός έχει οδηγήσει στο
να µην λαµβάνουν οι υπάλληλοι, οι εξεταστές των περιφερειών,
τις αποδοχές για δεδουλευµένες υπηρεσίες. Όσο και να µην
αρέσει στον κύριο Υπουργό, αυτή είναι η πραγµατικότητα. Οι
επαγγελµατίες οδηγοί δεν µπορούν να ανανεώσουν ή να επεκτείνουν την κατηγορία άδειας οδήγησης και ως εκ τούτου, να εργαστούν. Βεβαίως, οι εκπαιδευτές έχουν περιέλθει σε ένα οικονοµικό αδιέξοδο, χωρίς έσοδα και ταυτόχρονα να καλούνται να
είναι συνεπείς µε τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις τους.
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Όλα αυτά, βεβαίως, οδηγούν στο γεγονός οι απλοί πολίτες, υποψήφιοι οδηγοί, να στερούνται του δικαιώµατος να κινούνται µε
ιδιωτικό όχηµα.
Όλες αυτές οι δυσλειτουργίες, που σας περιέγραψα θα πρέπει
να αποκατασταθούν άµεσα. Με αυτήν την αναγκαιότητα και υπό
αυτό το πρίσµα κρίνουµε και το παρόν νοµοσχέδιο.
Κανείς, κύριε Υπουργέ –δεν είναι αυτή τη στιγµή στην Αίθουσα, αλλά θα ήταν καλό να του µεταφερθεί- δεν είπε ότι η Νέα
Δηµοκρατία θεωρεί ότι η υπάρχουσα κατάσταση είναι καλή. Ίσαίσα, ήµασταν οι πρώτοι που την κατακρίναµε. Είµαστε οι πρώτοι
που είπαµε ότι πρέπει να βελτιωθούν κάποια πράγµατα. Για άλλη
µία φορά, όµως, δυστυχώς ο κ. Σπίρτζης πιάστηκε ψευδόµενος.
Τον προκαλώ να ανατρέξει και στα Πρακτικά να δει ότι κανείς
από τη Νέα Δηµοκρατία δεν είπε ότι η παρούσα κατάσταση είναι
σωστή. Βεβαίως, και η παρούσα κατάσταση πρέπει να αλλάξει,
αλλά µε έναν εύρυθµο τρόπο, µε έναν πρακτικό τρόπο, ώστε
όλες αυτές οι κατηγορίες που σας περιέγραψα προηγουµένως
να µπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
Βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να είναι
κάποιος νοµικός για να αντιληφθεί ότι το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα αποτελείται στο σύνολό του στην ουσία από είκοσι πέντε
άρθρα, αλλά ταυτόχρονα, προβλέπει και την έκδοση είκοσι επτά
διαφορετικών νοµοθετικών πράξεων δευτερογενούς δικαίου. Αν
µετρήσει κανείς, θα δει ότι υπάρχουν είκοσι επτά προβλέψεις,
όσον αφορά τα προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις,
κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Σε καµµία περίπτωση, φυσικά, δεν µπορεί να ισχυριστεί κανείς
ότι αποτελεί ένα παράδειγµα καλής νοµοθέτησης. Σε κάθε περίπτωση, ένα νοµοσχέδιο το οποίο µαζί µε τις ενσωµατώσεις δεκαπέντε τροπολογιών αριθµεί τριάντα οκτώ άρθρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο κατά το ήµισυ αναφέρεται
στο συγκεκριµένο ζήτηµα και κατά το άλλο ήµισυ είναι µία κοπτοραπτική άσχετων τροπολογιών, που άρον-άρον τις βάλαµε
σε ένα κοινό νοµοθέτηµα.
Βεβαίως, εδώ δεν έχει νοµοθετηθεί αυτοµάτως η επίλυση του
προβλήµατος. Επισήµανε και ο κ. Κατσανιώτης, ο εισηγητής µας,
αναλυτικά που χωλαίνει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Φοβόµαστε ότι αν συνδυάσει κανείς όπως σας είπα και την πληθώρα των
δευτερογενών νοµοθετηµάτων ή πράξεων, οι οποίες απαιτούνται, καταλαβαίνει ότι στην ουσία αυτό το νοµοσχέδιο είναι ανεφάρµοστο.
Θα σταθώ δι’ ολίγον και στις τροπολογίες, ξεκινώντας µε την
µε γενικό αριθµό 1949 και ειδικό αριθµό 50 του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία ενσωµατώνεται στο άρθρο 32.
Με αυτήν την τροπολογία δίνεται η δυνατότητα για ακόµα δύο
χρόνια παράτασης για την εκπόνηση, υποβολή και έγκριση διαχειριστικών σχεδίων βοσκήσιµων γαιών. Και βεβαίως εδώ δεν
πρέπει να ξεχνά κανείς, γιατί δεν νοµοθετούµε σε κάποιο κενό,
ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήδη από το 2015 είχε
δώσει δίχρονη παράταση.
Από το 2015, βέβαια, κύριε Υπουργέ, πήγαµε στο 2017, πάµε
στο 2019 και τώρα πάµε στο 2021. Αυτή είναι η πρακτική της Κυβέρνησης. Το 2015 εσείς οι ίδιοι λέγατε για διετή παράταση και
τώρα έχουν περάσει σχεδόν έξι χρόνια, τέσσερα που ήδη έχουν
περάσει και άλλα δύο που δίνετε παράταση. Επί αυτής της ανικανότητάς σας κρίνεστε και όχι επί κάποιου θεωρητικού σχεδίου.
Νοµίζω ότι δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι αυτό αποτελεί
ντροπή για τον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση, γιατί µε αυτό
τον τρόπο παράλληλα ναρκοθετείτε και τα οριστικά δικαιώµατα
των Ελλήνων κτηνοτρόφων για την εποµένη ΚΑΠ του 2021-2027.
Το κάνετε, λοιπόν, σε µία χρονική συγκυρία, που βρισκόµαστε
αυτή τη στιγµή στην τελική ευθεία των διαπραγµατεύσεων, που
οι συζητήσεις αυτές βρίσκουν τη χώρα µας αντιµέτωπη αφ’ ενός
µε τη µείωση του επικείµενου κοινοτικού προϋπολογισµού και
αφ’ ετέρου µε τις γνωστές πιέσεις που κατά καιρούς υπάρχουν
για απόλυτη εξίσωση των στρεµµατικών ενισχύσεων, τη λεγόµενη και εξωτερική σύγκλιση, η οποία συνιστά ευθεία απειλή για
τα συµφέροντα των παραγωγών της χώρας.
Πρέπει, λοιπόν, να µας απαντήσει ο αρµόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης πόσα εκατοµµύρια επιλέξιµους βοσκότοπους
προσέρχεται η χώρα µας µε την νέα ΚΑΠ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Να θυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το 2014 η Κυβέρνηση τότε της Νέας Δηµοκρατίας µε τον ν.4264/2014 πέτυχε
µια τεράστια εθνική διαπραγµατευτική επιτυχία, που µέσω αυτού
του νόµου και της διαπραγµάτευσης που είχε προηγηθεί, είχε
πολλαπλασιαστεί το σύνολο των επιλέξιµων εκτάσεων της χώρας
µας, κάτι το οποίο βοήθησε στην απρόσκοπτη ροή των επιδοτήσεων για τα επόµενα χρόνια. Μέχρι και σήµερα οι επιδοτήσεις
τις οποίες λαµβάνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας µας
είναι επιτυχία της τότε συγκυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Βεβαίως, µετά από αυτή την τεράστια επιτυχία φτάνουµε σε
ένα σηµείο που παράταση στην παράταση, αυτή τη στιγµή ενώ
είναι ανοιχτές οι διαπραγµατεύσεις, στην ουσία δεν δίνεται καµµία απάντηση σε αυτό το µεγάλο φλέγον ζήτηµα.
Έρχοµαι στην τοπολογία µε γενικό αριθµό 1945 και ειδικό 46,
η οποία ενσωµατώθηκε στα άρθρα 25 και 26 του Υπουργείου
Παιδείας. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το ζήτηµα της αγωγής
στις Ακαδηµίες του Εµπορικού Ναυτικού µε πανελλήνιες την περίοδο 2020 και 2021.
Αυτό πρακτικά, κύριοι Υπουργοί, συνεπάγεται ότι καταργείται
το ποσοστό 25% για την εισαγωγή στις ΑΕΝ µε το κριτήριο υπολογισµού µορίων θαλάσσιας προϋπηρεσίας. Μάλιστα, µου δίνεται η ευκαιρία να πω εδώ πέρα ότι η απόφαση αυτή του Υπουργείου αδικεί κατάφωρα υποψήφιους σπουδαστές που προέρχονται από τα ναυτικά λύκεια κι έχουν ήδη επιλέξει το ναυτικό επάγγελµα και έχουν ήδη δοκιµαστεί στις δύσκολες συνθήκες της
θαλάσσιας υπηρεσίας και ταυτόχρονα απαξιώνει τον θεσµό των
ναυτικών λυκείων, ο οποίος σε συνδυασµό µε την πλεύσιµη υπηρεσία εξασφάλιζε σε πολλούς νέους της πατρίδας µας µία βιώσιµη επαγγελµατική διέξοδο.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1948 και ειδικό
49 θα ψηφίσουµε «παρών», διότι διαφωνούµε στην παράγραφο
1, ενώ συµφωνούµε στις παραγράφους 2 και 3. Αν έχετε σκοπό
να την σπάσετε, τότε αναλόγως θα είναι και η δική µας η τοποθέτηση, δηλαδή θετικά όσον αφορά τις παραγράφους 2 και 3 και
αρνητικά όσον αφορά την παράγραφο 1.
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1946 και ειδικό 47 είµαστε
θετικοί όσον αφορά το οργανόγραµµα του Γενικού Νοσοκοµείου
Πατρών «Άγιος Ανδρέας», δηλαδή το άρθρο 27 του νοµοθετήµατος. Μάλιστα για το συγκεκριµένο ζήτηµα και ο παριστάµενος
κ. Κατσανιώτης και πολλοί άλλοι συνάδελφοι έχουν κατά καιρούς
ερωτήσει τον Υπουργό πάρα πολλές φορές, χωρίς βέβαια να λάβουν κάποια συγκεκριµένη απάντηση.
Στο άρθρο 28, το οποίο έχει ενσωµατωθεί στο νοµοσχέδιο, η
Νέα Δηµοκρατία θα είναι αρνητική.
Για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1952 και ειδικό 52, η
οποία ενσωµατώθηκε στο άρθρο 35, εµείς θα είµαστε αρνητικοί.
Και η άποψή µας είναι ότι αποδεικνύεται ότι ο ν.4555/2018 ήταν
και ατελής και ανεφάρµοστος και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι φέρνετε τη συγκεκριµένη τροπολογία προκειµένου να
προχωρήσει η εφαρµογή του συγκεκριµένου νόµου.
Η θέση µας είναι ξεκάθαρη. Αυτό που χρειάζεται είναι η επανεξέταση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ και όχι
οι εµβαλωµατικού τύπου τροπολογίες και ρυθµίσεις τις οποίες
φέρνετε κατά καιρούς, προκειµένου να γίνει εφαρµόσιµος ο συγκεκριµένος νόµος. Πρέπει κάποια στιγµή ακόµα και αυτό το πολύ
σοβαρό θέµα που αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας,
τους δήµους της χώρας, να αντιµετωπιστεί συνολικά και όχι µε
αυτόν τον τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτιρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα οκτώ µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Ξάνθης (δεύτερο τµήµα).
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Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Δεν υπάρχει µεγάλη συµµετοχή Βουλευτών αλλά σας ενηµερώνω ότι αυτές οι διαδικασίες γίνονται δι’ εκπροσώπων των κοµµάτων.
Κύριε Ξυδάκη, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Άκουσα µε προσοχή τους συναδέλφους από την Αντιπολίτευση, τόσο τη µείζονα όσο και την ελάσσονα, και θα ήθελα να
επιχειρήσω µερικές παρατηρήσεις ούτε καν απαντήσεις στα σχόλια, στις παρατηρήσεις τους, στις παρεµβάσεις τους που αφορούν το γενικότερο πολιτικό κλίµα, διότι έχουµε µία τάση να
κάνουµε κατάχρηση χαρακτηρισµών και εύκολα να µιλάµε για
παρακµή για θέµατα και για ζητήµατα.
Με αφορµή το λεγόµενο δάνειο Παύλου Πολάκη και τον πολιτικό διάλογο εντέλει, που διηµείφθη µεταξύ του Υπουργού και
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αυτό που µπορούµε να
πούµε είναι ότι ο διάλογος αυτός -αν περιέχει κάτι αξιόποινο θα
το κρίνουν οι δικαστικές αρχές- περιέχει µία πολιτική ουσία, περιέχει πολιτικά γεγονότα, αυτά που έχουν σφραγίσει τα τελευταία πολλά χρόνια και αυτά που σφραγίζουν τις σκέψεις των
Ελλήνων πολιτών στα χρόνια της χρεοκοπίας και πριν από αυτήν.
Βλέπω, λοιπόν, ότι πολύ εύκολα ξεπερνάµε ή καταπίνουµε την
κάµηλο του τεράστιου σκανδάλου «SIEMENS», καταπίνουµε την
µακροηµέρευση του κ. Χριστοφοράκου στο Μόναχο, που είναι
προστατευµένος ως Γερµανός πολίτης, τις ωραίες διακοπές που
κάνει µε τα λάφυρά του ο κ. Καραβέλας στο Μοντεβιδέο ή στο
Μπουένος Άιρες, µας αφήνει παγερά αδιάφορους η καταγγελία
Τσουκάτου, διότι λέει είναι κατηγορούµενος και ένοχος ένοχον
ου ποιεί, αλλά ο κόσµος δεν σκέφτεται πολιτικά µε όρους δικονοµίας, σκέφτεται µε όρους µιας τραγικής αλήθειας.
Ο Τσουκάτος έχει κανιβαλιστεί, έχει πεταχτεί σαν στυµµένη
λεµονόκουπα στον σκουπιδοτενεκέ, µιλάει για µία ροή πολλών
εκατοµµυρίων ευρώ ή δισεκατοµµυρίων δραχµών µέσα από το
πολιτικό σύστηµα και αυτά τα ακούει ο κόσµος, αυτά τα ακούνε
οι συµπολίτες µας και µε αυτά διαµορφώνουν πολιτική συµπεριφορά, όχι µόνο κρίνοντας τα κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου,
αλλά κρίνοντας εν συνόλω την ελληνική πολιτεία, την ελληνική
δηµοκρατική πολιτεία, την ελληνική δηµοκρατία. Αυτά, όµως,
είναι η κάµηλος την οποία καταπίνουµε.
Αυτό που µπορούµε να διυλίσουµε και το κάνουµε µε πολύ
δραµατικούς τρόπους, είναι αν έχει ηθικό δικαίωµα ένας Έλληνας πενήντα ετών µε επαγγελµατική διαδροµή και τώρα µε πολιτική ιδιότητα, να πάρει ένα δάνειο. Αυτό το παράδειγµα να
δώσουµε στους Έλληνες πολίτες, να καταπιούµε όλους τους δοµικούς πολιτικούς και παραγωγικούς λόγους, που οδήγησαν την
Ελλάδα στην υπερχρέωση, στο ναυάγιο της χρεοκοπίας και στη
µεγάλη ιστορική περιπέτεια που ακόµη ζούµε, να µην µιλήσουµε
για την επιχείρηση της διάσωσης και της ανάταξης που διεξάγεται στη χώρα και οι καρποί αυτής της ανάταξης δεν αφορούν το
κοµµατικό όφελος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αφορούν τις ζωές δέκα εκατοµµυρίων Ελλήνων, όλων των Ελλήνων πολιτών και να µείνουµε
στη µεµψιµοιρία.
Πρέπει να καταπιούµε, επίσης, τις µεθοδεύσεις αυτών των
«δολοφονιών χαρακτήρων». Χρειάζεται να θυµηθούµε ποιος είχε
αναλάβει τη δεκαετία του 1990 να «δολοφονήσει» τον Κώστα Λαλιώτη; Ο Ψωµιάδης και η εφηµερίδα «ΟΝΟΜΑ». Να θυµηθούµε
ποια εφηµερίδα ανεµίχθη -το λέω κοµψά- πίσω από την απόπειρα
αυτοκτονίας του Χρήστου Ζαχόπουλου; Είναι ίδια εφηµερίδα που
τώρα «δολοφονεί» έναν-έναν τους χαρακτήρες διαφόρων κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
Όλες οι µεθοδεύσεις, όλα τα στυλ, όλες οι ιστορίες υπάρχουν
στο πολύ κοντινό παρελθόν και όσοι εξ ηµών έχουν µεγαλύτερο
πολιτικό και δηµόσιο βίο από τη βραχύτητα της µιας βουλευτικής
θητείας, είναι υποχρεωµένοι να θυµούνται και είναι υποχρεωµένοι να συνοµιλούν µε τους εντολοδότες πολίτες που µας φέρνουν εδώ.
Είπε ο κ. Κεφαλογιάννης µε έναν κοµψό τρόπο -δεν ξέρω αν
το έχει ερευνήσει, το άκουσα και από άλλον συνάδελφο σε αυτόν
το δηµόσιο χώρο που λέγεται τηλεοπτικό πάνελ- ότι η κυρία
Θάνου εξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε τις
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ψήφους της Χρυσής Αυγής. Ουδέν ψευδέστερον. Αποκρύπτετε
την αλήθεια. Η µερική αλήθεια είναι ψεύδος, είναι κατασκευή
ψευδούς ειδήσεως.
Η κ. Θάνου δεν είχε ανάγκη τις ψήφους της Χρυσής Αυγής για
να εκλεγεί. Είχε εκλεγεί και χωρίς αυτές τις ψήφους. Αν εσείς θέλετε να αλλάξουµε τον Κανονισµό της Βουλής, να αλλάξουµε
τους νόµους και να ακυρώνονται αυθωρεί και αυτοµάτως οι
ψήφοι των νεοναζί, µαζί σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για σύµπλευση είπα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει σύµπλευση. Αυτό είναι
συκοφαντικό πλέον. Δεν είναι παραχάραξη και απόκρυψη. Δεν
υπάρχει καµµία σύµπλευση.
Η Αριστερά ιστορικά, δοµικά και κάθε µέρα δίνει τους αγώνες
εναντίον της ακροδεξιάς λαίλαπας, εναντίον του σκότους που
πρεσβεύουν οι νεοναζί και ο κάθε ακραίος εθνικιστής, ψεύτης
και ρατσιστής, αντιάνθρωπος και µισάνθρωπος. Είµαστε στην
πρώτη γραµµή του αγώνα ιστορικά και σήµερα, το 2019. Ας τα
αφήσετε, λοιπόν, αυτά, διότι η µερίκευση, η απόκρυψη και η κατασκευή συνιστά βαρύ ψεύδος και συκοφαντία.
Όµως, ας φύγουµε από τη µεµψιµοιρία της Αντιπολιτεύσεως.
Μπορεί εν πολλοίς να είναι και ο ρόλος της, αντί να κριτικάρει,
να µεµψιµοιρεί. Αυτά είναι τα όριά της. Αυτές είναι οι δυνατότητές της.
Εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ στους Βουλευτές, που µπορούν
να ακούσουν µερικά πράγµατα και στους Έλληνες πολίτες που
µας ακούνε. Ποια είναι η ηµερήσια διάταξη της Ελλάδας τον Φεβρουάριο του 2019; Μας βρίσκει µε τρίτη χρονιά, σύµφωνα µε
τα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗΣ», να εισάγονται κάθε χρόνο εκατόν
δέκα µε εκατόν τριάντα χιλιάδες εργαζόµενοι στην εργασία από
τον εφιάλτη της ανεργίας -για θέσεις πλήρους απασχόλησης
µιλώ- µε διασφαλισµένα τα ωράρια, µε συλλογικές συµβάσεις,
οι οποίες επανήλθαν.
Τα οικονοµικά φύλλα και τα οικονοµικά sites, που µε τεχνοκρατικό και ουδέτερο τρόπο, όσο είναι δυνατόν, παρουσιάζουν τους
δείκτες, διαπιστώνουν βελτίωση των δεικτών και της βιοµηχανίας
και τη ζήτηση στη λιανική και των εξαγωγών.
Στα δε µεγάλα κοινωνικά πεδία, τα οποία αφορούν τους συµπολίτες µας, ουδείς µπορεί να αµφισβητήσει ότι έχουν εισαχθεί
στην κοινωνική ασφάλιση ενάµιση περίπου εκατοµµύριο ανασφάλιστοι, οι οποίοι µπορούν να απολαύσουν µιας στοιχειώδους
φροντίδας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, ότι στο προνοιακό σύστηµα έγιναν µεγάλα βήµατα, τουλάχιστον δίνοντας την
αίσθηση ότι ακόµη και στη διανοµή αυτού του πτωχού κορβανά
του ελληνικού κράτους υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει ένα αίσθηµα ισοπολιτείας, υπάρχει µια µέριµνα για τον αδύνατο.
Στους µικροµεσαίους γίνονται βήµατα. Δηµιουργήθηκαν νέα
χρηµατοδοτικά εργαλεία µε αυτά τα πενιχρά µέσα, που έχει η
πτωχευµένη δηµοσιονοµικά χώρα και η ελεγχόµενη δηµοσιονοµικά χώρα, νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία, διευκόλυνση µε τις εκατόν είκοσι δόσεις που έρχονται για την αντιµετώπιση των ασφαλιστικών εισφορών, των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
Όσον αφορά τη θέσπιση ενός κράτους σύγχρονου, από τις
υποδοµές µέχρι το περιβάλλον, µέχρι τους δασικούς χάρτες,
µέχρι τις χωροθετήσεις βιοµηχανικών και βιοτεχνικών πάρκων γίνεται µια πολύ µεγάλη δουλειά, εν πολλοίς αφανής, διότι και για
υποκειµενικές αδυναµίες δεν επικοινωνείται διαρκώς, αλλά και
διότι η ατζέντα και τα δελτία ειδήσεων κυριαρχούνται από την
τροµολαγνεία, τα δυσάρεστα και τη διασπορά πανικού, συγχύσεως, κινδύνων.
Και έτσι διαµορφώνεται µια ψευδέστατη εικόνα, η οποία ανατρέπεται όταν ο Έλληνας πολίτης νιώσει τις βελτιώσεις στη ζωή
του, τις βελτιώσεις στην καθηµερινότητα, τις ανακουφίσεις έστω.
Νιώθει, επίσης, ότι υπάρχει µια κυβέρνηση που -θέλετε µε λάθη
να το αναγνωρίσω, µε ολιγωρία να το αναγνωρίσω, αλλά µε στέρεη βούληση και σταθερή γραµµή- παλεύει για την ισοπολιτεία,
για την κοινωνική δικαιοσύνη και µε διαρκή µέριµνα για τον αδύναµο, µε διαρκή µέριµνα για τον άνθρωπο του µόχθου, της εργασίας και της παραγωγής, µε διαρκή µέριµνα για τη στερέωση
και την εµπέδωση των δηµοκρατικών θεσµών.
Προχθές είχαµε ένα καλό νέο για τους ανθρώπους που ζουν
δίπλα µας, στο διπλανό σπίτι, να δούµε ξανά πώς θα επαναφέ-
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ρουµε τις συντάξεις χηρείας. Ουδείς το συζητά. Όλοι ασχολούνται µε το αν υπήρξε µαγνητόφωνο ή αν ο τάδε είναι µάγκας ή αν
ο τάδε µίλησε άσχηµα.
Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που µας αξίζει. Δεν είναι αυτή η δηµόσια συζήτηση που µας αξίζει. Δεν είναι το ξεκατίνιασµα στο facebook που µας αξίζει. Μας αξίζουν άλλα πράγµατα πιο σοβαρά,
πιο θεσµικά, πιο αισιόδοξα, πιο διδακτικά και παιδαγωγικά για
τους πολίτες που µας παρακολουθούν.
Θα τελειώσω µε µια επίθεση και µια ευχή για τα χρόνια που θα
έλθουν. Το έργο που ξεκίνησε η Κυβέρνηση της Αριστεράς, που
έβαλε το σώµα της ανάχωµα για τη δηµοκρατία, για τη στερέωση
των θεσµών και για τη διάσωση της κοινωνίας, να προχωρήσει,
όχι µόνο γιατί είναι η µόνη ζωντανή δύναµη µε λαϊκότητα, µε αποτελεσµατικότητα, µε αίσθηση των µοντέρνων καιρών για την ανάταξη της οικονοµίας, για τη νέα αισιοδοξία στην κοινωνία, αλλά
και για την ανακαίνιση των θεσµών, επίσης.
Μας λένε διαρκώς –και µε αυτό κλείνω- ιδίως κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι ουδέποτε συµπάθησαν την Αριστερά, αλλά δεν κατάλαβαν τι λέει, ότι θα πρέπει να είµαστε στη γωνία, ήσυχα παιδιά και να τιµούµε µόνο ένα ένδοξο παρελθόν.
Όχι! Ο ελληνικός λαός έχει αποφασίσει εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον από το 2012, να βάλει την Αριστερά στο επίκεντρο, να της δώσει εντολή να οδηγήσει τη χώρα από τη βαθιά
πολιτική και πολιτιστική και κοινωνική κρίση, στην οποία εισήλθε
η Ελλάδα και να της ξαναδίνει εντολή διαδοχικά από το 2012,
δύο φορές το 2015 και ξανά –ελπίζω- το 2019 ώστε να βγούµε
σε µια νέα ιστορική εποχή, σε µια δεύτερη Μεταπολίτευση, σε
µια ανανέωση της τρίτης Ελληνικής Δηµοκρατίας. Όλη η Μεταπολίτευση σφραγίζεται από την προοδευτική πλειοψηφία και
αυτή η εποχή πάλι τις ίδιες απαιτήσεις έχει και πολύ περισσότερες.
Η Ακροδεξιά επελαύνει στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι είναι απογοητευµένοι. Εύκολα γυρνάνε το κεφάλι τους να ακούσουν αυτούς που ζωγραφίζουν υπαρκτούς και ανύπαρκτους εχθρούς,
αυτούς που ζωγραφίζουν ως εχθρό την ενωµένη Ευρώπη, αυτούς που ονοµατίζουν ως εχθρό τον Εβραίο, τον αλλόχρωµο, τον
Σόρος, τα παραµύθια.
Η Αριστερά είναι εδώ για να βαδίσει τον δρόµο του ορθολογισµού, της προκοπής και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ.
Κεγκέρογλου, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Διαδέχοµαι στο Βήµα έναν χορηγό επιχειρηµάτων στη Δεξιά. Και εξηγούµαι.
Μόλις πριν λίγα δευτερόλεπτα είπε ο κ. Ξυδάκης ότι η Μεταπολίτευση είναι σφραγισµένη από την προοδευτική πλειοψηφία,
εννοεί σε πολιτικό επίπεδο και αυτό σε συνδυασµό µε τη φράση
του Αλέξη Τσίπρα, από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ότι η Μεταπολίτευση κατέστρεψε την Ελλάδα, δίνουν το ακλόνητο επιχείρηµα στη Δεξιά ότι η προοδευτική πλειοψηφία της Μεταπολίτευσης κατέστρεψε την Ελλάδα.
Δεν ντρέπεστε; Είπατε χοντρά ψέµατα εδώ, πιο χοντρά και
από εµένα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Σε εµένα απευθύνεστε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σ’ εσάς. Δεν το ακούσατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Να ντρέπεστε για τον τρόπο που µιλάτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να ντρέπεσαι, κύριε, χορηγέ
της Δεξιάς. Και θα κάθεσαι να ακούς για να µην ενοχλείς τον
Υπουργό, που πρέπει να ακούσει αυτά που θα πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Η ένταση δεν βοηθάει. Τα επιχειρήµατα βοηθάνε. Μιλήστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Δεν έχει επιχειρήµατα ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση
προς τον κ. Ξυδάκη, που παρενοχλεί τον Υπουργό, ο οποίος δέχεται την παρενόχληση. Όµως δεν µε αφορά, γιατί µπορεί και να
τα βάζει από το ένα αυτί και να τα βγάζει από το άλλο.
Τα ψέµατα, λοιπόν, του κ. Ξυδάκη και σε σχέση µε την ανεργία,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

όταν ο ίδιος ο ΟΑΕΔ δηµοσιοποίησε ότι η καταγεγραµµένη ανεργία ήταν ένα εκατοµµύριο εκατόν εξήντα χιλιάδες τον Ιανουάριο,
όταν η «ΕΡΓΑΝΗ» δείχνει µείωση των εισοδηµάτων των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα, όταν η µία θέση γίνεται δύο για δήθεν
µείωση της ανεργίας, όλα αυτά τα λογιστικά, δεν ξεγελούν τον
κόσµο. Αυτά είναι στην εικονική πραγµατικότητα τη δικιά σας. Ο
λαός βιώνει άλλα. Οι επιχειρηµατίες βιώνουν την υπερφορολόγηση. Οι άνεργοι βιώνουν κλειστές πόρτες και στον δηµόσιο και
στον ιδιωτικό τοµέα.
Οι µειωµένες συντάξεις, που εκδίδονται µε τον νόµο Κατρούγκαλου από τον Μάιο του 2016 και µετά δεν είναι του κακού παρελθόντος, των κακών κοµµάτων, του παλαιού πολιτικού συστήµατος. Του νόµου Κατρούγκαλου και του ΣΥΡΙΖΑ επίτευγµα είναι,
όπως και ο νόµος της αδικίας, ο ανάλγητος νόµος για τις χήρες
και τους χήρους, ο ανάλγητος νόµος για τα ΑΜΕΑ. Εδώ, λοιπόν,
θα πρέπει να µιλήσουµε για την πραγµατικότητα.
Και βέβαια, αυτό που είπα ξεκινώντας για τον «χορηγό της Δεξιάς» ισχύει πράγµατι, όταν τούτη την ώρα ο κ. Τσίπρας µιλώντας
δήθεν µε βάση το παλιό, το οποίο πρέπει να αλλάξει και να έρθει
κάτι καινούργιο, έχει µαζέψει από Δεξιά και Αριστερά ό,τι παλιότερο υπάρχει και ό,τι σηµατοδοτεί, πραγµατικά, νόθες καταστάσεις στον τόπο.
Αναφέροµαι και εξηγούµαι. Πήρε όλους τους Βουλευτές των
ΑΝΕΛ, αυτούς τους οποίους αν ρωτήσεις όλη την κοινωνία, πού
τοποθετούνται; Στη λαϊκή δεξιά; Άκρα Δεξιά λένε, αφού συναγωνίζονται στις ψήφους µε τη Χρυσή Αυγή. Άκρα Δεξιά λένε. Και
την έχετε βάλει µέσα σας, στην καρδιά σας. Ποια είναι η λαϊκή
δεξιά; Η Παπακώστα; Ο εκφραστής του 2004-2009, της καταστροφής, του εκτροχιασµού της χώρας; Και δεν ντρέπεστε να
κάθεστε δίπλα δίπλα στα καθίσµατα; Δεν ντρέπεστε;
Είναι, λοιπόν, ένα προοδευτικό µέτωπο, το οποίο θα αξιοποιήσει ό,τι θετικό πέτυχε η Ελλάδα, κυρίως από τις πολιτικές του
ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Παπανδρέου και θα αλλάξει τα κακώς
κείµενα ή είναι µία οµάδα, ένα µόρφωµα που θέλει µόνο να πετύχει ως στόχο τη νοµή της εξουσίας; Αποδεικνύεται ότι είναι το
δεύτερο. Διότι ακόµα και στα εθνικά θέµατα µε πολύ βολικότητα
και δουλικότητα υπέγραψε τα πάντα µόνο και µόνο για να µην
ενοχλήσει.
Φανταστείτε το βραβείο εκείνο που πήρε χθες στο Μόναχο,
στη Βαυαρία, να το έπαιρνε ο Σαµαράς, ο Βενιζέλος, ο Παπανδρέου. Μέχρι και Πινοσέτ τον έχετε πει τον Παπανδρέου. Τουλάχιστον δεν βάζετε, κύριε Σπίρτζη, τον Τσίπρα να πει ότι έκανε
βλακεία που τον είπε Πινοσέτ; Δεν τον βάζετε να το πει; Ή το πιστεύετε; Και αν το πιστεύετε αυτό ακόµα, πώς έχετε τον Υφυπουργό του Πινοσέτ;
Είχε πει και την κυβέρνηση Παπαδήµου κουρέλι. «Είναι κουρελού», λέει, «η κυβέρνηση του Παπαδήµου». Και έχει τον Υφυπουργό του Παπαδήµου. Κοµµάτι από το κουρέλι δηλαδή. Δεν
πρέπει να τον βάλετε να πει ενίοτε ότι, καλά, είπαµε και µία κουβέντα παραπάνω που δεν ίσχυε; Δεν είπε µία, έχει πει πάρα πολλά, αλλά τουλάχιστον αυτό.
Έχετε τεράστια ευθύνη εσείς, κύριε Σπίρτζη, διότι δίνετε άλλοθι σε αυτήν την Κυβέρνηση. Βέβαια, δεν θα ασχοληθώ µε ανθρώπους οι οποίοι, κατά την άποψή µου, από συναλλαγή επέλεξαν να πάνε. Γιατί σε εσάς έχω κάνει πολιτική κριτική και
θεωρώ ότι είχατε εκφράσει την πολιτική σου διαφωνία, άσχετα
αν δεν συµφωνώ µαζί σου, και έκανες την επιλογή σου. Οι άλλοι
όχι µόνο δεν είχαν εκφράσει διαφωνία, αλλά ήταν και στην πρώτη
γραµµή της καταγγελίας του Τσίπρα. Αυτοί δεν το δικαιούνται.
Να τους το µεταβιβάσετε, γιατί εγώ µίλησα και ήθελα να επικοινωνώ µαζί τους µέχρι τη Δευτέρα το απόγευµα, ελπίζοντας ότι
δεν θα γίνουν όργανα ενός συστήµατος -όχι όργανα του κ. Τσίπρα, αλλά ενός γενικότερου συστήµατος- το οποίο θέλει να διαλύσει την πολιτική και τα κόµµατα, όχι για να ενισχυθεί ο κ.
Τσίπρας. Προσωρινό είναι αυτό, δίµηνο, τρίµηνο, οκτάµηνο αν
θέλετε µέχρι τον Οκτώβρη. Θέλει να διαλύσει τα πολιτικά κόµµατα και να υπάρχει Βουλή µόνο. Το είχε εξαγγείλει ο κ. Κοτζιάς.
Ο κ. Κοτζιάς τι είχε πει; Μα, υπάρχει η Βουλή. Δεν χρειάζεται να
υπάρχουν πλειοψηφίες, µειοψηφίες, κόµµατα. Υπάρχει η Βουλή.
Θα το φέρουµε στη Βουλή και όποιοι Βουλευτές θέλουν, ψηφίζουν. Πάπαλα τα κόµµατα. Είναι η νέα κατάσταση την οποία προ-
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ωθούν τα ισχυρά οικονοµικά συµφέροντα σε όλη την Ευρώπη και
εδώ. Είναι όργανο προς το παρόν ο κ. Τσίπρας και το υλοποιεί.
Πριν έρθω στα θέµατα, να πω ότι αυτό που είπα προηγουµένως είναι ο κανόνας. Η Κυβέρνηση αυτή κάθε µέρα φτωχοποιεί
τους µικροµεσαίους και τους λέει, δεν πειράζει, ελάτε, και εγώ
θα σας βάλω στην παγίδα φτώχειας, στο επίδοµα φτώχειας.
Αυτή είναι η πολιτική, η µεγάλη πολιτική, η µεγαλεπίβολη πολιτική, που δεν έχει καµµία σχέση µε την προοδευτικότητα. Είναι
ένα βαθιά συντηρητικό σύστηµα, το οποίο θέλει να εκµεταλλευτεί πολιτικά αδύναµους ανθρώπους.
Επειδή αυτό είναι ο κανόνας, υπάρχει πού και πού κανένα καλό
νέο, το οποίο επιβεβαιώνει τον κανόνα. Και το καλό νέο, κύριε
Υπουργέ, είναι ότι αύριο θα µεταβείτε στο Ηράκλειο -το καλό νέο
επιβεβαιώνει τον κανόνα για τα κακά υπόλοιπα νέα- για την υπογραφή της σύµβασης που αφορά το νέο διεθνές αεροδρόµιο της
Κρήτης στο Καστέλι, που έχω την τιµή να είµαι από τον συγκεκριµένο δήµο. Είναι ένα έργο που οραµατίστηκε το ΠΑΣΟΚ, πέρασε από χίλια κύµατα, γιατί δεν ξεκίνησε να σχεδιαστεί µε ένα
οµαλό τρόπο, διότι είχε δροµολογηθεί άλλη λύση. Ωρίµασε. Είχε
και την κακοτυχία να πέσει µέσα στην περίοδο της κρίσης. Να το
λάβουµε αυτό υπ’ όψιν µας. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο µετά
τις απανωτές προσκλήσεις βελτιώθηκαν οι όροι. Έγινε και η διαφοροποίηση στο τεχνικό αντικείµενο. Και είµαστε στην θετική κατάληξη να υπογραφεί η σύµβαση.
Θέλω να επισηµάνω ότι δεν γνωρίζω τη σύµβαση, το περιεχόµενό της. Επισηµαίνω το γεγονός ότι δεν γνωρίζω τη σύµβαση.
Όµως, θα πρέπει αυτή να κριθεί µε βάση ένα βασικό κριτήριο,
αν διασφαλίζει τα συµφέροντα του δηµοσίου, την ωφέλεια της
τοπικής κοινωνίας και τη δυνατότητα των ανθρώπων στην περιοχή να εργαστούν, να βρουν δουλειά. Νοµίζω ότι αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνονται.
Κατά το προηγούµενο διάστηµα συζητήσαµε για το διεθνές
αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και είχε αυτή τη θετική προοπτική. Δυστυχώς, δεν αξιοποιήθηκε µέχρι τέλους. Υπήρχε όµως
η αρχή. Ελπίζω να τη δω και στη σύµβαση για το νέο διεθνές αεροδρόµιο Κρήτης.
Δύο θέµατα υπάρχουν ακόµα: Τα περιβαλλοντικά και οι ζηµιές
που γίνονται σε συγκεκριµένους οικισµούς που είναι γύρω από
το αεροδρόµιο και πρέπει να αντιµετωπιστούν και βεβαίως οι δίκαιες αποζηµιώσεις για τους ανθρώπους.
Αναφέροντας, λοιπόν, αυτό το θετικό, να µπω στο θέµα και να
πω ότι πραγµατικά το Υπουργείο ακολούθησε µια πολιτική ακατανόητη για το ζήτηµα το οποίο συζητάµε, τη δοκιµασία και τις
εξετάσεις για τους υποψήφιους οδηγούς. Από το 2015 ψηφίστηκε ένας νόµος, που ουσιαστικά απαγόρευε τη διενέργεια εξετάσεων εκτός ωραρίου. Με όλα όσα ακολούθησαν απαξιώθηκε
η δηµόσια διαδικασία αξιολόγησης των εξετάσεων. Υπονοµεύθηκε η επαγγελµατική δραστηριότητα των σχολών οδήγησης και
ταλαιπωρήθηκαν οι πολίτες, οι οποίοι συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται, είτε είναι άνεργοι που θέλουν να βρουν δουλειά, είτε
είναι εργαζόµενοι που θέλουν να βελτιώσουν και να ανανεώσουν
το δίπλωµά τους, είτε ιδιώτες που θέλουν να αποκτήσουν την
άδεια οδήγησης.
Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη διαπίστωσε έγκαιρα αυτή την
αδράνεια και προέβη σε συγκεκριµένες προτάσεις. Έδωσε λύσεις τόσο για την ενίσχυση της διαφάνειας όσο και για την αντιµετώπιση του προβλήµατος διεξαγωγής των εξετάσεων. Καταθέσαµε τροπολογίες, αλλά δεν έγιναν δεκτές. Παρήλθαν άπρακτες όλες οι παρατάσεις που δόθηκαν µε διάφορους νόµους και
διάφορες τροπολογίες. Και θεωρώ ότι αυτό δεν είναι µία απλή
σύµπτωση. Πλέον, όταν λέτε για το παρελθόν -και έχει αξία να
πούµε για το παρελθόν για να το διορθώσουµε- παρελθόν είναι
και τα τέσσερα χρόνια τα δικά σας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δείτε.
Έχουµε, λοιπόν, µια διαπιστωµένη µεθόδευση, η οποία οδηγεί
σε µια κατάσταση που πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα. Όµως,
µε το νοµοσχέδιο το οποίο έχετε φέρει, δεν βλέπω να είναι άµεσης εφαρµογής ή να µπορεί να εφαρµοστεί. Ήδη ταλαιπωρείται
πάρα πολύς κόσµος.
Κάνατε επίκληση παράτυπων, παράνοµο-διαδικασιών. Αυτό θα
έπρεπε να σας έχει σε εγρήγορση. Αυτό θα έπρεπε να σας βάλει
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τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και να φέρετε το νοµοσχέδιο νωρίτερα. Αντ’ αυτού, κάνατε τέσσερα χρόνια.
Θα πρέπει να πω ότι το συζητούµενο νοµοσχέδιο έχει ζητήµατα τα οποία πρέπει να συζητήσουµε. Θα επικεντρωθώ στην καταγραφή των διαδικασιών για την ενίσχυση της διαφάνειας, στη
δηµιουργία του εποπτικού µηχανισµού, στη συνέχιση διενέργειας εξετάσεων από τους υπαλλήλους των περιφερειών, στα δικαιώµατα των πολιτών, των εκπαιδευτικών και των υπαλλήλων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγο χρόνο ακόµη, κυρία Πρόεδρε.
Η καταγραφή όλων των διαδικασιών εξετάσεων και δοκιµασίας
των υποψηφίων οδηγών µπορεί, εφόσον γίνει σωστά, να ενισχύσει τη διαφάνεια, αλλά και να διασφαλίσει τα δικαιώµατα του εξεταζόµενου, του εξεταστή και του εκπαιδευτή. Για αυτό είπαµε ότι
συµφωνούµε µε την αρχή του νοµοσχεδίου που περιλαµβάνει θέµατα, που πρέπει και µπορούν να υλοποιηθούν, για να έχουµε
περισσότερη διαφάνεια, για να ενισχύσουµε τις καθαρές διαδικασίες. Εξάλλου, υπήρχαν επεξεργασίες από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου πολλά χρόνια που πέρασαν από χίλια κύµατα. Ορισµένες εφαρµόστηκαν, άλλες δεν εφαρµόστηκαν. Τώρα βλέπουµε πάλι να χάνεται άλλη µια ευκαιρία.
Η αδιάλειπτη και συνεχής µετάδοση σε πραγµατικό χρόνο της
δοκιµασίας -η καταγραφή, που λέµε- πρέπει να γίνει, αλλά έχει
προβλήµατα. Θα σας αναλύσω µε δυο λόγια γιατί δεν µπορεί να
εφαρµοστεί έτσι, κατά την άποψή µας, και πρέπει οπωσδήποτε
να υπάρξει αλλαγή και να εφαρµοστεί µέσω USB. Το κέντρο
ελέγχου αυτό ποιο είναι; Είναι άγνωστο. Θα παρακολουθεί εκατό
και περισσότερες διαδικασίες, που θα γίνονται ταυτόχρονα;
Μήπως υπάρχει κάποια µεθόδευση εδώ κάποιων -δεν λέω του
Υπουργού- για να δώσει το έργο; Γιατί είναι γνωστός θιασώτης
του δηµοσίου. Δίνει πότε-πότε µεταφορές µε τα ιδιωτικά λεωφορεία, τα ΚΤΕΛ κ.λπ., αλλά αυτά είναι που επιβεβαιώνουν τον κανόνα ότι είναι θιασώτης του δηµοσίου. Μήπως θέλετε να βάλετε
ιδιώτες ελεγκτές, εσείς οι υποτιθέµενοι υπέρµαχοι; Όχι.
Η πρότασή µας, λοιπόν, για την άµεση εφαρµογή είναι το
USB, που σας είπα και νοµίζω ότι η άµεση αποστολή του στο κέντρο ελέγχου θα µας διασφαλίσει αυτό που θέλουµε, δηλαδή να
υπάρχει καταγεγραµµένη διαδικασία, ούτως ώστε να διασφαλίζονται τα συµφέροντα για οποιαδήποτε ένσταση ή οτιδήποτε
άλλο γίνει.
Ακούστε ένα πρόβληµα. Αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η
σύνδεση αυτοκινήτου-server του Υπουργείου -και υπάρχουν πολλές αιτίες που µπορεί αυτό να γίνει-, ο υποψήφιος τιµωρείται µε
ακύρωση της εξέτασης, ανεξαρτήτως του αποτελέσµατος -αν
έχει περάσει, δηλαδή, τιµωρείται-, χωρίς να έχει καµµία ευθύνη
για την τεχνική βλάβη και ο εκπαιδευτής τιµωρείται µε άρση
άδειας από δύο έως έξι χρόνια. Αυτό είναι πισωγύρισµα, θα απαξιώσει, δηλαδή, τη διαδικασία. Μου θυµίζει µια διαφήµιση που
τώρα τελευταία έχει και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.
Υπάλληλος εστιατορίου ρωτάει τι θα πάρουν οι πελάτες. Λένε οι
πελάτες: «Θα πάρουµε ένα κρασί από την Κρήτη». Λέει ο υπάλληλος: «Σας προτείνω ένα κρασί από τη Νεµέα». Απορούν οι πελάτες και τους εξηγεί: «Γιατί θα χρειαστεί να πάτε µέχρι τη
Νεµέα για να αποκτήσετε το password». Αυτό µου θυµίζει. Απέχουν πάρα πολύ αυτά που λέτε από την πραγµατική ζωή.
Υποστηρίζετε, λοιπόν, ότι η τοποθέτηση της κάµερας στις εξετάσεις γίνεται για την πάταξη της διαφθοράς. Ερώτηση πρώτη:
Στην εξέταση θεωρητικών µαθηµάτων, γιατί δεν υπάρχει κάµερα
καταγραφής;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Υπάρχει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν υπάρχει στα θεωρητικά. Γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά δεν υπάρχει.
Ερώτηση δεύτερη: Γιατί δεν βάζετε κάµερες στις εξετάσεις
των εβδοµηντατετράχρονων και άνω και τους αφήνετε στο έλεος
της διαφθοράς, σύµφωνα µε τη δικιά σας άποψη; Γιατί;
Ερώτηση τρίτη: Ας πάρουµε ένα παράδειγµα. Για οποιονδήποτε λόγο κρίσιµης κατάστασης κατά την εξέταση στον δρόµο,
ο εξεταστής κρίνει ότι για λόγους ασφαλείας πρέπει να πατήσει
τα πεντάλ και να κοπεί ο υποψήφιος. Ο υποψήφιος, ο όποιος
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γνωρίζει ότι καταγράφεται, γυρίζει προς την κάµερα και λέει: «Με
κόβεις, γιατί δεν σου έδωσα τα 100 ευρώ που µου ζήτησες;». Λοιπόν, κύριοι, πρέπει να αλλάξετε τρία-τέσσερα πράγµατα για να
µην πισωγυρίσει το σύστηµα.
Καταγγείλατε τους γιατρούς και µεταφέρατε την αρµοδιότητα
άλλου. Ακούστε τα στοιχεία: Από το 2014 έως το 2016 πέρασαν
από τη δευτεροβάθµια επιτροπή στην Κρήτη χίλιοι εβδοµήντα
τρεις και κόπηκαν διακόσιοι τέσσερις, ποσοστό που είναι 20%
περίπου. Από τον Νοέµβριο του 2016 µέχρι σήµερα, ξέρετε πόσοι έχουν κοπεί µε το νέο σύστηµα που έχετε βάλει; Μόνο τέσσερις στα δυόµισι χρόνια. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι το δεύτερο σύστηµα µπάζει περισσότερο. Τι θα µπορούσατε να κάνετε; Να
επαναφέρετε τις δευτεροβάθµιες επιτροπές και αντί να βάλετε
ιδιώτες γιατρούς, βάλτε γιατρούς από τα νοσοκοµεία. Όλους.
Και τώρα είναι από τα νοσοκοµεία, αλλά όχι όλοι. Αυτή την απλή
αλλαγή κάντε, για να ικανοποιήσετε τα αιτήµατα, που κάνατε τον
γαλαντόµο προηγουµένως προς το ΚΚΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κλείστε, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τώρα οι εξεταστές -πέρα από τα
θέµατα που είχαν µέχρι τώρα τα οικονοµικά και τα άλλα- έχουν
ζητήµατα και κάνουν αγώνα για την ασφάλειά τους. Δεν µπορούν
να µπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο που δεν έχει διαπιστωθεί η ικανότητα του άλλου και να είναι στο έλεος του εβδοµηντατετράχρονου ή του ογδοντάχρονου ή του οποιουδήποτε. Είναι σοβαρά
ζητήµατα αυτά. Οι εκπαιδευτές δεν µπορούν να απαξιώνονται
από το εκπαιδευτικό εργαλείο που είναι το αυτοκίνητό τους.
Το νοµοσχέδιο δεν µπορεί να εφαρµοστεί και σας διαβάζω διάλογο µετά από διαµαρτυρίες: «Δεν έχουµε λεφτά ούτε για εισιτήρια ούτε για τίποτα». Ακούστε τώρα, κύριε Σπίρτζη, έχει ενδιαφέρον. Λέει ο κ. Βαρδάκης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ: «Έχετε δίκιο.
Δεν µπορώ να ζητήσω συγγνώµη εκ µέρους του Υπουργού».
«Έχουµε φτάσει στα όριά µας» λένε «δεν έχουµε να πληρώσουµε
τα νοίκια µας» κ.λπ..
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ποιοι τα λένε αυτά;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Οι εξεταστές και οι εκπαιδευτές.
Και λέει ο κ. Βαρδάκης: «Ντρέποµαι γι’ αυτό που γίνεται. Την ευθύνη έχει ο κ. Σπίρτζης και εµείς ως Κυβέρνηση. Το νοµοσχέδιο,
όπως το έχω διαβάσει, δεν µπορεί να εφαρµοστεί ούτε σε ένα
ούτε σε δύο χρόνια. Αυτά είπε ο κ. Βαρδάκης. Καταθέτω αυτόν
τον διάλογο για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέν διάλογο, ο οποίος
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κ. Βαρδάκης, λοιπόν, στον δηµόσιο λόγο του και όταν συναντήθηκε µε τους ανθρώπους κάτω, αυτή την τιµή περιποίησε
για το νοµοσχέδιό σας. Δεν αντέδρασε σήµερα, βέβαια, γιατί είδα µια τροπολογία που του κάνατε δεκτή, µε πολλές, πολλές
προσλήψεις. Δεν την µελέτησα να δω αν πρέπει να γίνει ή όχι.
Ίσως την έχει µελετήσει ο εισηγητής. Θα τη δω. Είδα, όµως, πως
υπογράφει ο Βαρδάκης για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ο
οποίος είναι Βουλευτής Ηρακλείου! Τι γίνεται εδώ; Τι κάνετε;
Μπουγάδες; Αλχηµείες; Τι είναι αυτά τα πράγµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κεγκέρογλου, σας παρακαλώ έχετε υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, και
σας ευχαριστώ για την ανοχή. Εξάλλου δεν πήρα καθόλου χρόνο
για οτιδήποτε άλλο. Δεν αξιοποίησα τη δυνατότητα.
Να πω ξανά ότι εµείς είµαστε υπέρ της αρχής της διαφάνειας,
υπέρ του να τοποθετηθούν ό,τι µέσα µπορούν για να υπάρχει
αξιοπιστία σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Όταν λείπατε είπα ότι τέσσερα χρόνια αδιαφορήσατε και είναι ύποπτο. Οι εξεταστές αναρωτιούνται εάν ισχύει αυτό το οποίο φηµολογείται ότι είπατε σε
συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα, ότι εκτός από τους ιδιώτες ελεγκτές στο κέντρο ελέγχου, θα δώσετε το εξεταστικό έργο µε
µπλοκάκι σε ιδιώτες, αν δεν προστρέξουν υπάλληλοι από τις περιφέρειες, να πάνε σε υποχρεωτικό έργο, σε αποκλειστικό έργο
του εξεταστή. Αυτό ήταν δικαίωµα και εσείς το κάνετε υποχρέωση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν µπορεί, κατά την άποψή µου, να λέτε «µόνο πρωί εξετάσεις». Πρέπει να γίνονται και το απόγευµα για τους εργαζόµενους κυρίως του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίοι δεν δικαιούνται άδεια
από τη δουλειά τους για να πάνε να δώσουν εξετάσεις και θα χάσουν το µεροκάµατό τους. Φέρτε µια τροπολογία -τώρα, προλαβαίνουµε- σ’ αυτό το νοµοσχέδιο οι υπάλληλοι και από τον
ιδιωτικό τοµέα να δικαιούνται δύο µέρες άδεια για την έκδοση ή
ανανέωση διπλώµατος, χωρίς να τους κόβεται το µεροκάµατο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κεγκέρογλου, κλείστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται
το απόγευµα και οι θεωρητικές και οι άλλες, µία φορά, ας πούµε,
τον µήνα, για να εξυπηρετούνται οι εργαζόµενοι που δουλεύουν
το πρωί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κι εγώ
ευχαριστώ.
Ο κ. Κατσώτης έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε,.
Εδώ ακούστηκε από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ο απολογισµός του κυβερνητικού έργου και βέβαια, τον χαρακτήρισε θετικό και µάλιστα αναφέρθηκε σε κάποιους δείκτες
της οικονοµίας, της ανεργίας κ.λπ. Κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί
αυτήν την προθυµία που επέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούµενο
διάστηµα να υλοποιήσει τις αξιώσεις των επιχειρηµατικών οµίλων, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου και συνολικά του µεγάλου κεφαλαίου.
Φαίνεται ότι το πρόσηµο είναι θετικό και βεβαίως είναι για αυτούς, είναι για τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Η διατήρηση και η επέκταση των µνηµονιακών αντιλαϊκών
νόµων, η εξυπηρέτηση του αµερικανονατοϊκών σχεδιασµών στην
περιοχή, η εγκατάσταση του αστικού πολιτικού συστήµατος είναι
αυτό που υπηρετήθηκε από τους προηγούµενους, είναι αυτό που
υπηρετείται σήµερα από εσάς, αλλά και αυτό που θα υπηρετηθεί
από τους επόµενους που θα έρθουν µετά τις εκλογές.
Πρέπει να πούµε ότι δεν µπορείτε να πείσετε κανέναν µ’ όλον
αυτόν τον απολογισµό που κάνετε, ότι δήθεν η θέση των εργαζοµένων έχει αλλάξει και έχει βελτιωθεί. Η θέση των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων έχει γίνει χειρότερη. Αυτή είναι
µία πραγµατικότητα που τη ζει ο λαός µας και δεν µπορείτε να
του πείτε ότι το µαύρο είναι άσπρο.
Ένα θέµα είναι αυτό, δηλαδή η ανεργία. Με µία ώρα δουλειάς
που έχει σήµερα ο εργαζόµενος, θεωρείται εργαζόµενος και όχι
άνεργος. Αυτή είναι µια πραγµατικότητα, που την ξέρουν πάρα
πολύ καλά αυτοί οι χιλιάδες εργαζόµενοι, που δουλεύουν µε
ωροµίσθιο, που δουλεύουν µε µερική απασχόληση, που δουλεύουν µε τέτοιες ελαστικές µορφές που δεν τους επιτρέπουν
να καλύπτουν ούτε τις βασικές ανάγκες για τη διαβίωσή τους.
Αυτό που υλοποιείται συνολικά όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα µε την εφαρµογή όλων των µνηµονίων -και του τρίτου-, είναι
τα ελάχιστα. Ελάχιστη αµοιβή, ελάχιστο εισόδηµα, ελάχιστα
ασφαλιστικά δικαιώµατα, ελάχιστες παροχές παιδείας και υγείας. Σ’ αυτά τα ελάχιστα θέλετε να διατηρήσετε τον κόσµο και
τον λαό. Άρα, λοιπόν, δεν µπορείτε να επαίρεστε γι’ αυτήν την
πολιτική των ελάχιστων, γι’ αυτήν την πολιτική που κρατάει τον
κόσµο πολύ χαµηλά, που του λέτε ότι πρέπει ο πήχης να είναι
εκεί και όχι να ανεβαίνει, να ανεβαίνουν οι απαιτήσεις τους γι’
αυτό που δικαιούνται, για τη ζωή που πρέπει να ζήσουν.
Αυτά νοµοθετήσατε όλο το προηγούµενο διάστηµα και αυτά
θέλετε να τα συνταγµατοποιήσετε. Αυτή είναι η πρόταση που κάνατε για την αναθεώρηση του Συντάγµατος. Η κατάργηση λοιπόν, των δικαιωµάτων που έγιναν µέσα από πολύ σκληρούς
αγώνες µε αίµα, είναι και δικό σας έργο. Να θυµηθούµε το θέµα
της απεργίας; Τα νέα εµπόδια που βάζατε γι’ αυτό; Να θυµηθούµε την πρόσφατη κατάργηση συλλογικής διαπραγµάτευσης
για το κατώτερο µισθό; Να θυµηθούµε τον νόµο Κατρούγκαλου,
που ισοπέδωσε συντάξεις και ασφαλιστικά δικαιώµατα εργαζοµένων και συνταξιούχων; Τι να πρωτοθυµηθούµε; Άρα, λοιπόν,
δεν µπορεί εδώ να επαίρεστε γι’ αυτό το έργο, που λέτε ότι έκανε
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η Κυβέρνησή σας.
Σχετικά µε το σχέδιο νόµου, ο εισηγητής µας τεκµηρίωσε τη
θέση µας. Οι ισχυρισµοί µας ότι δεν µπορεί να σπάσει το απόστηµα, στηρίζονται αφ’ ενός µεν στη συνολική λειτουργία αυτού
του κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος και αφ’ ετέρου στο σύστηµα χορήγησης αδειών, που παρά τις όποιες βελτιώσεις, η
στήριξη στο ιδιωτικοποιηµένο σύστηµα αποτελεί -όπως είπε και
στην πρώτη του οµιλία ο εισηγητής µας- την αντικειµενική βάση
της αδιαφάνειας, της διαφθοράς, αυτής της σήψης που κυριαρχεί σ’ αυτόν τον µηχανισµό.
Τη θέση µας ότι το σύστηµα αυτό πρέπει να είναι αποκλειστικά
δηµόσιο, ώστε να εξασφαλίσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις
για αδιάβλητες διαδικασίες, για ασφαλή οδήγηση παραπέρα,
έτσι ώστε να µειωθούν τα τροχαία - δυστυχήµατα και ατυχήµατα- την έχετε απορρίψει. Με αυτές τις ρυθµίσεις δεν θα αντιµετωπίσει τη διαφθορά. Απορρίψατε τη θέση µας και η ρύθµιση
αυτή που φέρνετε είναι προς την ίδια κατεύθυνση της διαιώνισης
αυτού του προβλήµατος.
Είναι γνωστό ότι στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας έχουν γίνει
πάµπολλες συζητήσεις για τις αιτίες των τροχαίων δυστυχηµάτων και ατυχηµάτων. Τα στοιχεία για τους θανάτους και τους
τραυµατίες είναι ο αδιάψευστος µάρτυρας του προβλήµατος,
που όντως χρήζει µέτρο. Η κυκλοφοριακή αγωγή για την οδική
ασφάλεια είναι όρος, προϋπόθεση ώστε η οδική συµπεριφορά
να αλλάζει και να συµβάλει στο µέρος που της αναλογεί στην
οδική ασφάλεια. Η ένταξη της κυκλοφοριακής αγωγής στο εκπαιδευτικό σύστηµα µπορεί να προετοιµάσει υποψήφιους οδηγούς µε βελτιωµένη οδική συµπεριφορά και να µειώνει τα ατυχήµατα, να αυξήσει την οδική ασφάλεια. Έστω και αυτό το σύστηµα εξέτασης υποψηφίων οδηγών, µε το οποίο εκφράζουµε
την αντίθεσή µας, λέµε ότι δεν µπορεί να λύσει το θέµα.
Επιµένουµε, λοιπόν, σ’ αυτό το σύστηµα που εµείς προτείνουµε, δηλαδή στο δηµόσιο σύστηµα για την χορήγηση αδειών
οδήγησης. Οι αιτίες των ατυχηµάτων, βέβαια, είναι κι άλλες. Είναι
ιδιαίτερα τα θέµατα που αφορούν στο οδικό δίκτυο, το οποίο αν
και έχει βελτίωση, έχει και σηµαντικά προβλήµατα κακοτεχνιών,
έλλειψη επισκευών µε συνέπειες στην οδική ασφάλεια και µε τα
πολλά ατυχήµατα που βλέπουµε καθηµερινά. Άλλη αιτία, η οποία
δεν αναδεικνύεται από κανέναν άλλον, εκτός από το ΚΚΕ, είναι
η κατάσταση που αντιµετωπίζουν οι επαγγελµατίες οδηγοί, µε
τη µεγάλη εντατικοποίηση της δουλειάς τους και τις ατελείωτες
ώρες οδήγησης.
Αυτά είναι ζητήµατα που δεν αγγίζονται ούτε µε τον κώδικα,
όταν συζητιόταν αυτό το νοµοσχέδιο ή η τροποποίηση του, αλλά
ούτε και σήµερα. Θεωρούµε, λοιπόν, προφανή την αναγκαιότητα
των αλλαγών στο σύστηµα, ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια,
η ορθή εκτέλεση του εξεταστικού έργου και η συµβολή του στην
οδική ασφάλεια. Οι υπηρεσίες, όµως, είναι υποστελεχωµένες και
αυτό ενισχύει την αδιαφάνεια. Αυτό δεν αντιµετωπίζεται.
Είναι γνωστό ότι οι περιφέρειες έχουν µειωµένο προσωπικό
κατά 50%. Λένε 40% βέβαια, αλλά είναι σε αυτό το πλαίσιο. Εσείς
λέτε ότι µε το που φεύγουν οι εξεταστές από τις υπηρεσίες τους,
µε το που αδειάζει η υπηρεσία τους, µένει πίσω έτσι κι αλλιώς
ένα πολύ µεγάλο έργο, που πρέπει να προσφέρουν στους πολίτες. Όµως εσείς δεν το αντιµετωπίζετε αυτό, δεν στελεχώνετε
τις υπηρεσίες αυτές που είναι στον µηχανισµό οδήγησης µε το
αντίστοιχο προσωπικό, µε τα ανάλογα προσόντα, έτσι ώστε
πράγµατι να αντιµετωπιστεί έστω και σε αυτό το σύστηµα, αυτό
που λέµε, η διαφάνεια.
Το Υπουργείο Μεταφορών, όπως είπαµε και στην επιτροπή,
έδειξε µία ακατανόητη στάση την προηγούµενη περίοδο. Προκάλεσε την αποχή των εξεταστών, άφησε απλήρωτους τους εξεταστές για αρκετό χρονικό διάστηµα, µε αποτέλεσµα αυτό να
έχει σοβαρές επιπτώσεις στους εκπαιδευτές, στις σχολές οδηγών, στους απασχολούµενους. Προτείναµε στις επιτροπές να
πάρετε µέτρα για παράταση όλων αυτών των υποχρεώσεων που
έχουν στα ασφαλιστικά ταµεία, το ΦΠΑ, κ.λπ., να διευκολυνθούν
όλοι αυτοί οι αυτοαπασχολούµενοι. Θα µπορούσε το Υπουργείο
Μεταφορών, σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών, να
κάνει αποδεκτά τα αιτήµατα των αυτοαπασχολούµενων, των σχολών οδηγών και να µπορούν να διευκολυνθούν. Διότι, είναι γνω-
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στό ότι ήταν πολύµηνη η αποχή και δεν υπήρχαν έσοδα σ’ όλη
αυτήν τη διάρκεια που οι εκπαιδευτές ήταν εκτός της απασχόλησής τους.
Το σχέδιο νόµου, µε τα άρθρα 4 και 10 υποχρεώνει τα εκπαιδευτικά οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τις εξετάσεις των
υποψήφιων οδηγών να διαθέτουν υποχρεωτικά διαδικτυακή σύνδεση µε το κέντρο ελέγχου του Υπουργείου και µέσα στα οχήµατα να τοποθετείται κάµερα µε µικρόφωνο. Όµως, τα έξοδα
αυτά θα τα καλύψουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτές. Δεν καλύπτεται από
το Υπουργείο. Δεν υπάρχει, δηλαδή, ρύθµιση όπου να επιχορηγείται η σχολή οδηγών, για να µπορεί να µετατρέψει τα αυτοκίνητα που χρησιµοποιεί, να κάνει τη διασύνδεση και να βάλει και
τις κάµερες. Είναι µεγάλο το κόστος και βεβαίως, η Κυβέρνηση
το φορτώνει και αυτό στους επαγγελµατίες των σχολών οδηγών.
Πρέπει να πούµε ότι για την ανανέωση της άδειας οδήγησης
των εβδοµηντατετράχρονων, είπαµε πολλά. Ο κύριος Υπουργός
λέει ότι δεν είναι έτοιµο το δηµόσιο σύστηµα να µπορεί να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος πολλών εβδοµηντατετράχρονων, για
τους οποίους απαιτείται η ανανέωση του διπλώµατός τους. Συµφωνούµε βέβαια ότι δεν µπορεί να υπάρχει επαγγελµατίας εβδοµηντατεσσάρων ετών. Συµφωνούµε ότι οι επαγγελµατίες αυτοί
θα πρέπει να έχουν όριο ηλικίας πολύ µικρότερο από αυτό που
έχουν όλοι οι υπόλοιποι, γιατί δεν µπορεί κάποιος να έχει τα ίδια
ανακλαστικά και να οδηγεί τόσες ώρες.
Άρα, λοιπόν, αυτό που ήταν παλιότερα βαρέα στα 58 οι οδηγοί, εµείς λέµε ότι πρέπει να επανέλθει, αλλά εν πάση περιπτώσει
πιστεύουµε ότι δεν µπορεί να υπάρχει επαγγελµατίας 74 ετών.
Όµως, έχει ΙΧ. Δεν έχει ξεχάσει να οδηγεί, όπως είπαµε.
Θεωρούµε ότι αυτές τις προτάσεις -που αναφέρθηκαν απ’
όλους, κύριε Υπουργέ-, πρέπει να τις δείτε. Δεν µπορεί να ταλαιπωρείτε αυτόν τον κόσµο. Η επανεξέταση σε µια τέτοια ηλικία,
σ’ όλο αυτό το πλαίσιο είναι µια πολύ δύσκολη υπόθεση γι’ αυτούς που είναι σ’ αυτό το όριο ηλικίας. Είναι δύσκολη, πολύ πιο
δύσκολη απ’ αυτό που λέµε να πάνε στα νοσοκοµεία, να βρουν
τα πιστοποιητικά εκείνα που να πιστοποιούν ότι είναι ικανοί, ότι
έχουν τα αντανακλαστικά, ότι δεν έχουν αλτσχάιµερ, ότι δεν
έχουν άλλα προβλήµατα και άρα µπορούν να συνεχίσουν να οδηγούν. Αλλιώς, λέµε ότι τους βάζετε σε µια περιπέτεια και να ξέρετε ότι εναντίον σας θα στραφούν όλες αυτές οι ηλικίες γι’
αυτήν τη ρύθµιση που περνάτε σήµερα.
Εµείς επιµένουµε ότι αυτό µπορείτε να το βγάλετε σήµερα από
το άρθρο και να το επαναφέρετε µ’ αυτήν τη ρύθµιση που λέµε,
διασφαλίζοντας ότι πέρα από τα δηµόσια νοσοκοµεία θα µπορούν και οι άλλες δοµές –ΤΟΜΥ, ΠΕΔΥ κ.λπ.- να δίνουν πιστοποιητικά αντίστοιχα ή οι γιατροί µε τις αντίστοιχες ειδικότητες.
Πριν αναφερθώ στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, κύριε
Υπουργέ, θα πω ότι στο άρθρο 2 οι υπάλληλοι του Υπουργείου
Μεταφορών µετατρέπονται σε αξιολογητές. Αυτό είναι καθαρό
µέσα στο σχέδιο νόµου. Τους εξεταστές τους πάτε σε άλλες περιφέρειες. Δηµιουργείτε σώµα µε τριακόσιους πενήντα και οι
υπόλοιποι πάνε σε άλλες περιφέρειες για άλλα καθήκοντα.
Όµως, µ’ αυτό το σώµα που αναφέραµε και προηγουµένως θα
δηµιουργηθούν σοβαρά προβλήµατα. Είναι στις περιφέρειες. Θα
παρέχουν το έργο τους αποκλειστικά στο ωράριό τους και αυτοί.
Θα φεύγουν από τις υπηρεσίες στις δώδεκα η ώρα, όπως είπατε,
ή και το πρωί για να προσφέρουν τις υπηρεσίες της εξέτασης.
Σ’ αυτό δεν θα υπάρχει πρόβληµα µε τις υπηρεσίες;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Όχι. Μόνο αυτό θα κάνουν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Εντάξει. Πάντως υπάρχουν άλλες απόψεις και της οµοσπονδίας των υπαλλήλων ότι δεν αντιµετωπίζεται το πρόβληµα και ότι απαιτείται σήµερα να προσληφθούν και
άλλοι εργαζόµενοι, γιατί έχουν πολλές ελλείψεις και σ’ αυτόν τον
τοµέα.
Επίσης, µε το άρθρο 5 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις µετάδοσης, καταγραφής, οι τεχνικές προδιαγραφές των
οπτικοακουστικών µέσων. Είναι γνωστό αυτό. Τώρα πήραµε ένα
email από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. Το πήρατε κι εσείς, φαντάζοµαι. Είναι ένα υπόµνηµά τους που λένε ότι
διαφωνούν µ’ αυτό το άρθρο και λένε ότι δεν µπορεί να ισχύσει,
για παράδειγµα, το οπτικοακουστικό υλικό στη θεωρητική εξέ-
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ταση. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Αυτό λέει η Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδοµένων. Έχει και µια σειρά από άλλες επιφυλάξεις για άλλες παραγράφους του άρθρου 8 και του άρθρου 5
και όσων βέβαια αναφέρονται στα οπτικοακουστικά µέσα, τα
οποία βάζετε σε λειτουργία.
Περνάω τώρα στις τροπολογίες. Για την τροπολογία µε τα σχέδια βόσκησης είπε ο εισηγητής µας ότι διαφωνούµε ριζικά. Αυτό
χαρατσώνει ακόµα περισσότερο τους κτηνοτρόφους και πιστεύουµε ότι η Κυβέρνηση κακώς το φέρνει, ιδιαίτερα σ’ αυτήν
την περίοδο που έτσι κι αλλιώς οι κτηνοτρόφοι έχουν υποστεί µεγάλες συνέπειες και από την ΚΑΠ, όπως ειπώθηκε, αλλά και από
την ασύδοτη δράση των εµποροβιοµηχάνων που είχε ως αποτέλεσµα η τιµή του πρόβειου γάλακτος να πέσει κάτω από τα
ογδόντα λεπτά, ίσως και στα εβδοµήντα. Άρα, λοιπόν, το ότι καλούνται τώρα να έχουν και το τέλος χρήσης των βοσκοτόπων
είναι ένα ακόµη χαράτσι που δεν µπορούν να το σηκώσουν.
Όσον αφορά στην τροπολογία για τους ΦΟΔΣΑ, έχουµε διαφωνήσει ριζικά και µε το σχέδιο νόµου. Διαφωνούµε και µε την
τροπολογία που έρχεται τέλος πάντων να εξειδικεύσει ορισµένες
πλευρές του.
Για την τροπολογία που αφορά την Αρχή Πολιτικής Προστασίας για θέµατα οικονοµικής διαχείρισης, όπως αναφέρετε, ψηφίζουµε «όχι», γιατί εκτός των άλλων ζητηµάτων, κύριε Υπουργέ,
έρχεται αυτό το θέµα του επαγγελµατικού ταµείου που εµείς διαφωνούµε ριζικά. Είναι ένα κεφαλαιοποιητικό σύστηµα. Είναι κάτι
που δεν ωφελεί τους εργαζόµενους. Βέβαια, είναι µια πολιτική
της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να ενισχύει τα επαγγελµατικά ταµεία.
Αυτό κάνατε και στο φάρµακο, µε αποτέλεσµα οι φαρµακοϋπάλληλοι να δουν τις συντάξιµες αποδοχές ή το εφάπαξ κατά 50%
µε 60% κάτω και αυτό γίνεται βέβαια και µε το επαγγελµατικό
ταµείο που µπαίνει σήµερα µπροστά η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, κύριε Κατσώτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τελειώνω µ’ αυτό, κυρία Πρόεδρε.
Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ µπαίνει µπροστά να κάνει εθνικό επαγγελµατικό ταµείο, έτσι ώστε ο εργαζόµενος να πληρώνει και να
µην ξέρει ποτέ τι θα πάρει πίσω και βέβαια όλο αυτό το σύστηµα
να ενισχύει την ιδιωτική ασφάλιση και να καταργούνται κοινωνικά
ασφαλιστικά δικαιώµατα. Διαφωνούµε, λοιπόν, µ’ αυτήν την τροπολογία.
Διαφωνούµε και µε την τελευταία τροπολογία, τη 1967/55, που
έχει ένα θέµα για την ανάπλαση που λέτε, τη χρηµατοδότηση.
Εµείς διαφωνούµε µ’ αυτό.
Το άλλο για τα ρυµουλκά κ.λπ. είναι ένα θέµα που προφανώς
δεν το ξέραµε –το λέµε καθαρά- ωστόσο έρχεται τώρα, την τελευταία στιγµή και δεν µπορούµε να έχουµε µια ενηµέρωση. Τι
θέµα έρχεται να λύσει αυτό; Κατ’ αρχάς, υπήρχε και µια δυσκολία από εσάς να δείτε τι είναι αυτό. Φαντάζοµαι ότι το έφεραν
στις Υπηρεσίες. Είναι κάποιο αίτηµα, αλλά τι έρχεται να αντιµετωπίσει, τι έρχεται να λύσει; Δεν είδαµε επιχειρήµατα από εσάς
για την αναγκαιότητα τού να ψηφίσουµε αυτό το πρώτο µέρος.
Μετά απ’ όλα αυτά επιµένουµε στη θέση µας για «παρών» στο
σχέδιο νόµου και µετά ο εισηγητής µας θα αναφερθεί στα άρθρα
ένα προς ένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Γίνεται
γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από
τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην
έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της Βουλής, τριάντα µία µαθήτριες και µαθητές και
δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Κρεµαστής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Σαχινίδη, τι θέλετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο για δύο λεπτά για
να ρωτήσω κάτι τον κύριο Υπουργό µετά την τοποθέτησή του και
για την τελευταία τροπολογία που κατατέθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αφού
µιλήσει ο Υπουργός;
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Μίλησε προηγουµένως επί είκοσι λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχει
και άλλον χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Να τον ρωτήσω για να µας απαντήσει
όταν µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σχετικά µε την τροπολογία 1969/57 που µόλις µας κατατέθηκε,
κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω ότι έχει πέντε άρθρα, εκ των
οποίων τουλάχιστον τα τέσσερα, απ’ ό,τι πρόλαβα να δω, θα
έπρεπε να µπορέσουµε να τα συζητήσουµε και µε τους φορείς,
ούτως ώστε να έχουµε µια αντίληψη. Ειδικά το τρίτο άρθρο, µε
το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης για το συγκοινωνιακό έργο, αυτό το περιµέναµε
κάποια στιγµή να έλθει, αλλά όχι µ’ αυτόν τον τρόπο.
Σχετικά µε την τοποθέτηση που κάνατε, έχω να σας κάνω δύο
ερωτήσεις. Η µία αφορά στο κοµµάτι που αναφερθήκατε και είπατε ότι θα υπάρξει µια χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα ύψους 500.000.000 σχετικά µε δρόµους που έχει επισηµανθεί ότι χρειάζονται παρεµβάσεις. Αυτό αφορά και στον περιφερειακό δρόµο της Θεσσαλονίκης που υπάρχει πληθώρα
κακοτεχνιών, που υπάρχουν ανάποδες κλίσεις -εάν δεν το γνωρίζετε- και κάθε φορά που βρέχει είναι δεδοµένο ότι θα υπάρξει
καραµπόλα; Απλά να µας γνωστοποιήσετε αν αφορά και αυτό το
κοµµάτι της Θεσσαλονίκης.
Επίσης, σε κάτι άλλο περιµένω να µου απαντήσετε, κύριε
Υπουργέ, και νοµίζω ότι κάνατε κάποιο λάθος. Θέλοντας να αναδείξετε ένα σκάνδαλο –και πολύ σωστά κάνατε- επί των ηµερών
της Νέας Δηµοκρατίας, αναφερθήκατε στο σκάνδαλο –πολύ
ορθώς-, αλλά ξεχάσατε ότι µόλις χθες ψηφίστηκε το τεκµήριο
της αθωότητας. Ήταν πολύ σωστή η τοποθέτησή σας που δεν
αναφερθήκατε σε ονόµατα, όµως ήταν λάθος σας που δώσατε
τη δυνατότητα στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των
κοµµάτων να έχουν πρόσβαση και να δουν µια δικογραφία η
οποία, όπως µας είπατε, είναι σε εξέλιξη και είναι στην εισαγγελία. Πιστεύω ότι ήταν λάθος αυτό.
Σας ευχαριστώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Καραναστάση, τι θέλετε; Πριν κλείσει ο Υπουργός θέλετε να ρωτήσετε κάτι κι εσείς;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω µια αναφορά στην τροπολογία την οποία
έχω καταθέσει, για να µπορέσω να την τεκµηριώσω, όσον αφορά
στην παράταση προθεσµίας για τις εργασίες συντήρησης στη
νέα εθνική οδό Λαµίας-Αθηνών-Θεσσαλονίκης στην περιοχή του
Αγίου Κωνσταντίνου και στην περιοχή της εθνικής οδού στη Μυτιλήνη µέχρι το αεροδρόµιο.
Είναι γνωστός ο παραλογισµός ο οποίος υπάρχει. Έργα τα
οποία έχουν εκτελεστεί και από το 1960 λειτουργούν ως εθνικοί
οδοί, όταν χρειάζεται να γίνουν κάποιες συντηρήσεις, δεν είναι
δυνατόν να συντηρηθούν λόγω προβληµάτων που προέρχονται
από τον ορισµό και τη χάραξη του αιγιαλού και της παραλίας.
Δεν µπορούν να συντηρηθούν και ας είναι πάρα πολύ σηµαντικοί
και εθνικής σηµασίας.
Κάτω από αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, η πρόταση την οποία κάνουµε είναι -για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα
συντηρήσεων και ασφάλειας για τους οδηγούς στις περιοχές
αυτές και µόνο- για αυτά τα δύο έργα τα οποία είναι εθνικοί δρόµοι να θεσπιστεί η δυνατότητα για τη νοµιµοποίηση αυτών των
έργων µέχρι τις 31-12-2019.
Ήθελα µε την ευκαιρία, επειδή ακούστηκε πάρα πολύ το θέµα
που έχει σχέση µε τις άδειες οδήγησης για τους ανθρώπους
πάνω από 74 ετών, θεωρώ ότι η διαδικασία η οποία τηρείται, δηµιουργεί -όπως και να το κάνουµε- κάποια προβλήµατα. Θεωρώ,
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κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να βρούµε µια λύση, έναν τρόπο –αναφέρθηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, εισηγητές, Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι- έτσι ώστε να µπορούν να έχουν τη δυνατότητα
να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις, φυσικά από δοµές οι
οποίες έχουν σχέση µε το δηµόσιο είτε είναι τα δηµόσια νοσοκοµεία είτε είναι ΤΟΜΥ ή οτιδήποτε άλλο.
Η εκτίµησή µου, λοιπόν, είναι -αν είναι δυνατόν και σήµερα- ότι
σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας πρέπει να βρεθεί µια
φόρµουλα έτσι ώστε να µην δηµιουργείται η εντύπωση ότι αφήνουµε έναν πληθυσµό, όπου πραγµατικά υπάρχουν θέµατα. Ξέρουµε ότι είναι διάτρητο όλο αυτό το σύστηµα. Πρέπει, λοιπόν,
να βρούµε µια λύση η οποία θα µπορέσει να θεραπεύσει το πρόβληµα αυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μανιάτη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις, κυρία Πρόεδρε. Σε σχέση µε το κύριο σώµα του νοµοσχεδίου που συζητούµε -το ανέφερα και στην επιτροπή πάρα πολλές
φορές- µου φαίνεται απολύτως παράλογος ο τρόπος µε τον
οποίον θα γίνει η εξέταση των «άνω των 74 χρόνων». Ο κ. Καραναστάσης από το ΣΥΡΙΖΑ το περιέγραψε µε έναν σωστό τρόπο.
Αποτελεί παραλογισµό αυτό που γίνεται.
Κατ’ αρχάς, είναι αδιανόητο να έχει καταργηθεί η δευτεροβάθµια ιατρική επιτροπή. Με βάση τις δικές µου πληροφορίες στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας, όταν υπήρχε η δευτεροβάθµια ιατρική
επιτροπή, κοβόταν περίπου το 30% και τώρα κόβεται το 0%.
Κατά συνέπεια, για λόγους ασφαλείας του ίδιου του πολίτη, της
οικογένειάς του, αλλά και των ανθρώπων που έρχονται από απέναντι σε αυτοκίνητο για να µην κινδυνεύσει η ζωή τους, έχουµε
χρέος να διασφαλίσουµε κυρίως ότι οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν,
δεν έχουν προβλήµατα υγείας –για παράδειγµα, να χάσουν την
αίσθηση του χώρου- και µπορούν πραγµατικά τα αντανακλαστικά
τους να λειτουργήσουν έτσι όπως απαιτούν οι συνθήκες. Πρέπει,
λοιπόν, να το δείτε µε πολύ καθαρό και σαφή τρόπο.
Έχω τη γνωστή απορία, κύριε Υπουργέ, των τροπολογιών που
είναι τροπολογίες «µαϊµού». Είναι τροπολογίες που τις δίνετε
εσείς να τις υπογράψει Βουλευτής και να τις κάνετε εκ των υστέρων αποδεκτές, προφανώς για να αποφύγετε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και το πόσο θα κοστίσει στο ελληνικό δηµόσιο.
Έχουµε αυτήν την τροπολογία για τις προσλήψεις στα µέσα
µαζικής µεταφοράς. Προφανώς, όλοι συµφωνούµε ότι τα µέσα
µαζικής µεταφοράς χρειάζονται προσλήψεις. Χρειάζονται προσλήψεις και σε επίπεδο οδηγών και σε επίπεδο µηχανοδηγών και
σε επίπεδο τεχνικών.
Το ερώτηµα είναι το εξής: Γιατί δεν φέρνετε µια κανονική διάταξη νόµου που να µας λέτε κατ’ αρχάς πόσους θα προσλάβετε;
Εδώ δεν µας λέτε πόσους θα προσλάβετε, ώστε να ξέρει και το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να πει στη Βουλή των Ελλήνων
ότι αυτό που ζητά ο Υπουργός Μεταφορών είναι «τόσες» προσλήψεις, «τόσων» ανθρώπων, που θα κοστίσουν στον Έλληνα φορολογούµενο «τόσο».
Ξαφνικά, λοιπόν, έχουµε µια τροπολογία που την κάνετε αποδεκτή –επαναλαµβάνω, µια τροπολογία που την έχετε γράψει
εσείς στο Υπουργείο- χωρίς να ξέρουµε ούτε ποιες ειδικότητες
θα προσλάβουµε ούτε πόσο προσωπικό ούτε πώς και ποιες είναι
οι ανάγκες του κάθε φορέα. Αυτό, κύριε Υπουργέ, πρέπει ή να
σταµατήσει τώρα ή να µας δώσετε εξηγήσεις για το τι ακριβώς
συµβαίνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Η τρίτη παρατήρηση -αφορά σ’ όλη την Ελλάδα- είναι η περίφηµη τροπολογία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τα διαχειριστικά σχέδια στα βοσκοτόπια. Επειδή εσείς
στο τέλος κάνετε αποδεκτές τις τροπολογίες, παρά το γεγονός
της απουσίας του Υπουργού Γεωργίας, εγώ θα πω τις ακόλουθες
σκέψεις:
Εδώ πρόκειται για ένα σκάνδαλο. Το 2014 η τότε κυβέρνηση
είχε αποφασίσει µε ποιον τρόπο θα είχαν ολοκληρωθεί, σε σύν-
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τοµο χρονικό διάστηµα, τα διαχειριστικά σχέδια βοσκοτόπων που
αφορούν τους χιλιάδες κτηνοτρόφους της χώρας. Στη συνέχεια
έρχεται η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και αφαιρεί την εξισωτική αποζηµίωση από εκατοντάδες χωριά της ελληνικής περιφέρειας. Μόνο
στην Αργολίδα, σε δεκαεπτά χωριά, κόβονται 1,5 εκατοµµύρια
ευρώ κάθε χρόνο από τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες.
Τώρα έρχεται το τρίτο που µας το φέρνετε για την κτηνοτροφία.
Οφείλατε ως Κυβέρνηση να έχετε τελειώσει τα διαχειριστικά
σχέδια 31-12-2017. Παίρνετε την πρώτη παράταση -δύο χρόνιαέως τις 31-12-2019 και έρχεται τώρα ο Υπουργός και µας ζητά
άλλα δύο χρόνια παράταση, έως το 2021.
Σας ερωτώ, λοιπόν: Σ’ αυτά τα τέσσερα χρόνια που κυβερνάτε,
τι ακριβώς κάνατε για να προστατεύσετε τους Έλληνες κτηνοτρόφους, ώστε να έχουν έτοιµα τα διαχειριστικά σχέδια; Γιατί
από αυτά ζουν, από τα βοσκοτόπια ζουν οι χιλιάδες κτηνοτρόφοι.
Δεν κάνατε απολύτως τίποτε. Κάνετε, όµως, κάτι πονηρό. Τους
πετάξατε έξω από την πρόβλεψη που είχαµε εµείς το 2014, δηλαδή οι κτηνοτρόφοι να συµµετέχουν στις αποφάσεις που τους
αφορούν.
Και τώρα πού βρισκόµαστε, κυρία Πρόεδρε; Έρχεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και µας λέει: «Στο χέρι θέλω 20.000.000
ευρώ». Για να κάνεις τι Υπουργέ µου, τον ρωτάµε. «Να φτιάξω διαχειριστικά σχέδια». Μα, πώς το ξέρεις ότι χρειάζονται 20.000.000
ευρώ, όταν όλοι οι επιστήµονες λένε ότι θα κοστίσουν 10.000.000
ευρώ και κάτω και όταν όλοι όσοι γνωρίζουν ξέρουν τι σηµαίνουν
βάσεις δεδοµένων, που τις έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και τις άλλες µισές της έχει επίσης έτοιµες
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας; Γιατί δεν συνδέετε
αυτές τις βάσεις δεδοµένων ώστε να αποτελέσουν το 80% του περιεχοµένου των µελετών που µε 20.000.000 ευρώ θα αναθέσετε
σε ιδιώτες; Σιγήν ιχθύος. Απορία ψάλτου βηξ.
Το χειρότερο από όλα, αυτά τα 20.000.000 ευρώ που εσείς θα
συνυπογράψετε, κύριε Υπουργέ, θα αφαιρεθούν από τις τσέπες
των Ελλήνων κτηνοτρόφων. Δεν είναι λεφτά που θα έρθουν από
κάποιο «λεφτόδεντρο». Θα αφαιρεθούν από τα χρήµατα των Ελλήνων κτηνοτρόφων που τα έπαιρναν ως αποζηµίωση.
Αντί, λοιπόν, να κάνετε τη δουλειά σας σωστά, αντί –δεύτεροναφού αποδείχτηκε η ανικανότητα των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης της Κυβέρνησής σας να βρείτε λεφτά από το Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης, βρίσκετε την εύκολη λύση: ένα ακόµη χαράτσι σε βάρος της φθίνουσας κτηνοτροφίας. Είναι δυνατόν µε
τέτοιου είδους πολιτικές να υπάρξει µέλλον γι’ αυτόν τον τοµέα
της εθνικής οικονοµίας, που µπορεί πραγµατικά να δώσει συγκριτικής ποιότητας και ποσότητας προϊόντα, ώστε να µείνουν οι
άνθρωποι στο χωριό τους; Είναι προφανές ότι πρόκειται για µια
σκανδαλώδη διάταξη, την οποία εµείς θα καταψηφίσουµε.
Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θέλω να δω πώς τελικά θα διαµορφωθεί το νοµοσχέδιο για το οποίο καταθέσαµε συγκεκριµένες ενστάσεις και πώς θα µας πείσετε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό το
οποίο έχουµε µπροστά µας συνιστά έστω και ένα από τα εκατό
θετικά βήµατα στα οποία πρέπει να βαδίσει η χώρα, προκειµένου
να επιτύχουµε τον τελικό στόχο, που τελικός στόχος είναι η µείωση των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων και των χιλιάδων συνανθρώπων µας που σκοτώνονται κάθε χρόνο στους δρόµους.
Και αυτό που έχουµε στα χέρια µας, αυτό που έχουµε στα
µάτια µας, αυτό που µας ζητάτε να σας εγκρίνουµε δεν µας πείθει ότι θα βαδίσουµε σε αυτή την κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ. Κατσανιώτης έχει τον λόγο.
Εγώ βάζω δύο λεπτά, εσείς µιλάτε περισσότερο, ενώ έχετε
εξαντλήσει τον χρόνο. Έχετε µιλήσει δεκαεννέα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Είχαµε και άλλα επτάµισι λεπτά,
κυρία Πρόεδρε. Αυτό είχε συµφωνηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχετε
τον λόγο, για να τελειώσουµε, επιτέλους.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είπα από την αρχή
ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι πρόχειρο και ανεφάρµοστο. Συνεχίζω και απαντώ στον κύριο Υπουργό, πέρα από το ότι
δεν υπάρχει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η έκθεση µε
το κόστος για τις πίστες, τους εξεταστές, τίποτα, δεν ζητήθηκε,
δεν πήγε το νοµοσχέδιο -όπως λέει η επιτροπή για τα προσωπικά
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δεδοµένα- δεν εστάλη ούτε καν στην επιτροπή για τα προσωπικά
δεδοµένα. Δεν πήγε ποτέ. Μόνη της συνεδρίασε η επιτροπή
προχθές και είπε ότι υπάρχουν µία σειρά από προβλήµατα.
Όµως, όταν θέλεις να κάνεις ένα νοµοθέτηµα το οποίο πραγµατικά θα έρθει να λύσει ένα πρόβληµα, το κάνεις προετοιµασµένα, το κάνεις µε συνέπεια, το κάνεις µε προεργασία. Αυτό το
νοµοσχέδιο δεν είχε καµµία προεργασία, είπα και πριν, είχε συγκεκριµένο στόχο να καλύψει τσάτρα πάτρα προβλήµατα.
Είπε εδώ ο συνάδελφός του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν γίνεται η συναλλαγή µέσα στο αυτοκίνητο. Όλοι το λέµε αυτό. Άρα, γιατί ο εξεταστής να είναι έξω; Γιατί έτσι θέλουµε. Σχετικά µε τις σχολές
οδηγών, έρχεστε και τις κατηγορείτε συλλήβδην και λέτε ότι όλοι
αυτοί είναι διεφθαρµένοι ή συµµετέχουν.
Συνεχίζω, δεν µας λέτε πού θα βρείτε τα χρήµατα για τις πίστες. Λέτε για παράβολα που θα εισπραχθούν, για να τα κάνουν
οι περιφέρειες. Σχετικά µε τους εξεταστές, θέλετε να κάνετε ένα
σώµα εξεταστών. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Όµως, δεν µας
λέτε πού θα βρείτε τον κόσµο και πού θα βρείτε τα χρήµατα και
δεν λέτε, επίσης, ότι όλα αυτά τα σχεδιάζετε χωρίς να παίρνετε
υπ’ όψιν σας αυτό που σας λέει η ένωση περιφερειών, ότι δεν
έχουν υπαλλήλους. Κάνουν τέσσερις µήνες να πάρουν τα διπλώµατα, θα κάνουν έξι και οκτώ. Δεν έχουν υπαλλήλους, θέλετε να
κάνετε σύστηµα εξεταστών, θέλετε να τους εκπαιδεύσετε. Όλα
αυτά τα θέλετε, αλλά δεν µας λέτε πώς θα λυθεί το πρόβληµα
των εξετάσεων τώρα.
Κυρίες και κύριοι, σχετικά µε αυτό που ζήσαµε σήµερα, θα µου
επιτρέψετε να πω δυο-τρία πράγµατα γι’ αυτά που ακούστηκαν,
ξεκινώντας από τον κύριο Υπουργό και τελειώνοντας σε ένα-δύο
οµιλητές: Είπε ο κύριος Υπουργός ότι εγώ είπα ότι δεν ξέρουµε
αν υπάρχει διαφορά σε αυτό το σύστηµα. Τα Πρακτικά λένε ότι
είπα: «Ας ξεκαθαρίσουµε κάτι, ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος στη
Νέα Δηµοκρατία θα υποστηρίξουµε πως το σύστηµα είναι αδιάφθορο και αδιάβλητο, ούτε πως δεν χρειάζεται εκλογές». Δεν το
δίνω στα Πρακτικά, γιατί είναι γραµµένο.
Άρα, κ. Σπίρτζης ως άξιος «υπουργός αλήθειας» του Όργουελ
έρχεται και διαστρεβλώνει για άλλη µία φορά αυτά που λέγονται.
Και τι είπε εδώ; Ήρθε και µας είπε ότι υπάρχουν υποθέσεις τον
εισαγγελέα που ελέγχονται, µας απαρίθµησε περιοχές και µας
είπε, επίσης, ότι το µεγαλύτερο κοµµάτι που ελέγχεται είναι οι
θεωρητικές εξετάσεις.
Ρωτάω τον Υπουργό να µου πει: Τι αλλάζει στις θεωρητικές
εξετάσεις; Άλλαξε κάτι και δεν το είδαµε; Δεν άλλαξε τίποτα, το
µόνο που άλλαξε είναι ο οµογάλακτος Υπουργός του κ. Σπίρτζη
τότε, ο κ. Ρέππας, να καταργήσει αυτό που είχε εφαρµόσει ο Ευριπίδης Στυλιανίδης. Αυτό άλλαξε.
Και ας συνεχίσουµε σε αυτά που µας έλεγε, πάντα από τα
Πρακτικά, ο κ. Σπίρτζης. Ο κ. Σπίρτζης µας έλεγε ότι υπάρχουν
µερικά θέµατα που δηµιουργούν στρεβλές εντυπώσεις στους πολίτες. Μπήκε θέµα αν οι άδειες οδήγησης, για όσους είναι άνω
των 75, θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Λέει ότι θα έχουν.
Εγώ προσωπικά καταλαβαίνω την ευαισθησία σας για όσους
είναι άνω των 75 ετών να οδηγούν στο εξωτερικό, όχι προφανώς
από τη στιγµή που έχει παράταση. Από τη στιγµή που κάποιος
έχει παράταση, µπορεί να πάει στο εξωτερικό σε ευρωπαϊκή
χώρα όπως και παντού. Για να είναι έξω από την Ευρώπη, πρέπει
να έχει διεθνές δίπλωµα οδήγησης. Τα χαρτιά που συµπληρώνουν, όσοι παίρνουν παράταση, λένε ρητά ότι η παρούσα χορηγείται για άδεια οδήγησης οχήµατος µόνο εντός της ελληνικής
επικράτειας. Το χαρτί το λέει.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Κατσανιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κ. Σπίρτζης στην επιτροπή µάς έλεγε: «Θα αναφερθώ, όµως,
στον Μάρτιο, στον ν.4550. Ψηφίσατε αυτή τη διάταξη. Είναι τραγικό αυτό.»
Κύριε Σπίρτζη, αποδείχθηκε ότι δεν ψηφίσαµε αυτή τη διάταξη. Άρα, αυτό που θα πρέπει να κάνουµε από εδώ και πέρα για
να συνεννοηθούµε, είναι να κάνετε τον Υπουργό Μεταφορών και
όχι τον «υπουργό αλήθειας».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τελειώνοντας θα ήθελα να πω το εξής: Άκουσα συνάδελφο
του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Ουρσουζίδη, να λέει για τον κ. Τσουκάτο και
να δείχνει εµάς. Άκουσα µετά τον κ. Ξυδάκη να µιλάει για τον πολιτικό διάλογο που είχε κ. Πολάκης µε τον κ. Στουρνάρα -θεωρούµε πολιτικό διάλογο το «πάµε έξω να τα βρούµε»!- να λέει:
«Βλέπετε το δάνειο του κ. Πολάκη και δεν βλέπετε τη «SIEMENS»
και άρα τον κ. Τσουκάτο;» Και βλέπω στα έδρανα ανθρώπους
που προέρχονταν απ’ αυτόν τον χώρο.
Δεν πρέπει να µπούµε σ’ αυτήν τη διαδικασία, κύριοι, και εγώ
δεν είµαι από αυτούς που θα λέει ότι το παρελθόν σας ήταν σε
αυτούς που κυβέρνησαν είκοσι πέντε χρόνια...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κατσανιώτη, ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Μιλάµε για ένα νοµοσχέδιο το οποίο αφορά πολύ κόσµο. Σας
το λέω και πάλι και σας το λέω για τελευταία φορά, οι άνθρωποι
πάνω από τα 75 χρειάζονται µόνο διακρίβωση ότι έχουν τη δυνατότητα να µπορούν να οδηγούν και όχι εξετάσεις, όχι µε το
δικό τους όχηµα, όχι χωρίς να µπορεί κάποιος να παρακολουθήσει αν αυτές οι εξετάσεις είναι διαβλητές. Το σύστηµα µπάζει
από τα θεωρητικά. Άνθρωποι, που στην ουσία δεν πιστοποιείται
το ποιος είναι ποιος, περνούν τα σήµατα και δεν κάνετε τίποτα
για αυτό.
Υπάρχει το πλαίσιο για να µπορέσουµε να πιέσουµε και να
προσπαθήσουµε να εξαλείψουµε τη διαφθορά. Χρησιµοποιήστε
το, αντί να αναστατώνετε τα πάντα χωρίς λόγο. Φτιάχνετε ένα
ακόµα πληροφοριακό σύστηµα που σίγουρα δεν θα είναι έτοιµο
µέχρι τον Οκτώβριο που θα φύγετε από την Κυβέρνηση, όπως
λέτε εσείς. Όσο πιο γρήγορα φύγετε, τόσο το καλύτερο, λέω
εγώ. Όµως, µην ταλαιπωρούµε τον κόσµο.
Καταφέρατε, κύριε Υπουργέ, ένα νοµοσχέδιο που θα έπρεπε
να έχει τη συνεννόηση µε όλους τους εµπλεκόµενους, τη συνεννόηση µεταξύ µας, για να έχει διάρκεια στο βάθος του χρόνου,
να το βάλετε στη διαδικασία της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Δεν ταιριάζει σε κανέναν αυτή η κοκοροµαχία που εσείς έχετε
επιβάλει να γίνεται, είτε εσκεµµένα χρησιµοποιώντας ψέµατα
είτε µιλώντας για σαράντα χρόνια, αντί να µιλάµε για το χθες και
το προχθές και τα τελευταία τρία χρόνια που είστε εσείς. Τα τελευταία σαράντα χρόνια ας µετρήσει ο καθένας από εµάς τι µερίδιο είχε. Ας τελειώνει αυτό το παραµύθι. Ή θα µιλάµε για το
αύριο ή θα γίνετε το βασικό όχηµα της οπισθοδρόµησης ψάχνοντας επιχειρήµατα στο παρελθόν για να πείτε ότι είστε καλύτεροι
από το χειρότερο που ζήσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
κύριε Κατσανιώτη. Ευχαριστούµε.
Ο κ. Στεργίου έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κύριε Υπουργέ, αφού τελειώσατε την οµιλία σας και πριν ξεκινήσουµε τη διαδικασία ψηφοφορίας, µας φέρατε µία τροπολογία µε αριθµό 1969/57, η οποία
περιέχει πέντε άρθρα. Είναι αδιανόητο αυτήν τη στιγµή να κάτσουµε να δούµε και να µελετήσουµε αυτή την τροπολογία για
να πάρουµε θέση.
Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, καταψηφίζουµε αυτήν την τροπολογία γιατί δεν έχουµε όχι τον απαιτούµενο χρόνο, αλλά είναι
και κάπως προκλητικό να καταθέτετε αυτή την τροπολογία µε
πέντε άρθρα στο «παρά πέντε» της ψηφοφορίας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι θέλετε, κύριε Ουρσουζίδη; Προσωπικό; Επειδή µνηµόνευσε το όνοµά σας;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Αναφέρθηκα στον κ. Τσουκάτο, προκειµένου να πω ότι µε εκπλήσσει –πέρα από όσα ανέφερε ο κ. Τσουκάτος που εξέπληξαν
όλη την κοινωνία- η δική σας σιγή ιχθύος, από την πλευρά της
Νέας Δηµοκρατίας. Γι’ αυτό αναφέρθηκα, για κανέναν άλλον
λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
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Καραναστάση, εσείς ζηλέψατε που µίλησαν τόση ώρα και θέλετε
λίγο χρόνο ή θέλετε κάτι συγκεκριµένο; Αν επιθυµείτε, πείτε µας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θέλετε
να µιλήσετε για κάποιο συγκεκριµένο ζήτηµα;
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ.
Κυρία Πρόεδρε, νοµίζω ότι µετά την τοποθέτηση από τον συνάδελφο της Νέας Δηµοκρατίας οφείλω να απαντήσω σε δύο θέµατα, τα οποία αναδείχτηκαν. Και πιστεύω ότι η Νέα Δηµοκρατία,
πραγµατικά, όλες αυτές τις µέρες το µόνο που κατάφερε ήταν
να προσπαθεί να καταγγείλει την Κυβέρνηση για ένα νοµοσχέδιο
το οποίο έρχεται να αλλάξει θέµατα, τα οποία ταλαιπωρούν την
κοινωνία, τον κόσµο εδώ πάρα πολλά χρόνια. Πραγµατικά, αυτό
που µε εξέπληξε είναι ότι δεν υπάρχει ούτε µία πρόταση ουσιαστική όσον αφορά το νοµοσχέδιο αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ας είναι και δευτερεύουσα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Πιστεύω, λοιπόν ότι θα έπρεπε να πάµε και σε µία άλλη παράµετρο, γιατί νοµίζω ότι η πρότασή µας είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Και αυτό που πρέπει να
υπάρξει είναι να µην υπάρχουν παρανοήσεις όσον αφορά τη στοχοποίηση κάποιων συγκεκριµένων επαγγελµατικών οµάδων κατά
τη διάρκεια αυτής της συζήτησης.
Εµείς πιστεύουµε, λοιπόν, ότι είναι ξεκάθαρο ότι ένα τέτοιο
καθεστώς, ένα σύστηµα έκδοσης των αδειών και της ανανέωσης
το οποίο έφτασε στο τέλος του, έχει παρακµάσει και πραγµατικά
τα αποτελέσµατα τα οποία δίνει αυτή τη στιγµή είναι αντίθετα
από αυτά που επιθυµούµε. Επειδή ανθεί και η διαπλοκή και η διαφθορά, νοµίζω ότι αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται να αντιµετωπίσει
προβλήµατα που δεν κατάφερε καµµία άλλη Κυβέρνηση τα προηγούµενα χρόνια να φέρει σε συζήτηση.
Θα αναφερθώ τώρα στο θέµα της διάταξης για τη µη παρουσία του εκπαιδευτή στο όχηµα. Νοµίζω ότι κατά τη διάρκεια της
εξέτασης, που δεν συσχετίζεται µε το ενδεχόµενο της ύποπτης
συναλλαγής ή οτιδήποτε άλλο, αυτό που θέλω να πω έχει να
κάνει αποκλειστικά µε τη δηµιουργία συνθηκών οδήγησης όµοιες
µε αυτές που θα βιώνει ο νέος οδηγός µετά την απόκτηση της
άδειας οδήγησης.
Για εµάς είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να µπορεί ένας οδηγός
να οδηγήσει µόνος του πριν ξεκινήσει εξέταση. Και αυτό για ποιο
λόγο; Γιατί εάν δεν είναι έτοιµος τώρα αµέσως ή αµέσως µετά,
πιστεύω ότι οι συνέπειες θα ήταν πάρα πολύ τραγικές. Για το
λόγο αυτό, λοιπόν, πιστεύω ότι η Κυβέρνηση στην προσπάθειά
της να µπορέσει να περάσει και το αίσθηµα της οδικής ασφά-
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λειας, ξεκίνησε από φέτος πιλοτικά, σε κάποια σχολεία δηµοτικά,
γυµνάσια και λύκεια, την εισαγωγή του µαθήµατος της οδικής
ασφάλειας, ώστε να έχουµε εκείνα τα επιθυµητά αποτελέσµατα,
διότι όπως ξέρετε η οδική ασφάλεια είναι ένα θέµα, µία διαδικασία, η οποία χτίζεται χρόνο µε τον χρόνο.
Πιστεύω, λοιπόν ότι η προσπάθεια αυτή, την οποίαν κάνει η
Κυβέρνηση αυτή τη στιγµή να µπορέσει να ψηφίσει ένα νοµοσχέδιο -και νοµίζω ότι θα περάσει- είναι µία προσπάθεια η οποία δηµιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε ο στόχος µας να είναι
να έχουµε µηδενικά τροχαία ατυχήµατα στη χώρα µας και φυσικά να χτυπήσουµε τη διαφθορά και τη διαπλοκή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Σπίρτζης για πέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσω µερικά πράγµατα, που
προφανώς εκ παραδροµής δεν είχαν κατατεθεί µαζί, αλλά είναι
κάποιες διατάξεις µέσα στην τροπολογία που είναι πολύ -αν θέλετε- θετικές.
Και µία που ρωτήσατε και εσείς, είναι για µικρούς δήµους,
όπως είναι ο δήµος Πόρου, υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Αν
δεν είναι χαρακτηρισµένο ως αστική περιοχή, δεν µπορεί να έχει
δηµοτική συγκοινωνία. Είναι οι πινακίδες, που είναι η σήµανση,
όπου µπορούν τα ηλεκτροκίνητα οχήµατα να φορτίζονται. Είναι
τέτοιες διατάξεις. Δεν νοµίζω ότι θα υπάρχει κάποιο πολιτικό
πρόβληµα µε αυτά τα άρθρα που περιλαµβάνονται.
Και ακούγοντας τους εκπροσώπους της Αντιπολίτευσης, για
να δείξουµε κιόλας ότι δεν έχουµε κανέναν απολύτως δογµατισµό όταν προτείνονται θετικά ζητήµατα, θέλω να πω στον κ. Μανιάτη ότι καταθέτω και µία νοµοτεχνική βελτίωση σε σχέση µε
την τροπολογία που είπατε.
Δεν περιλαµβάνουµε, διαγράφουµε τη φράση «του οµίλου
ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ» που είπε ότι δεν είναι καταγεγραµµένο,
ότι δεν έχουµε στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
ότι είναι κόλπο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέµα. Μένει µόνο για τον
ΟΑΣΘ και τον ΟΣΕ, για τους µηχανοδηγούς, που είναι και πολύ
έντονο το πρόβληµα.
Και όταν, εκτός από την ΟΣΥ, και η ΣΤΑΣΥ και ο ΟΑΣΑ ολοκληρώσουν τη µελέτη που έχουµε ζητήσει, θα φέρουµε µία αντίστοιχη τροπολογία για να περιληφθούν οι κρίσιµες ειδικότητες
για τον ΟΑΣΑ. Δεν υπάρχει πάντως θέµα. Αυτή είναι η νοµοτεχνική βελτίωση. Την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό o Υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η
οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π’ - 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Οι επτά µήνες που ήταν δοκιµαστικά
γιατί γίνονται δύο χρόνια;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Γιατί δεν θα υπάρχει κανένας επαγγελµατίας οδηγός λεωφορείου που να έρθει για επτά µήνες. Κανένας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Είναι δοκιµαστικό αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Αυτό ακριβώς. Κάποιοι µήνες χρειάζονται µόνο για τη δοκιµαστική, αν θέλετε, λειτουργία σ’ αυτούς τους οργανισµούς.
Τότε δεν φτάνει το επτάµηνο και το οκτάµηνο. Με ΑΣΕΠ είναι.
Ορίζονται όλες οι διαδικασίες και µε διαφάνεια.
Σε αυτό που είπε επίσης και ο κ. Μανιάτης και ο κ. Κατσώτης
από το ΚΚΕ για τις δευτεροβάθµιες επιτροπές, επειδή σήµερα
δεν συζητάµε το θέµα των εξετάσεων των άνω των εβδοµήντα
τεσσάρων ετών, συζητάµε τη µεταβατική διάταξη για τις εξετάσεις τους, εγώ δεσµεύοµαι ότι θα συνεργαστώ µε το Υπουργείο
Υγείας, για να επανέλθουν οι δευτεροβάθµιες επιτροπές και µε
τον τρόπο που προτείνατε και αν είναι να το µεταβάλλουµε.
Οι δευτεροβάθµιες επιτροπές δεν καταργήθηκαν από εµάς.
Το ξέρετε όλοι. Και γνωρίζετε πολύ καλά και τις δυσκολίες που
υπάρχουν. Οπότε σε αυτό δώστε µας λίγο χρόνο να έχουµε µία
διαβούλευση, να δούµε πώς θα ολοκληρωθεί η συζήτηση και οι
απαιτήσεις που έχουµε από τα δηµόσια νοσοκοµεία και από τις
άλλες δοµές δηµόσιας υγείας.
Όµως, το πρόβληµα είναι υπαρκτό. Ακόµη και εδώ, στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου, Βουλευτές από όλες τις πτέρυγες έχουν
ζητήσει αρκετές φορές -αν και δεν είναι υπεύθυνο το Υπουργείο
Μεταφορών- να µην ανανεωθεί η άδεια οδήγησης των γονιών
τους. Το ξέρετε όλοι.
Πρέπει, λοιπόν, αυτήν τη στρέβλωση µε κάποια πρόβλεψη να
την αντιµετωπίσουµε. Και καλό θα είναι και οι ιατρικοί σύλλογοι,
κάποια στιγµή να αντιµετωπίσουν µία τέτοιου είδους -αν θέλετελειτουργία των µελών τους,
Τώρα, η οµοσπονδία υπαλλήλων που ζήτησε να γίνουν προσλήψεις από αντίστοιχες ειδικότητες στις περιφέρειες, δίνει και
την απάντηση. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι, που δεν έχουν καµµία απολύτως σχέση οι ειδικότητες τους µε το αντικείµενο της
οδικής ασφάλειας, των εξετάσεων, αυτή τη στιγµή να είναι εξεταστές και να είναι ένα πάρεργο.
Εδώ προφανώς και υπάρχει πρόβλεψη να γίνονται εξετάσεις
το απόγευµα, απλά οι άνθρωποι που θα µετέχουν σε αυτές, θα
είναι µε την υπερωριακή απασχόληση που προβλέπεται να αµείβονται. Δεν είναι το πρόβληµα, του µέτρου και του σώµατος, οικονοµικό. Προβλέπουµε χρήµατα για το υπάρχον σώµα εξεταστών, να τους αξιοποιήσουν και οι περιφέρειες και το Υπουργείο
για θέµατα εκπαίδευσης, για θέµατα ενηµέρωσης στην οδική
ασφάλεια, µαθητών, συλλόγων, κοινωνικών φορέων. Αυτός είναι
ο στόχος. Όµως, δεν µπορούµε να συνεχίσουµε να έχουµε αυτή
τη λειτουργία στις υπηρεσίες των περιφερειών.
Η παρατήρηση που κάνετε για την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, όλες οι παρατηρήσεις έχουν περιληφθεί µέσα
στο σχέδιο νόµου, µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που κατατέθηκαν. Άρα, δεν υπάρχει τέτοιο θέµα.
Θέλω να δώσω και µία απάντηση στο φίλο µου, τον Βασίλη τον
Κεγκέρογλου.
Η χώρα έχει αλλάξει, έχουν ολοκληρωθεί τα µνηµόνια. Στην
Ευρώπη, η ακροδεξιά και ο ακραίος νεοφιλελευθερισµός, λόγω
της κρίσης, έχει αρχίσει και ανεβαίνει, όπως και οι φασιστικές
δυνάµεις. Είναι προφανής η αναγκαιότητα και να υπάρχει προοδευτικό µέτωπο, αλλά και να βγάλουµε µερικά κρίσιµα συµπεράσµατα από τα χρόνια της κρίσης.
Γι’ αυτά που είπε ο Βασίλης Κεγκέρογλου θέλω να πω κάτι.
Υπήρχε –εάν θυµάται- ένας εκλεγµένος Πρωθυπουργός, που
οδηγήθηκε ή κάποιοι τον οδήγησαν σε παραίτηση. Και ποτέ δεν
είναι αργά. Ας ψηφίσει το ΚΙΝΑΛ τη συνταγµατική πρόταση στην
αναθεώρηση, ώστε ο Πρωθυπουργός να είναι υποχρεωτικά
εκλεγµένος και µέλος του Κοινοβουλίου. Γιατί µας το λέει; Ας
ψηφίσει. Ποτέ δεν είναι αργά.
Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε κανείς από εµάς θέλει να εισφέρει –το
ανάποδο θα έλεγα- στη διάλυση των κοµµάτων. Αυτός που εισφέρει στη διάλυση των κοµµάτων είναι αυτός που ακόµη και
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σήµερα συνεχίζει ένα χορό µε τη Νέα Δηµοκρατία και την Ακροδεξιά. Ας πάρει όποιος θέλει από τον προοδευτικό χώρο τις ευθύνες του να τον συνεχίσει.
Η πρόσκληση, λοιπόν, για συνεργασία των προοδευτικών δυνάµεων, για προγραµµατική σύγκλιση, για µέτωπο ενάντια στον
νεοφιλελευθερισµό –που βλέπετε ότι ούτε στις άδειες οδήγησης
δεν µπορούν να κάνουν µια πρόταση, έστω για τα µάτια του κόσµου, για να έχουν άλλοθι- είναι ανοιχτή. Ελάτε στον διάλογο για
να δούµε ποια είναι τα σηµεία συγκλίσεων.
Το προηγούµενο διάστηµα µας κάνατε κριτική, γιατί συνεργαζόµασταν µε τους ΑΝΕΛ. Σήµερα δεν έχετε κάποιο άλλοθι, κύριε
Μανιάτη. Έχει αλλάξει η σελίδα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Τους έχετε ξανά χωρίς τον Πρόεδρό
τους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Και εµείς στον διάλογο, κύριε Υπουργέ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Για τον κ. Μανιάτη λέω.
Η σχέση σας είναι προνοµιακή που έχετε µε τη Νέα Δηµοκρατία και οι σύνδεσµοι που είχατε και έχετε µε τη Νέα Δηµοκρατία.
Από Γενικοί Γραµµατείς της Κυβέρνησης µέχρι και Υπουργοί
προέρχονται από τον χώρο σας.
Είναι ανοιχτή, λοιπόν, η πρόσκληση για όλες τις δηµοκρατικές
και προοδευτικές δυνάµεις, να συγκλίνουµε για να γίνει ένα µέτωπο ενάντια στον νεοφιλελευθερισµό, την ακροδεξιά και γι’
αυτά που πρέπει από κοινού να παλέψουµε σε όλη την Ευρώπη.
Θα ήταν καλό δηλαδή –θα το πω µε δύο λόγια- να ακολουθήσετε το παράδειγµα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού και Δηµοκρατικού Κόµµατος που αναζητεί συγκλίσεις µε την Αριστερά σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και να µην ταµπουρώνεστε πίσω από, αν θέλετε, δήθεν δοξασίες, που έχετε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα;
Μετά τον Υπουργό; Τι θέλετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Για την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Θέλω να πω για την τροπολογία,
κύριε Υπουργέ, που µόλις καταθέσατε και είχαµε τη διευκρίνιση
από εσάς.
Δεν αµφισβητούµε ότι πιθανόν να υπάρχουν και θετικές διατάξεις και θετικά πράγµατα µέσα στην τροπολογία που καταθέσατε τελευταία στιγµή. Επιµένουµε, όµως, και µιλάµε για το
απαράδεκτο γεγονός, µε την πολιτική έννοια, του να την καταθέσετε τελευταία στιγµή. Εµείς από την ψηφοφορία για την τροπολογία αυτή θα απέχουµε και γιατί δεν την έχουµε µελετήσει
και γιατί υπάρχουν και κάποια ζητήµατα.
Λέτε για παράδειγµα για τη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Ποιος θα την κάνει αυτή τη σχολή; Λέτε για εξουσιοδότηση
για τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τους όρους κ.λπ.. Δεν την
έχουµε µελετήσει, οπότε θα απέχουµε από την ψηφοφορία. Πιθανόν, όµως -το λέµε και πάλι- η συγκεκριµένη τροπολογία να
έχει και θετικές διατάξεις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Εγώ να ζητήσω συγγνώµη απ’ εσάς, που εκ παραδροµής
κατατέθηκε τελευταία στιγµή. Ήταν στο κυρίως πακέτο, αλλά παρέπεσε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Καταλαβαίνετε, όµως, και τη θέση µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και
των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών: «Δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υπο-
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ψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης
οχηµάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές
διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά. Επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή του
νοµοσχεδίου, τριάντα επτά άρθρα, έξι τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Το πώς θα ψηφίσετε, θα σας το πει ο κ. Κουράκης, ο οποίος
έρχεται στην Έδρα και παραλαµβάνει τη σκυτάλη!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται ως τέσσερα
άρθρα –όπως γνωρίζετε- προς ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα
υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλήσετε την οθόνη αφής. Στο πάνω
δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται κάθε φορά ο αριθµός των
άρθρων που αποµένουν για ψήφιση. Και βεβαίως, θα πρέπει να
βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες,
καθώς και το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο του νοµοσχεδίου. Αφού καταχωρηθεί η ψήφος σας, έχετε τη δυνατότητα να
την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εφ’ όσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα δύο µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το Γενικό Λύκειο Κρεµαστής (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, έχουν ως εξής:
Επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 1 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Άρθρο 3 όπως τροποποιήθηκε κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
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ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 4 όπως τροποποιήθηκε κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 6 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 7 όπως τροποποιήθηκε κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 9 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 10 όπως τροποποιήθηκε κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 12 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 13 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
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Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 14 όπως τροποποιήθηκε κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Όχι.
Άρθρο 15 όπως τροποποιήθηκε κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 16 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Όχι.
Άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 18 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 19 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 20 όπως τροποποιήθηκε κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 21 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 22 όπως τροποποιήθηκε κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Άρθρο 23 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
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ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Άρθρο 24 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Άρθρο 25 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Ναι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Άρθρο 26 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Ναι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Άρθρο 27 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Ναι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 28 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 29 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 30 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 31 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Παρών.
ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 32 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Όχι.
Άρθρο 33 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
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Ένωση Κεντρώων: Όχι.
Άρθρο 34 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Όχι.
Άρθρο 35 όπως τροποποιήθηκε κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Άρθρο 36 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Άρθρο 37 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Υπουργική τροπολογία 1943/45 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Υπουργική τροπολογία 1966/54 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Υπουργική τροπολογία 1967/55 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
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Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Υπουργική τροπολογία 1969/57 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Αποχή.
Ένωση Κεντρώων: Όχι.
Βουλευτική τροπολογία 1964/53 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Βουλευτική τροπολογία 1968/56 όπως τροποποιήθηκε κατά
πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Επί του συνόλου κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι θέσεις των κοµµάτων, όπως
αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και
έχουν ως εξής:
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Δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων,
άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις
Επί της Αρχής

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 5 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 1 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI

Άρθρο 6 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 2 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 7 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI

Άρθρο 3 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI

Άρθρο 8 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI

Άρθρο 4 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
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ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI

Άρθρο 9 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI

Άρθρο 14 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 10 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI

Άρθρο 15 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 11 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 16 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 12 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI

Άρθρο 17 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 13 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
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ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
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Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 18 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI

Άρθρο 23 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 19 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 24 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 20 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 25 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 21 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 26 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 22 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
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ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 27 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI

Άρθρο 32 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI

Άρθρο 28 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 33 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 29 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 34 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 30 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 35 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 31 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
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ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Άρθρο 36 ως έχει

Υπουργική Τροπολογία 1967/55 (ως έχει)
ΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙ-

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

Χ.Α: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Χ.Α: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Άρθρο 37 ως έχει
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Υπουργική Τροπολογία 1969/57 (ως έχει)
ΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙ-

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: -

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Υπουργική Τροπολογία 1943/45 (ως έχει)
ΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙ-

Βουλευτική Τροπολογία 1964/53 (ως έχει)
ΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙ-

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Υπουργική Τροπολογία 1966/54 (ως έχει)
ΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙ-

Βουλευτική Τροπολογία 1968/56 (όπως τροποπ)
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Χ.Α: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Ακροτελεύτιο άρθρο (ως έχει)
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Ν.Δ.: OXI

Επί του Συνόλου

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών: «Δοκιµασία
προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών
για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, άλλες διατάξεις
για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων,
άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισµός ειδικά διαµορφωµένων χώρων για τη διενέργεια των ειδικών δοκιµασιών προσόντων
και συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης οχηµάτων και η
δηµιουργία εποπτείας και αξιολόγησης των εξεταστών και των
εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών και οδηγών.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισµοί:
1. «Φορέας εξετάσεων»: οι διευθύνσεις ή τα τµήµατα µεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας
που είναι αρµόδιες για τη διενέργεια των δοκιµασιών προσόντων
και συµπεριφοράς, καθώς και των θεωρητικών εξετάσεων των
υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης.
2. «Εξεταστές»: οι υπάλληλοι των διευθύνσεων και των τµηµάτων περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας, οι οποίοι πληρούν τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως και 4
του Παραρτήµατος IV του π.δ. 51/2012 (Α’101) και διεξάγουν
ως κύριο και αποκλειστικό έργο τη δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς, η οποία εκτελείται αποκλειστικά µέσα στο ωράριο εργασίας των δηµόσιων υπηρεσιών και µέσα στο χρόνο της
υπερωριακής απασχόλησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’176).
3. «Θεωρητική εξέταση»: η διαδικασία διαπίστωσης ότι ο υποψήφιος οδηγός ή ο οδηγός έχει την απαιτούµενη γνώση των θεµάτων που ορίζονται στο Κεφάλαιο Α’ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ)
του Παραρτήµατος ΙΙ του π.δ. 51/2012.
4. «Δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς»: η δοκιµασία
αυτή διενεργείται στα εξής δύο στάδια:
α) στο πρώτο στάδιο (ειδικές δοκιµασίες) εξετάζονται µε
σκοπό την απόδειξή τους, οι δεξιότητες οδήγησης των υποψήφιων οδηγών ή των οδηγών,
β) στο δεύτερο στάδιο (πορεία) εξετάζονται τα προσόντα και
οι δεξιότητες οδήγησης των υποψήφιων οδηγών ή των οδηγών
στο δηµόσιο οδικό δίκτυο της χώρας για την ολοκλήρωση της
δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς.»
Οι δοκιµασίες και στα δύο στάδια εκτελούνται αποκλειστικά
µέσα στο ωράριο εργασίας των δηµόσιων υπηρεσιών και µέσα
στο χρόνο της υπερωριακής απασχόλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
5. «Χώροι διενέργειας ειδικών δοκιµασιών»: είναι οι ειδικά διαµορφωµένοι χώροι που διενεργούνται οι εξετάσεις του πρώτου
σταδίου της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς. Χώροι
διενέργειας ειδικών δοκιµασιών θεωρούνται και οι πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών, όπου υπάρχουν.
6. «Εποπτεία»: ο έλεγχος που διενεργείται στους εξεταστές,
στους εκπαιδευτές και στα µέλη των επιτροπών επιτήρησης της
θεωρητικής εξέτασης από το κατά το άρθρο 17 Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και
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Μεταφορών, µε σκοπό τη διαπίστωση παραβίασης διατάξεων
που διέπουν τις θεωρητικές εξετάσεις και τις δοκιµασίες προσόντων και συµπεριφοράς.
7. «Επόπτες»: οι επιθεωρητές του κατά το άρθρο 17 Σώµατος
Επιθεωρητών – Ελεγκτών Μεταφορών που διενεργούν τους
ελέγχους και ασκούν την εποπτεία στους εµπλεκοµένους στις
διαδικασίες χορήγησης αδειών οδήγησης. Με απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να ανατίθενται καθήκοντα επόπτη και σε αξιολογητή της παραγράφου 9, αν ο
αριθµός των επιθεωρητών του Σώµατος δεν επαρκεί για την
αποτελεσµατικότητα των ελέγχων.
8. «Αξιολόγηση των εξεταστών και των εκπαιδευτών κατά τη
διενέργεια των δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς»: οι
ενέργειες, στις οποίες προβαίνει το Τµήµα Αδειών Οδήγησης και
Επιµόρφωσης Οδηγών της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και
Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, για τη
βελτίωση της αποδοτικότητας των εξεταστών, την επανεκπαίδευσή τους, την επαναδιαπίστευσή τους, ή και την αποµάκρυνσή
τους από τη διενέργεια των εξετάσεων.
9. «Αξιολογητές»: οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών που αξιολογούν τους συµµετέχοντες στις δοκιµασίες προσόντων και συµπεριφοράς. Ο αξιολογητής δεν µπορεί
να ασκεί τα καθήκοντά του για όσο χρόνο του έχουν ανατεθεί
καθήκοντα επόπτη.
Άρθρο 3
Εξεταστές
1. Οι δοκιµασίες προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων
οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης διενεργούνται από εξεταστές, οι οποίοι είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών οδήγησης, ανήκουν οργανικά και υπηρετούν σε
διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας. Το κόστος
εκπαίδευσης και διεξαγωγής των αναγκαίων εξετάσεων για την
απόκτηση των αδειών οδήγησης από τους υποψηφίους εξεταστές, βαρύνει τον προϋπολογισµό της οικείας Περιφέρειας. Με
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται, µετά από αίτησή τους όλες οι σχολές εκπαίδευσης οδηγών,
που προσφέρονται να παρέχουν στους υποψήφιους εξεταστές
δωρεάν υπηρεσίες για την εκµάθηση της χρήσης των εκπαιδευτικών οχηµάτων. Οι υποψήφιοι εξεταστές επιτρέπεται να επιλέγουν για την εκµάθηση της χρήσης των εκπαιδευτικών οχηµάτων
άλλες από τις καθοριζόµενες µε την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου σχολές, οπότε και βαρύνονται µε τη σχετική δαπάνη. Σε περίπτωση έλλειψης εξεταστών κάποιας κατηγορίας
άδειας οδήγησης, δεν διενεργούνται εξετάσεις για την κατηγορία αυτή στη συγκεκριµένη Περιφερειακή Ενότητα και οι υποψήφιοι µπορούν να επιλέξουν να εξετάζονται σε άλλη Περιφερειακή
Ενότητα που διαθέτει εξεταστές της κατηγορίας αυτής.
2. α. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
καθορίζεται, µέσα στο πρώτο δίµηνο κάθε έτους, ο αριθµός των
εξεταστών, ανά κατηγορία άδειας οδήγησης και ανά Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας σε διπλάσιο αριθµό του απαιτούµενου.
Για τον καθορισµό του απαιτούµενου αριθµού των εξεταστών
λαµβάνονται υπόψη:
αα) τα στοιχεία των αδειών οδήγησης που έχουν χορηγηθεί,
ανά κατηγορία, το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, στοιχεία
που τηρούνται στο αρχείο αδειών οδήγησης και στο Μηχανογραφικό Σύστηµα Καταγραφής Αποτελεσµάτων των δοκιµασιών
προσόντων και συµπεριφοράς (ΜΗΣΚΑ) του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
ββ) ο ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος διενέργειας της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς για την πορεία και τις ειδικές δοκιµασίες, ανά κατηγορία άδειας οδήγησης,
γγ) ο χρόνος ηµερήσιας απασχόλησης των εξεταστών.
β. Κάθε τετράµηνο, µέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ορίζονται
οι µισοί εξεταστές ως τακτικοί και οι υπόλοιποι ως αναπληρωµατικοί, µε σκοπό τη διαρκή εναλλαγή των εξεταστών οι οποίοι συµµετέχουν στη διαδικασία της διενέργειας της δοκιµασίας
προσόντων και συµπεριφοράς. Οι τακτικοί εξεταστές ασκούν
αποκλειστικό έργο στο αντικείµενο, και οι αναπληρωµατικοί εξε-
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ταστές παραλλήλως µε τα κύρια καθήκοντά τους ασκούν, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’26), το πιο πάνω
έργο µόνο όταν αυτό απαιτηθεί για την αντιµετώπιση αυξηµένων
ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
γ. Πριν από την εξέταση κάθε σταδίου πραγµατοποιείται ηλεκτρονική κλήρωση, από την οποία προκύπτει ο εξεταστής για
κάθε υποψήφιο οδηγό ή οδηγό. Αν οι εξεταζόµενοι είναι περισσότεροι από τους εξεταστές, πραγµατοποιείται νέα ηλεκτρονική
κλήρωση για τους υποψηφίους που δεν προέκυψε εξεταστής
κατά την πρώτη ηλεκτρονική κλήρωση, µετά την εξέταση των
υποψηφίων οδηγών ή οδηγών της πρώτης κλήρωσης. Η κλήρωση, από την οποία προκύπτει το ζεύγος εξεταζοµένου και εξεταστή, πραγµατοποιείται ανά εξεταζόµενο ακριβώς πριν από την
έναρξη της εξέτασής του και αφού έχει ολοκληρωθεί η εξέταση
από την προηγούµενη κλήρωση.
3. Οι ενδιαφεροµένοι, που επιθυµούν να συµµετέχουν ως εξεταστές στη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς, υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη επιλέγονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, από τους αιτούντες, οι εξεταστές κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και αν δεν υπάρχουν εξεταστές των
κατηγοριών αυτών, κατηγορίας ΔΕ. Οι εξεταστές έχουν ως κύριο
και αποκλειστικό έργο τη διενέργεια των δοκιµασιών προσόντων
και συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών. Αν δεν καλυφθεί ο απαιτούµενος αριθµός εξεταστών από τους αιτούντες, ο
Περιφερειάρχης, µε όµοια απόφασή του, επιλέγει εξεταστές από
τους λοιπούς υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας για τη
διενέργεια της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς µε την
προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις.
Εξεταστές που υπηρετούν σε Περιφερειακές Ενότητες της
Χώρας, όπου ο αριθµός των υποψήφιων οδηγών ή οδηγών δεν
επαρκεί για την πλήρη απασχόλησή τους στο έργο της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς, µπορεί να απασχολούνται
και σε άλλο αντικείµενο διάφορο της διεξαγωγής δοκιµασίας
προσόντων και συµπεριφοράς.
Στις νησιωτικές περιοχές των περιφερειών των οποίων οι οργανικές µονάδες δεν είναι επαρκώς στελεχωµένες, οι υπάλληλοι
εξεταστές ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του Περιφερειάρχη µπορεί να ασκούν ως κύριο και αποκλειστικό έργο τη διενέργεια εξετάσεων δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς
µία (1) ηµέρα την εβδοµάδα.
Άρθρο 4
Διαδικασία δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών
1. Κάθε υποψήφιος οδηγός ή οδηγός υποβάλλεται πρώτα σε
θεωρητική εξέταση, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Παράρτηµα II του π.δ. 51/2012, καθώς και στα άρθρα 22
και 23 της 50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 3056).
2. Μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση ακολουθεί η δοκιµασία
προσόντων και συµπεριφοράς για την κατηγορία οδήγησης που
έχει ζητήσει ο υποψήφιος οδηγός. Η δοκιµασία αυτή διενεργείται
σε δύο (2) στάδια τα οποία µπορεί να διεξάγονται και την ίδια
ηµέρα. Στο πρώτο στάδιο, εξετάζονται οι δεξιότητες οδήγησης
των υποψηφίων οδηγών ή των οδηγών και εφόσον ο εξεταζόµενος ολοκληρώσει µε επιτυχία το στάδιο αυτό εξετάζεται στο δεύτερο στάδιο.
3. Σε περίπτωση αποτυχίας του εξεταζοµένου στο δεύτερο
στάδιο της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς, στην επανεξέταση ο υποψήφιος οδηγός ή ο οδηγός επανεξετάζεται και
στο πρώτο στάδιο αυτής.
4. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των δύο σταδίων της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς, όπου απαιτείται, χορηγείται η άδεια οδήγησης για την κατηγορία την οποία έχει
ζητήσει ο ενδιαφερόµενος, µε την επιφύλαξη του άρθρου 6 και
µε την προϋπόθεση ότι απορρίπτεται οριστικά καταγγελία που
έχει υποβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 8 από τον εξεταζόµενο,
µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα
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ολοκλήρωσης της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς.
5. Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς των υποψήφιων
οδηγών και των οδηγών µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων πραγµατοποιείται και στα δύο στάδια από τον υποψήφιο, ο οποίος επιβαίνει µόνος του επί της εκπαιδευτικής µοτοσικλέτας ή του
εκπαιδευτικού µοτοποδηλάτου.
6. Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης διενεργείται από έναν εξεταστή.
7. Κατά τη διενέργεια δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης υποψήφιων οδηγών
και οδηγών δεν επιτρέπεται να παρίσταται µέσα στο όχηµα ο εκπαιδευτής των υποψήφιων οδηγών.
8. Η διενέργεια δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς
όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης υποψήφιων οδηγών και
οδηγών γίνεται αποκλειστικά µε τα οχήµατα και τις µοτοσικλέτες
των σχολών των εκπαιδευτών, ειδάλλως οι υποψήφιοι που έχουν
κάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στις σχολές αυτές δεν
µπορούν να συµµετάσχουν στις εξετάσεις, µε εξαίρεση τους
οδηγούς του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 7 του π.δ. 51/2012, οι οποίοι εξετάζονται µε τα δικά τους
οχήµατα. Για την ανανέωση της άδειας οδήγησης του πρώτου
και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ.
51/2012(Α’101) διενεργείται µόνο η εξέταση του δευτέρου σταδίου της διενέργειας δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς.
9. Τα εκπαιδευτικά οχήµατα, που χρησιµοποιούνται στις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών και των οδηγών, πέρα από τις
προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 31 της Α3/οικ.50984/
7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και στο Παράρτηµα ΙΙ του π.δ. 51/2012, οφείλουν να πληρούν τα εξής:
α) κάθε εκπαιδευτικό όχηµα που συµµετέχει στις εξετάσεις
διαθέτει υποχρεωτικά διαδικτυακή σύνδεση µε το Κέντρο Ελέγχου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα νόµο,
β) µέσα στο όχηµα τοποθετείται κάµερα µε µικρόφωνο που εικονίζει ευδιάκριτα ολόκληρη την καµπίνα του οχήµατος ή τις θέσεις ανάβασης των µοτοσικλετών και κατά την διάρκεια της
εξέτασης είναι διασυνδεδεµένη συνεχώς µε το Κέντρο Ελέγχου
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
γ) αναρτώνται υποχρεωτικά σε εµφανές σηµείο στο εξωτερικό
του αµαξώµατος ενηµερωτικές πινακίδες για την ενηµέρωση τρίτων προσώπων ότι ο χώρος περιµετρικά του οχήµατος βιντεοσκοπείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
(ΕΕ L 119).
10. Οι υποψήφιοι οδηγοί για την απόκτηση άδειας οδήγησης,
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης, υποχρεούνται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου και
κατόχου του οχήµατος. Η ασφαλιστική δαπάνη του προηγούµενου εδαφίου περιλαµβάνει υποχρεωτικά την ασφαλιστική ευθύνη
έναντι τρίτων λόγω σωµατικής βλάβης, ή ζηµιών σε πράγµατα,
περιλαµβανοµένης και της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος κατά τη διεξαγωγή πρακτικής εξέτασης, η ειδική ασφαλιστική κάλυψη το
πρώτου εδαφίου καλύπτει τουλάχιστον έναν (1) µήνα για την επισκευή του εκπαιδευτικού οχήµατος. Η ασφάλιση καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους διενέργειας εξέτασης υποψήφιων
οδηγών δηµόσιους ή ιδιωτικούς, κλειστούς ή ανοιχτούς. Οι υποψήφιοι οδηγοί προσκοµίζουν το ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε τις
ανωτέρω ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις πριν από την έναρξη
της πρακτικής τους εξέτασης στον εκπαιδευτή, µε ευθύνη του
οποίου συµπληρώνεται ο φάκελος των υποψηφίων, ο οποίος τηρείται στην αρµόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της
οικείας Περιφέρειας στην οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι οδηγοί
και οδηγοί. Στον φάκελο του υποψηφίου δύναται να προσκοµίζεται το ασφαλιστήριο συµβόλαιο του εκπαιδευτικού οχήµατος,
εφόσον περιέχει την ειδική ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω
εδαφίων. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισµό κατά τη διάρκεια της πρακτικής
τους εκπαίδευσης και εξέτασης.
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11. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών
και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται µετά από τεχνικοοικονοµική
µελέτη για την ανάλυση του κόστους λειτουργίας των σχολών
εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, ανάλογα µε τις κατηγορίες
αδειών οδήγησης για τις οποίες παρέχεται εκπαίδευση, καθορίζεται το ελάχιστο κόστος λειτουργίας και το ελάχιστο κόστος
χρέωσης του εκπαιδευόµενου και οι κυρώσεις για τις σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, που παρέχουν υπηρεσίες σε
τιµές κατώτερες του ελάχιστου κόστους χρέωσης.
Άρθρο 5
Καταγραφή εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών
1. Η θεωρητική εξέταση και η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς των υποψήφιων οδηγών και οδηγών µοτοποδηλάτων,
µοτοσικλετών και αυτοκινήτων µεταδίδονται σε πραγµατικό
χρόνο και καταγράφονται µε τη χρήση οπτικοακουστικών µέσων.
Το καταγεγραµµένο υλικό προστατεύεται από οποιαδήποτε παρέµβαση, και µε ευθύνη του εκπαιδευτή του υποψήφιου οδηγού
και της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφέρειας µεταφορτώνεται, αµελλητί, σε πληροφοριακό σύστηµα την ίδια ηµέρα της εξέτασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο άρθρο 8.
2. Το καταγεγραµµένο υλικό περιέχει οπτικοακουστικό υλικό
από το:
α) χώρο διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων, όπου απεικονίζονται όλοι οι συµµετέχοντες στη διαδικασία,
β) εσωτερικό του εκπαιδευτικού οχήµατος, όπου απεικονίζονται όλοι οι συµµετέχοντες στη διαδικασία,
γ) εξωτερικό του εκπαιδευτικού οχήµατος, όπου απεικονίζεται
το οδικό δίκτυο στο οποίο κινείται το εκπαιδευτικό όχηµα και το
οποίο περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς
της αξιολόγησης και εποπτείας της δοκιµασίας προσόντων και
συµπεριφοράς, λαµβάνοντας τα αναγκαία τεχνικά µέτρα για τη
µη καταγραφή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών της οδού.
3. α) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις µετάδοσης και καταγραφής, µε τη χρήση οπτικοακουστικών µέσων, κατά τη διενέργεια της θεωρητικής εξέτασης και των δοκιµασιών προσόντων
και συµπεριφοράς, οι τρόποι επεξεργασίας και αποθήκευσης
των δεδοµένων, η λειτουργία του φορέα επεξεργασίας τους, ο
χρόνος τήρησής τους, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
(10) έτη, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη χρήση των
µέσων και την επεξεργασία των δεδοµένων, λαµβανοµένων
υπόψη των διατάξεων του ν. 2472/1997, καθώς και των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η
οποία εκδίδεται µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, ρυθµίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των
οπτικοακουστικών µέσων µετάδοσης και καταγραφής, οι διαδικασίες τοποθέτησης και έγκρισής τους οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη
λειτουργία τους.
4. Κατά τη διενέργεια της θεωρητικής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών και των οδηγών, οι Διευθύνσεις Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για την απρόσκοπτη, οµαλή και διαφανή
τήρηση της διαδικασίας. Ως αναγκαία µέτρα νοούνται η δηµιουργία κλωβού διακοπής ασύρµατης επικοινωνίας, η απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων, όλων των συσκευών επικοινωνίας
και κάθε άλλου ηλεκτρονικού ή άλλου µέσου, το οποίο καθιστά
διαβλητή ή εµποδίζει τη διαδικασία της θεωρητικής εξέτασης.
5. Αν δεν έχει ενεργοποιηθεί η καταγραφή υλικού µε τη χρήση
οπτικοακουστικών µέσων, η εξέταση των υποψήφιων οδηγών και
των οδηγών δεν αρχίζει µέχρι την ενεργοποίησή τους.
Η διενέργεια εξέτασης χωρίς τη χρήση οπτικοακουστικών
µέσων είναι αυτοδικαίως και καθ’ ολοκληρίαν άκυρη.
Η ελλιπής µετάδοση στοιχείων από το σύστηµα οπτικοακουστικής µετάδοσης οχήµατος, σε οποιοδήποτε στάδιο της θεωρητικής εξέτασης ή της εξέτασης δοκιµασιών προσόντων και
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συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών συνιστά πολύ σοβαρή παράβαση.
6. Οι µετέχοντες στη διαδικασία της εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών, µε οποιαδήποτε ιδιότητα, ενηµερώνονται για
την καταγραφή της διαδικασίας µε κάθε πρόσφορο τρόπο και,
πάντως, µε κατάλληλη αναγραφή επί των σχετικών αιτήσεων ή/
και εντύπων.
Άρθρο 6
Εποπτεία και αξιολόγηση εξεταστών και εκπαιδευτών
1. Καθιερώνεται σύστηµα εποπτείας για την παρακολούθηση
της εκπαίδευσης, της θεωρητικής εξέτασης και των δοκιµασιών
προσόντων και συµπεριφοράς των υποψήφιων οδηγών και των
οδηγών, καθώς και σύστηµα αξιολόγησης των εκπαιδευτών και
των εξεταστών. Η εποπτεία και η αξιολόγηση των εκπαιδευτών
και των εξεταστών διενεργείται µέσω του µηχανογραφικού συστήµατος του άρθρου 8 και συνίσταται:
α) στη διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιτόπιων ελέγχων
και στην αξιοποίηση των αξιολογήσεων και των καταγγελιών της
παραγράφου 2 του άρθρου 8, από τους επιθεωρητές-ελεγκτές
του κατά το άρθρο 16 Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών,
β) στην αξιολόγηση του καταγεγραµµένου, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 5 υλικού από τους αξιολογητές του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση 13948/1902/
2014 (Β’ 633), όπως έχει τροποποιηθεί µε την υπουργική απόφαση οικ. 40250/5807/2015 (Β’ 1443), και στην υπουργική απόφαση 50984/7947/2013 (Β’ 3056). Η αξιολόγηση του καταγεγραµµένου υλικού των θεωρητικών εξετάσεων και των συγκεκριµένων δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς ολοκληρώνεται
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από τη διενέργειά τους,
προκειµένου να οριστικοποιηθεί το αποτέλεσµα,
γ) στον καθορισµό των επιτόπιων ελέγχων, του καταγεγραµµένου υλικού που αξιολογείται και στην τελική αξιολόγηση των
εµπλεκοµένων όπως προκύπτει και από το πληροφοριακό σύστηµα του άρθρου 8.
2. Με την ολοκλήρωση της εποπτείας και της αξιολόγησης των
εξεταστών και των εκπαιδευτών οι επόπτες ή οι αξιολογητές συντάσσουν εισηγήσεις προς την αρµόδια υπηρεσία για:
α) ανάληψη διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών για την
εκτέλεση του έργου των εξεταστών, όπως η επανεκπαίδευση, η
επαναδιαπίστευση, η αποχή, καθώς και η οριστική αποµάκρυνσή
τους,
β) ακύρωση των δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς
του σταδίου της πορείας που έχουν διενεργηθεί, εφόσον τεκµαίρεται η παραβίαση διατάξεων που διέπουν τις δοκιµασίες αυτές,
γ) διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σύµφωνα µε την περίπτωση
α’ της παραγράφου 1.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται το ελάχιστο ποσοστό των δειγµατοληπτικών ελέγχων
που διενεργούνται και του καταγεγραµµένου υλικού που αξιολογείται, οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης της εποπτείας του
έργου των εξεταστών, λαµβάνοντας υπόψη το Παράρτηµα IV του
π.δ.51/2012, η διαδικασία αξιολόγησης, τα προσόντα των
ασκούντων την εποπτεία του έργου της δοκιµασίας των προσόντων και της συµπεριφοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 7
Χώροι διενέργειας δοκιµασιών
1. Οι ειδικές δοκιµασίες του πρώτου σταδίου για την απόδειξη
των δεξιοτήτων οδήγησης των υποψήφιων οδηγών ή των οδηγών, διενεργούνται σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών της οικείας
ή όµορης Περιφερειακής Ενότητας.
Οι ειδικές δοκιµασίες πραγµατοποιούνται από τον υποψήφιο
οδηγό, χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή και του εξεταστή
µέσα ή επί του εκπαιδευτικού οχήµατος και µπορεί να διενεργούνται µε τη χρήση ηλεκτρονικού συστήµατος αυτόµατης καταγραφής των δεδοµένων της δοκιµασίας προσόντων και
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συµπεριφοράς και αυτόµατης εξαγωγής του αποτελέσµατος.
Οι ειδικές δοκιµασίες περιλαµβάνουν:
α) κίνηση και ακινητοποίηση δικύκλου χωρίς λειτουργία κινητήρα για τις Κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α,
β) ελικοειδή διαδροµή µε µικρή ταχύτητα για τις Κατηγορίες
ΑΜ, Α1, Α2 και Α,
γ) επιτάχυνση οχήµατος µε αλλαγή ταχυτήτων για τις Κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α,
δ) κίνηση µε µικρή ταχύτητα για τις Κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και
Α,
ε) κίνηση µε αποφυγή εµποδίου για τις Κατηγορίες Α1, Α2 και
Α,
στ) πέδηση έκτακτης ανάγκης για τις Κατηγορίες Α1, Α2 και
Α,
ζ) ακινητοποίηση, στάθµευση δικύκλου και ασφαλή αποµάκρυνση από αυτό για τις Κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α,
η) οπισθοπορεία µε στροφή για τις Κατηγορίες Β, ΒΕ, C1, C1E,
C, CE, D1, D1E, D και DE,
θ) στάθµευση δεξιά ή αριστερά για Κατηγορίες Β, ΒΕ, C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE,
ι) επιτόπου στροφή µε κίνηση προς τα πίσω για την Κατηγορία
Β και Β1, λαµβανοµένων υπόψη και όσων ορίζονται στο Κεφάλαιο
Β’ του Παραρτήµατος ΙΙ του
π.δ. 51/2012.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του πρότυπου ειδικά διαµορφωµένου χώρου όπου διενεργούνται οι ειδικές δοκιµασίες.
Άρθρο 8
Κέντρο ελέγχου και πληροφοριακό σύστηµα
1. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών συνιστάται και
λειτουργεί Κέντρο Ελέγχου, το οποίο µπορεί να διασυνδέεται και
να διαµοιράζει οπτικοακουστικό υλικό σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα, όταν το υλικό αφορά τη θεωρητική ή την πρακτική εξέταση που διενεργείται από την Περιφερειακή Ενότητα. Το οπτικοακουστικό υλικό φυλάσσεται υποχρεωτικά έως και για µία
δεκαετία σε ηλεκτρονικό αρχείο και απαγορεύεται αυστηρά η
αναπαραγωγή του ή η µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση του για λόγους που δεν αφορούν τον έλεγχο της αξιοπιστίας των εξετάσεων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του Κέντρου Ελέγχου
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία και τη διαχείρισή
του. Για τις ανάγκες του παρόντος, υπεύθυνος επεξεργασίας
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, ενώ οι Περιφερειακές Ενότητες, οι Σχολές Οδηγών, τα Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο., οι εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών
αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία, για λογαριασµό του
υπευθύνου.
2. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών αναπτύσσεται,
µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστηµα παρακολούθησης, εκπαίδευσης και εξέτασης, το οποίο αποτελείται
από τα εξής υποσυστήµατα:
α. εκπαιδευτών, εξεταστών, σχολών οδηγών, κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, το οποίο διαχειρίζεται το
µητρώο εξεταστών και εκπαιδευτών οδηγών οχηµάτων,
β. εκπαίδευσης, όπου καταγράφονται οι διαδικασίες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών και των
οδηγών,
γ. προγραµµατισµού θεωρητικής εξέτασης και δοκιµασιών
προσόντων και συµπεριφοράς στο οποίο καταχωρίζονται απευθείας από τις σχολές οδηγών και από τα κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών η ηµέρα και ο τόπος εξέτασης
του υποψηφίου, µέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήµατος
της παρ.1 του άρθρου 73 του ν. 4413/2016 (Α’148),
δ. θεωρητικής εξέτασης, το οποίο υποστηρίζει τη διενέργεια
της θεωρητικής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών µε αυτόµατες
διαδικασίες. Σε αυτό υπάρχει και η δυνατότητα καταγραφής του
χώρου εξέτασης και των εξεταζοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 5.
Το αποτέλεσµα της εξέτασης εξάγεται αυτόµατα και ενηµερώνεται η καρτέλα του υποψηφίου,

ε. δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς, το οποίο υποστηρίζει και τα δύο στάδια της δοκιµασίας, εφόσον ολοκληρώνεται µε επιτυχία η θεωρητική εξέταση. Με το υποσύστηµα αυτό
συµπληρώνεται η ηλεκτρονική καρτέλα του υποψηφίου µε τα
αποτελέσµατα των εξετάσεων και καταγράφεται και διαβιβάζεται
όλο το υλικό από τα οπτικοακουστικά µέσα καταγραφής της παραγράφου 2 του άρθρου 5,
στ. έκδοσης άδειας οδήγησης, το οποίο υποστηρίζει την αυτόµατη αποστολή τής προς εκτύπωση άδειας οδήγησης,
ζ. εποπτείας. Για την υποστήριξη των απαιτήσεων της εποπτείας δηµιουργείται µηχανογραφική εφαρµογή που περιλαµβάνει:
αα. εφαρµογή ελέγχου, στην οποία καταγράφεται το ελάχιστο
ποσοστό δειγµατοληπτικών ελέγχων και αξιολόγησης καταγεγραµµένου υλικού. Για την επεξεργασία λαµβάνονται υπόψη τα
δεδοµένα από:
ααα. τις ολοκληρωµένες δοκιµασίες της εκπαίδευσης, της θεωρητικής εξέτασης και της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς,
βββ. τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους που έχουν διενεργηθεί,
γγγ. την αξιολόγηση για συγκεκριµένους εξεταστές ή εκπαιδευτές, καθώς και τις καταγγελίες που υποβάλλουν πολίτες,
δδδ. τις αξιολογήσεις που έχουν ήδη διενεργηθεί µε βάση το
καταγεγραµµένο υλικό,
ββ. εφαρµογή αξιολόγησης καταγεγραµµένου υλικού, µε την
οποία υποστηρίζεται η διαδικασία αξιολόγησης, και καθορίζεται
το καταγεγραµµένο υλικό συγκεκριµένων θεωρητικών εξετάσεων και δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς, οι οποίες
επιλέγονται προς αξιολόγηση,
γγ. εφαρµογή στατιστικής αξιολόγησης, η οποία αξιοποιεί τα
δεδοµένα των εξεταστών και των εκπαιδευτών κατά την εκτέλεση
των δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς,
η. καταγγελιών της παραγράφου 4.
3. Στο σύστηµα της παραγράφου 2 τηρείται ηλεκτρονική καρτέλα υποψήφιου οδηγού ή οδηγού, εξεταστή, εκπαιδευτή, Σχολής Οδηγών και κέντρου θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων
οδηγών, η οποία συγκεντρώνει, κατά περίπτωση, όλα τα αναγκαία δεδοµένα, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά.
4. Μέσω του πληροφοριακού συστήµατος ο υποψήφιος οδηγός και ο οδηγός, ως εκπαιδευόµενος και εξεταζόµενος, µπορεί
να προβεί σε καταγγελία σχετικά µε:
α) την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτές, τις Σχολές Οδηγών,
και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών
(Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.), έως και πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη
της εκπαίδευσης και, σε κάθε περίπτωση, µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της εξέτασης,
β) την εξέταση, τους εκπαιδευτές και τους εξεταστές µέσα σε
προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών µετά τη λήξη της εξέτασης. Οι καταγγελίες αυτές υποβάλλονται υποχρεωτικά µέσω διαδικτύου και είναι προσβάσιµες µόνο από τις αρχές εποπτείας και
αξιολόγησης της παραγράφου 1 του άρθρου 6. Δικαίωµα καταγγελίας έχουν όσοι συµµετέχουν στη διαδικασία εκπαίδευσης και
εξέτασης, µέσα στην ίδια προθεσµία.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η
οποία εκδίδεται µετά τη διενέργεια Εκτίµησης Αντικτύπου σχετικά µε την προστασία δεδοµένων, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υποσυστηµάτων του ενιαίου πληροφοριακού
συστήµατος, οι χρήστες, ο τρόπος πρόσβασης και τα δικαιώµατα
των χρηστών, η δυνατότητα διασύνδεσης και λειτουργίας µε
άλλα συστήµατα, εφόσον υπάρχει σχετική ρητή νοµοθετική πρόβλεψη και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία τους.
6. Τα δεδοµένα που καταχωρίζονται στα υποσυστήµατα και
υπόκεινται σε επεξεργασία από αυτά, καταγράφονται στην ταυτότητα και ηλεκτρονική καρτέλα του υποψήφιου οδηγού ή του
οδηγού, του εξεταστή, του εκπαιδευτή, της Σχολής Οδηγών και
του κέντρου θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών.
7.α. Για την υλοποίηση του ολοκληρωµένου ενιαίου πληροφοριακού συστήµατος επιτρέπεται η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρµογή, η µεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση δεδοµένων, η χρήση, η κοινολό-
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γηση µε διαβίβαση, η διάδοση ή η µε κάθε άλλη µορφή διάθεση,
ο περιορισµός, η διαγραφή ή η καταστροφή τους, µε την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές δεν αντίκεινται στον ν. 2472/1997
και τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679.
β. Αν κατά τη διεξαγωγή της θεωρητικής εξέτασης, της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς των υποψήφιων οδηγών
και των οδηγών, καθώς και της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος της παρούσας, πραγµατοποιείται επεξεργασία
δεδοµένων ειδικών κατηγοριών του άρθρου 9 του Κανονισµού
(ΕΕ) 2016/679, διενεργείται υποχρεωτικά εκτίµηση αντικτύπου
σχετικά µε την προστασία δεδοµένων πριν από την έναρξη της
επεξεργασίας.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και ο σκοπός
ο τρόπος επεξεργασίας και η τήρηση των δεδοµένων αυτών. Με
την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη µεθοδολογία, την οργάνωση και την εκπαίδευση του προσωπικού
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για τη συµµόρφωσή
του µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 ως υποκειµένου επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 9
Κυρώσεις
1. Το κατά το άρθρο 17 Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Μεταφορών ενεργεί τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους και ενηµερώνεται από το Τµήµα Αδειών Οδήγησης και Επιµόρφωσης Οδηγών
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών αν δεν εφαρµόζεται
ορθώς η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς.
2. Σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινης πράξης κατά τη διενέργεια της θεωρητικής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών ή των δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς από τους εµπλεκοµένους, το Σώµα συντάσσει αιτιολογηµένη έκθεση, την οποία διαβιβάζει, αµελλητί και µε κάθε πρόσφορο µέσο, στη Διεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και στην αρµόδια εισαγγελική αρχή.
3. Στους υπαλλήλους, εξεταστές ή αξιολογητές, στους εκπαιδευτές και στις σχολές οδηγών, που τελούν πειθαρχικά αδικήµατα κατά τη διάρκεια είτε των θεωρητικών εξετάσεων είτε των
δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών
και οδηγών, εφαρµόζονται τα άρθρα:
α. 106 έως 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα, αν ο παραβάτης
είναι υπάλληλος του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
β. 106 έως 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα, αν ο παραβάτης
είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφέρειας,
γ. 14 έως 18 του π.δ. 208/2002 (Α’194), αν ο παραβάτης είναι
εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών ή σχολή οδηγών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών,
εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων της προηγουµένης παραγράφου, καθορίζονται και κατατάσσονται οι παραβάσεις κατά τη διαδικασία εξετάσεων, και καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των
διοικητικών κυρώσεων και προστίµων. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται η βεβαίωση των διοικητικών προστίµων, η διαδικασία είσπραξης τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της.
5. Οι παραβάσεις κατατάσσονται ανάλογα µε το βαθµό σοβαρότητάς τους στις εξής κατηγορίες: (α) πολύ σοβαρή παράβαση,
(β) σοβαρή παράβαση και (γ) ελαφρά παράβαση. Η σοβαρότητα
µίας παράβασης καθορίζεται µε βάση τα εξής κριτήρια:
α. την αλλοίωση των δεδοµένων της εξέτασης και κυρίως του
αποτελέσµατος των εξετάσεων υποψήφιων οδηγών ή οδηγών,
β. τη δηµιουργία εµποδίων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης υποψήφιων οδηγών ή οδηγών,
γ. την παρέµβαση οποιασδήποτε µορφής στη διενέργεια των
εξετάσεων,
δ. τη δηµιουργία εµποδίων στην άσκηση της εποπτείας και του
ελέγχου,
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ε. την παραποίηση των παραστατικών και των εγγράφων που
σχετίζονται µε τις εξετάσεις,
στ. τη συµµετοχή µε οποιονδήποτε τρόπο σε παθητική ή ενεργητική δωροδοκία,
ζ. κάθε άλλη παρέµβαση που δεν εµπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις.
6. Ανάλογα µε την κατάταξη κάθε παράβασης, επιβάλλονται
οι εξής διοικητικές κυρώσεις:
α. για πολύ σοβαρή παράβαση:
αα) στον υποψήφιο οδηγό: µη δυνατότητα συµµετοχής σε θεωρητική εξέταση ή δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς από
ένα (1) έως τρία (3) έτη,
ββ) στον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης: αποµάκρυνση για
δύο (2) έως έξι (6) έτη από το έργο της επιτήρησης,
γγ) στον εκπαιδευτή οδηγών: αφαίρεση της άδειάς του από
δύο (2) έως έξι (6) έτη,
δδ) στη Σχολή Οδηγών: αφαίρεση της άδειάς της από δύο (2)
έως έξι (6) έτη,
εε) στον εξεταστή: αποµάκρυνση από το έργο της δοκιµασίας
προσόντων και συµπεριφοράς από δύο (2) έως έξι (6) έτη,
στστ) στον αξιολογητή: αποµάκρυνση από το έργο της αξιολόγησης από ένα (1) έως τρία (3) έτη,
β. για σοβαρή παράβαση:
αα) στον υποψήφιο οδηγό: µη δυνατότητα συµµετοχής σε θεωρητική εξέταση ή δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς από
έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος,
ββ) στον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης: µη δυνατότητα συµµετοχής σε θεωρητική εξέταση από ένα (1) έως δύο (2) έτη,
γγ) στον εκπαιδευτή οδηγών: αφαίρεση της άδειάς του από
ένα (1) έως δύο (2) έτη,
δδ) στη Σχολή Οδηγών: αφαίρεση της άδειάς της από ένα (1)
έως δύο (2) έτη,
εε) στον εξεταστή: αποµάκρυνση από το έργο της δοκιµασίας
προσόντων και συµπεριφοράς από ένα (1) έως δύο (2) έτη,
στστ) στον αξιολογητή: αποµάκρυνση από τη διαδικασία αξιολόγησης των συµµετεχόντων στις δοκιµασίες προσόντων και
συµπεριφοράς από έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος,
γ. για ελαφρά παράβαση:
αα) στον υποψήφιο οδηγό: µη δυνατότητα συµµετοχής σε θεωρητική εξέταση ή δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς από
τρεις (3) έως έξι (6) µήνες,
ββ) στον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης: µη δυνατότητα συµµετοχής σε θεωρητική εξέταση από έξι (6) µήνες έως ένα (1)
έτος,
γγ) στον εκπαιδευτή οδηγών: αφαίρεση της άδειάς του από
έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος,
δδ) στη Σχολή Οδηγών: αφαίρεση της άδειάς της από έξι (6)
µήνες έως ένα (1) έτος,
εε) στον εξεταστή: αποµάκρυνση από το έργο της δοκιµασίας
προσόντων και συµπεριφοράς από έξι (6) µήνες έως ένα (1) έτος,
στστ) στον αξιολογητή: αποµάκρυνση από τη διαδικασία αξιολόγησης των συµµετεχόντων στις δοκιµασίες προσόντων και
συµπεριφοράς από τρεις (3) έως έξι (6) µήνες.
7. Εκτός από τις κυρώσεις της παραγράφου 6 επιβάλλονται
σωρευτικά και τα εξής διοικητικά πρόστιµα:
α. για πολύ σοβαρή παράβαση:
αα) στον υποψήφιο οδηγό: από πεντακόσια (500) έως χίλια
(1.000) ευρώ,
ββ) στον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης: από χίλια (1.000)
έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ,
γγ) στον εκπαιδευτή οδηγών: από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ,
δδ) στη Σχολή Οδηγών: από δύο χιλιάδες (2.000) έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ,
εε) στον εξεταστή: από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες (2.000)
ευρώ,
στστ) στον αξιολογητή: από πεντακόσια (500) έως χίλια (1.000)
ευρώ.
β. για σοβαρή παράβαση:
αα) στον υποψήφιο οδηγό: από διακόσια (200) έως πεντακόσια
(500) ευρώ,
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ββ) στον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης: από τετρακόσια
(400) έως χίλια (1.000) ευρώ,
γγ) στον εκπαιδευτή οδηγών: από τετρακόσια (400) έως χίλια
(1.000) ευρώ,
δδ) στη Σχολή Οδηγών: από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες
(2.000) ευρώ,
εε) στον εξεταστή :από τετρακόσια (400) έως χίλια (1.000)
ευρώ,
στστ) στον αξιολογητή: από διακόσια (200) έως πεντακόσια
(500) ευρώ,
γ. για ελαφρά παράβαση:
αα) στον υποψήφιο οδηγό: από εκατό (100) έως διακόσια (200)
ευρώ,
ββ) στον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης: από διακόσια (200)
έως τετρακόσια (400) ευρώ,
γγ) στον εκπαιδευτή οδηγών: από διακόσια (200) έως τετρακόσια (400) ευρώ,
δδ) στη Σχολή Οδηγών: από εξακόσια (600) έως χίλια (1.000)
ευρώ,
εε) στον εξεταστή: από διακόσια (200) έως τετρακόσια (400)
ευρώ,
στστ) στον αξιολογητή: από εκατό (100) έως διακόσια (200)
ευρώ.
8. Σε περίπτωση που διαπράχθηκαν περισσότερα του ενός πειθαρχικά παραπτώµατα, επιβάλλεται κατά συγχώνευση µία συνολική ποινή, αποτελούµενη από διοικητική κύρωση και διοικητικό
πρόστιµο, κατά την επιµέτρηση της οποίας λαµβάνεται υπόψη
από το Πειθαρχικό Όργανο η βαρύτητα όλων των πειθαρχικών
παραπτωµάτων. Για την εκτίµηση της βαρύτητας τέλεσης όλων
των πειθαρχικών παραπτωµάτων, το Πειθαρχικό Όργανο αξιολογεί τη βλάβη που προκλήθηκε στη διαδικασία των εξετάσεων, τον
βαθµό δόλου ή αµέλειας του παραβάτη, καθώς και τα µέσα και
τον τρόπο που συνόδευαν την τέλεση της παράβασης.
9. Σε περίπτωση υποτροπής των παραβατών οι διοικητικές κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιµα διαµορφώνονται ως εξής:
α. Διοικητικές κυρώσεις:
αα) οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για τις ελαφρές
παραβάσεις επιβαρύνονται και είναι αυτές που επιβάλλονται στα
πειθαρχικά παραπτώµατα τα οποία κατατάσσονται στις σοβαρές
παραβάσεις,
ββ) οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για τις σοβαρές
παραβάσεις επιβαρύνονται και είναι αυτές που επιβάλλονται στα
πειθαρχικά παραπτώµατα τα οποία κατατάσσονται στις πολύ σοβαρές παραβάσεις,
γγ) οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για τις πολύ σοβαρές παραβάσεις επιβαρύνονται και είναι, κατά περίπτωση, η
οριστική αφαίρεση της άδειας ή η οριστική αποµάκρυνση από
το έργο ή η οριστική απαγόρευση συµµετοχής στις εξετάσεις.
β. Διοικητικά πρόστιµα:
αα) τα διοικητικά πρόστιµα που προβλέπονται για τις ελαφρές
παραβάσεις επιβαρύνονται και είναι αυτά που επιβάλλονται στα
πειθαρχικά παραπτώµατα τα οποία κατατάσσονται στις σοβαρές
παραβάσεις,
ββ) τα διοικητικά πρόστιµα που προβλέπονται για τις σοβαρές
παραβάσεις επιβαρύνονται και είναι αυτές που επιβάλλονται στα
πειθαρχικά παραπτώµατα τα οποία κατατάσσονται στις πολύ σοβαρές παραβάσεις,
γγ) τα διοικητικά πρόστιµα που προβλέπονται για τις πολύ σοβαρές παραβάσεις επιβαρύνονται στο τριπλάσιο.
10. Ειδικά για την περίπτωση της παραγράφου 8 του άρθρου
4, πέραν του ότι, οι υποψήφιοι που έχουν κάνει θεωρητική και
πρακτική εκπαίδευση σε αυτές τις σχολές οδηγών, δεν µπορούν
να συµµετάσχουν στις εξετάσεις, αφαιρείται η άδεια της σχολής
οδηγών για έναν (1) µήνα. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια
αφαιρείται για πέντε (5) µήνες.
Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα εκπαιδευτικά οχήµατα εφοδιάζονται µε τον οπτικοακουστικό εξοπλισµό καταγραφής της παραγράφου 9 του άρθρου 4,

τέσσερις (4) το αργότερο µήνες από την έκδοση της απόφασης
της παραγράφου 3 του άρθρου 5.
2. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και ένα (1)
µήνα µετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 3, η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων
οδηγών και οδηγών διενεργείται ως εξής:
αα) από έναν εξεταστή, υποχρεωτικά µέσω κλήρωσης από
τους υφιστάµενους εξεταστές, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
Α3/οικ.50984/7947/22.11.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
ββ) από έναν εκπαιδευτή και έναν εξεταστή µέσα στο εκπαιδευτικό όχηµα κατά τη διενέργεια του δευτέρου σταδίου και µε
τον υποψήφιο οδηγό µόνο του µέσα στο εκπαιδευτικό όχηµα
κατά τη διενέργεια του πρώτου σταδίου χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή ή εξεταστή. Ο εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών, ο
οποίος παρίσταται στο εκπαιδευτικό όχηµα στο δεύτερο στάδιο
εξέτασης, δεν επιτρέπεται να ανήκει στη σχολή οδήγησης που
παρείχε στον υποψήφιο οδηγό µαθήµατα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Στις νησιωτικές περιοχές, όπου λειτουργεί
µόνο µία σχολή υποψήφιων οδηγών και οδηγών, ο εκπαιδευτής
υποψήφιων οδηγών, ο οποίος παρίσταται στο εκπαιδευτικό
όχηµα κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου εξέτασης, επιτρέπεται να ανήκει στη σχολή οδήγησης που παρείχε στον υποψήφιο οδηγό µαθήµατα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης,
γγ) τα δύο (2) στάδια της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς πραγµατοποιούνται την ίδια µέρα από τους ίδιους εξεταστές. Κατά τα λοιπά, η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς
διενεργείται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην Α3/οικ.50984/7947/
22.11.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων.
β. Έναν (1) µήνα µετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και έως τρεις (3) µήνες µετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, το έργο της δοκιµασίας προσόντων και
συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργείται ως
εξής:
αα) από έναν (1) εξεταστή µε κύριο και αποκλειστικό έργο,
µέσω κλήρωσης από εξεταστές που ορίζονται σύµφωνα µε την
απόφαση του οικείου περιφερειάρχη της παραγράφου 3 του άρθρου 3,
ββ) κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται όσα αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις ββ’ και γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2.
γ. Τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως
και την εφαρµογή της εποπτείας στο µεταβατικό στάδιο, το έργο
της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργείται ως εξής:
αα) η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς διενεργείται σε
δύο στάδια σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 και
3 του άρθρου 4. Οι ειδικές δοκιµασίες της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς διενεργούνται µέσα σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών, ή σε οδούς που επιλέγονται από τις οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις ανωτέρω οδούς
επιβάλλονται περιορισµοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των υπόλοιπων οχηµάτων κατά τη διάρκεια διενέργειας των ειδικών δοκιµασιών, σύµφωνα µε το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’57),
ββ) κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται όσα αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις ββ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 και αα’
της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2.
δ. Είκοσι (20) µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος οι
ειδικές δοκιµασίες της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς
διενεργούνται υποχρεωτικά µέσα σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους ή πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών.
3. Οι υφιστάµενοι εξεταστές που διενεργούν εξετάσεις σύµφωνα µε την παρ. 5 του Παραρτήµατος IV του π.δ. 51/2012 µπορούν να διενεργούν εξετάσεις σε όλες τις κατηγορίες, µόνο αν
αποκτήσουν αντίστοιχες άδειες οδήγησης µέσα σε ένα (1) έτος
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι απαραίτητες ενέργειες εποπτείας στους εξεταστές, στους εκπαιδευτές και στα µέλη των επιτροπών επιτήρησης της θεωρητικής εξέτασης µέχρι την έναρξη λειτουργίας
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του πληροφοριακού συστήµατος του άρθρου 8, ο τρόπος άσκησης της εποπτείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. Μέχρι τη δηµιουργία των ειδικά διαµορφωµένων χώρων διενέργειας των ειδικών δοκιµασιών όλων των κατηγοριών αδειών
οδήγησης, οι ειδικές δοκιµασίες των δικύκλων συνεχίζουν να διεξάγονται στους υφιστάµενους χώρους.
6. Η διενέργεια δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς για
ανανέωση άδειας οδήγησης των κατόχων άδειας οδήγησης του
πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 7 του
π.δ. 51/12 (Α’101) πραγµατοποιείται από τους υφιστάµενους εξεταστές, εφόσον η αίτησή τους υποβάλλεται µέχρι τις 31.3.2019
στην αρµόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Άρθρο 11
Τροποποίηση του π.δ. 51/2012
Στο π.δ. 51/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Οι περιπτώσεις β’, γ’, δ’, ε’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«β) «Μοτοποδήλατο»: είναι το ελαφρύ µηχανοκίνητο δίκυκλο
όχηµα κατηγορίας L1e ή το τρίκυκλο µοτοποδήλατο κατηγορίας
L2e, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου
2 του άρθρου 4 και στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’
αριθµ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013 (ΕΕ L 60).
γ) «Μοτοσικλέτα»: είναι η δίκυκλη µοτοσικλέτα κατηγορίας L3e
ή η δίκυκλη µοτοσικλέτα µε πλευρικό κάνιστρο (καλάθι) κατηγορίας L4e, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 168/2013.
δ) «Μηχανοκίνητο τρίκυκλο»: είναι το µηχανοκίνητο τρίκυκλο
κατηγορίας L5e, όπως ορίζεται στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΕ)
υπ’ αριθµ. 168/2013.
ε) «Ελαφρύ τετράκυκλο»: είναι το ελαφρύ τετράκυκλο κατηγορίας L6e, όπως ορίζεται στην περίπτωση στ’ της παραγράφου
2 του άρθρου 4 και στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 168/2013. η) «Τετράκυκλο»: είναι το (βαρύ) τετράκυκλο
κατηγορίας L7e, όπως ορίζεται στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΕ)
υπ’ αριθµ. 168/2013.»
2. Η περίπτωση στ’ παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) «Λόγος ισχύος προς βάρος»: αναφέρεται στις µοτοσικλέτες και είναι ο λόγος, ισχύς προς βάρος, όπου:
αα) ισχύς είναι η ισχύς (σε kW) που ορίζεται µε την έγκριση
τύπου της µοτοσικλέτας,
ββ) βάρος είναι η αριθµητική τιµή της µάζας της µοτοσικλέτας
(σε kg) σε κατάσταση ετοιµότητας λειτουργίας σύµφωνα µε το
άρθρο 5 και το Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αριθµ.
168/2013.»
3. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Κατηγορία Α2: µοτοσικλέτες µέγιστης ισχύος 35 kW και µε
λόγο ισχύος προς βάρος µικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης µοτοσικλέτας ισχύος µεγαλύτερης
του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας µοτοσικλέτας.»
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7, όπως τροποποιήθηκε µε
την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4568/2018
(Α’ 178), η φράση
«Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης επιτρέπεται να
γίνεται οποτεδήποτε πριν την ηµεροµηνία λήξης της, εφόσον ο
κάτοχος της άδειας:» αντικαθίσταται από την εξής φράση:
«Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης επιτρέπεται
να γίνεται οποτεδήποτε, όχι όµως πριν από το δίµηνο το οποίο
προηγείται της ηµεροµηνίας λήξης της, εφόσον ο κάτοχος της
άδειας:»
5. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
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«Εναλλακτικά, για τους κατόχους άδειας οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE, πλην αυτών που περιγράφονται στην παράγραφο 3, οι οποίοι αιτούνται ανανέωση
άδειας οδήγησης πριν τη λήξη της διοικητικής ισχύος της, ως
έναρξη της διοικητικής ισχύος της νέας άδειας, δύναται να είναι
οποιαδήποτε ηµεροµηνία επιθυµούν και δηλώνουν στην αρµόδια
Υπηρεσία, µεταξύ της ηµεροµηνίας κατάθεσης της αίτησης ανανέωσης µε τα δικαιολογητικά µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της
προηγούµενης άδειας.»
6. Στην παρ. 3 του άρθρου 7 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως
εξής:
«Η διενέργεια δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς για
τους κατόχους άδειας οδήγησης του πρώτου και του δεύτερου
εδαφίου διεξάγεται µέσα σε ειδικά διαµορφωµένους – χώρους
ή σε πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών, ή σε
οδούς που επιλέγονται κατάλληλα από τις οικείες Διευθύνσεις
Μεταφορών και Επικοινωνιών.»
7. Στο άρθρο 14 µετά τις λέξεις «µε τη µορφή κωδικών αριθµών» προστίθενται οι λέξεις «και γραµµάτων».
Άρθρο 12
Τροποποίηση της Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013
απόφασης του Υφυπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων
Στο άρθρο 21 της υπ’ αριθµ. 50984/7947/2013 απόφασης του
Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων προστίθεται
παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Τα µέλη των επιτροπών επιτήρησης της θεωρητικής εξέτασης είναι υπάλληλοι των υπηρεσιών της οικείας περιφερειακής
ενότητας των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και ορίζονται µε απόφαση του οικείου περιφερειάρχη. Για τον σκοπό αυτόν καταρτίζεται πίνακας ετήσιας ισχύος µε τα στοιχεία των µελών των
εξεταστικών επιτροπών επιτήρησης της θεωρητικής εξέτασης.
Τα µέλη των εξεταστικών επιτροπών επιτήρησης της θεωρητικής
εξέτασης δεν συµµετέχουν ως εξεταστές στο έργο της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς.»
Άρθρο 13
Οικονοµικά θέµατα αδειών οδήγησης
1. Τα εξέταστρα για τη θεωρητική εξέταση και τη δοκιµασία
προσόντων και συµπεριφοράς, τα οποία προβλέπονται στον πίνακα 3 του Παραρτήµατος VI της Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013
απόφασης του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ορίζονται στο ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ. Το 1/3 του
ποσού του προηγούµενου εδαφίου αποδίδεται στην περιφέρεια
στην οποία πραγµατοποιείται η θεωρητική εξέταση και η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς και διατίθεται αποκλειστικά
για την κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών που αφορούν τις εξετάσεις και τη διενέργεια δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς, ιδίως για τους οδηγούς που έχουν συµπληρώσει το 74ο
έτος της ηλικίας τους, εκτός από την καταβολή αµοιβών ή αποζηµιώσεων σε εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών, αξιολογητές και επόπτες.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 52 του ν. 4155/
2013 (Α’120) καταργείται.
Άρθρο 14
Συνοδευόµενη οδήγηση
1. Για ανήλικους υποψήφιους οδηγούς που έχουν συµπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, καθιερώνεται ολοκληρωµένο
σύστηµα συνοδευόµενης οδήγησης κατηγορίας Β που περιλαµβάνει τα εξής στάδια:
α) θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση από εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, σύµφωνα µε τα άρθρα 19 και 20 της Α3/
οικ.50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
β) επιτυχή θεωρητική εξέταση και επιτυχή δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς,
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γ) χορήγηση βεβαίωσης από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών
και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφεροµένου, µε την οποία βεβαιώνεται η ικανότητά
του για οδήγηση µε συνοδεία οδηγού, που πρέπει να πληροί τις
εξής προϋποθέσεις:
αα) είναι ηλικίας τριάντα (30) τουλάχιστον ετών,
ββ) είναι κάτοχος άδειας οδήγησης επί πέντε (5) τουλάχιστον
έτη,
γγ) δεν έχει καταλογιστεί εις βάρος του κανένας βαθµός ποινής στο Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων,
Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.) για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών. Τα οχήµατα, όταν χρησιµοποιούνται για
συνοδευόµενη οδήγηση φέρουν ειδικό διακριτό σήµα στον οπίσθιο ανεµοθώρακα. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών καθορίζονται οι προδιαγραφές του σήµατος και οι
διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση µη τοποθέτησής του.
2. Η άδεια οδήγησης χορηγείται µε τη συµπλήρωση των δεκαοκτώ (18) ετών και εφόσον ο οδηγός δεν έχει υποπέσει σε παράβαση για την οποία καταλογίζονται βαθµοί ποινής στο
Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.).
Ο ανήλικος υποψήφιος οδηγός, κατά τη διάρκεια της συνοδευόµενης οδήγησης, υποχρεούται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη, έναντι του κυρίου ή του κατόχου των οχηµάτων. Η
ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει την ασφαλιστική ευθύνη
έναντι τρίτων, λόγω σωµατικής βλάβης ή ζηµιών σε πράγµατα,
περιλαµβανοµένης και της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Τα ανωτέρω περιγράφονται ρητά στο ασφαλιστήριο
συµβόλαιο, που προσκοµίζεται στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, πριν από τη χορήγηση
της βεβαίωσης της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 και την
έναρξη της συνοδευόµενης οδήγησης.
Η νόµιµη οδήγηση από ανήλικο υποψήφιο ασφαλισµένο οδηγό
οχήµατος δεν αποτελεί λόγο λύσης ή µερικής αναστολής ισχύος
της σύµβασης ασφάλισης οχήµατος, εφόσον διαθέτει το παραπάνω ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους ανήλικους υποψήφιους οδηγούς και στους συνοδούς σε περίπτωση
παράβασης διατάξεων του ν. 2696/1999 κατά τη συνοδευόµενη
οδήγηση, οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 15
1. α. Καθορίζεται από την 1η Μαΐου 2018 έως τρεις (3) µήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µηνιαία αποζηµίωση
ύψους διακοσίων σαράντα (240) ευρώ για τους υπαλλήλους της
παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 4402/2016 (Α’121).
β. Το έργο της πρακτικής εξέτασης, καθώς και ο έλεγχος της
εξέτασης υποψηφίων οδηγών πραγµατοποιείται µετά τη λήξη
του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του
χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
γ. Το οριζόµενο ποσό καταβάλλεται υπό τον όρο ότι ο αριθµός
των συµµετοχών κάθε υπαλλήλου, στην πρακτική εξέταση, δεν
θα είναι µικρότερος των έξι (6) µηνιαίως.
δ. Σε περίπτωση µικρότερου αριθµού συµµετοχών το παραπάνω ποσό περιορίζεται αναλόγως.
ε. Οι εξεταστές-υπάλληλοι υποχρεούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγµατοποιούν και περισσότερες των έξι
(6) συµµετοχών. Για τις πέραν του αριθµού των έξι (6) συµµετοχών στο έργο της πρακτικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών,
δεν καταβάλλεται αποζηµίωση.
στ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών
και Μεταφορών µπορεί να παρατείνεται η προθεσµία του πρώτου
εδαφίου σε συγκεκριµένες Περιφέρειες ή Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, αν για αντικειµενικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή η προσαρµογή στο νέο σύστηµα διενέργειας των
εξετάσεων, για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα µέχρι
την προσαρµογή στο νέο σύστηµα διενέργειας εξετάσεων.

2. Η διδασκαλία µαθηµάτων κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της επικράτειας, σε συλλόγους γονέων και
κηδεµόνων και σε άλλους κοινωνικούς φορείς, επιτρέπεται να
διενεργείται και από τους υφιστάµενους εξεταστές υποψήφιων
οδηγών και οδηγών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία
µε τα οποία διεξάγεται η διδασκαλία στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της επικράτειας από τους
συµµετέχοντες εξεταστές του προηγούµενου εδαφίου, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τον τρόπο
και τη διαδικασία µε τα οποία διεξάγεται η διδασκαλία σε συλλόγους γονέων και κηδεµόνων και σε άλλους κοινωνικούς φορείς
από τους συµµετέχοντες εξεταστές του πρώτου εδαφίου, η ύλη,
το πρόγραµµα και κάθε άλλο θέµα που σχετίζεται µε την εκπαίδευση των υφιστάµενων εξεταστών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών υποχρεούνται να αναρτούν
στην ιστοσελίδα τους πίνακες µε αριθµητικά στοιχεία υποψηφίων
οδηγών και ποσοστών επιτυχίας ανά σχολή και ανά κατηγορία
άδειας οδήγησης, µετά την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι γλώσσες στις οποίες µεταφράζεται και διατίθεται
η ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης και εξέτασης, και του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
5. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης επιτρέπεται η
χρήση διερµηνέα σε οποιαδήποτε γλώσσα επιλέγει ο εξεταζόµενος, η δαπάνη της οποίας βαρύνει τον ίδιο.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
Άρθρο 16
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4482/2017
(Α’ 102) προστίθεται η φράση «και µε διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4440/2016 (Α’ 224). Η προσωπική διαφορά του
προηγούµενου εδαφίου µειώνεται από οποιαδήποτε µελλοντική
αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου πλην της χορήγησης επιδόµατος θέσης ευθύνης και της προωθηµένης εξέλιξης.».
Άρθρο 17
Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών
1. Ο τίτλος του άρθρου 19 του ν. 2671/1998 (Α’289) αντικαθίσταται µε τον τίτλο «Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Μεταφορών
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών» και στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου η φράση «στο Υπουργείο Μεταφορών
και Επικοινωνιών συνιστάται Σώµα Επιθεωρητών –Ελεγκτών
(Σ.Ε.Ε.) Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών υπαγόµενο
απευθείας στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών» αντικαθίσταται µε τη φράση «στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
συνιστάται Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Μεταφορών
(Σ.Ε.Ε.ΜΕ.) που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών».
2. Οι λοιπές, πλην της παραγράφου 1, παράγραφοι του άρθρου 19 του ν. 2671/1998 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. α. Το Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Μεταφορών έχει αρµοδιότητα να διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας
Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, στους
εποπτευόµενους φορείς που ασκούν αρµοδιότητες σε θέµατα
µεταφορών και στις υπηρεσίες των περιφερειών της Χώρας που
παρέχουν υπηρεσίες ευθύνης της Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών, καθώς και σε οποιονδήποτε ιδιωτικό φορέα στον οποίο
έχει ανατεθεί έργο που άπτεται του αντικειµένου της Γενικής
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Γραµµατείας Μεταφορών.
β. Το Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Μεταφορών έχει αρµοδιότητα να ελέγχει την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του ν.
4530/2018 (Α’59), και ειδικότερα της παραγράφου 11 του άρθρου 12, της παραραγράφου 11 του άρθρου 13 και της παραγράφου 2 του άρθρου 20. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, ορίζεται κλιµάκιο ελέγχου αποτελούµενο από
υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Ο Γενικός Επιθεωρητής εκδίδει τις απαιτούµενες εντολές ελέγχου και
συγκροτεί τα επιµέρους µικτά κλιµάκια ελέγχου, αποτελούµενα
από έναν Επιθεωρητή – Ελεγκτή του Σ.Ε.Ε.ΜΕ. και τους απαραίτητους σε κάθε περίπτωση υπαλλήλους του κλιµακίου ελέγχου
του προηγούµενου εδαφίου και τους εφοδιάζει µε τα σχετικά
δελτία ελέγχου.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Επιθεωρητή, ορίζονται κλιµάκια
ελέγχου αποτελούµενα από υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για να συνδράµουν στο ελεγκτικό έργο
του Σώµατος, σε περίπτωση εκτεταµένων τακτικών και εκτάκτων
ελέγχων στους φορείς και τοµείς αρµοδιότητας της περίπτωσης
α’ της ίδιας παραγράφου.»
3. Σκοπός των επιθεωρήσεων, των τακτικών και έκτακτων ελέγχων και των ερευνών που διενεργεί το Σ.Ε.Ε.ΜΕ. είναι η διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας των
υπηρεσιών της παραγράφου 2, ο εντοπισµός φαινοµένων αδιαφάνειας, διαφθοράς και αναποτελεσµατικότητας, η πρόληψη της
διαφθοράς και η καταστολή καταστάσεων που αντίκεινται στο
δηµόσιο συµφέρον.
4. Το Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Μεταφορών αποτελείται
από τον Γενικό Επιθεωρητή και σαράντα (40) Επιθεωρητές –
Ελεγκτές.
5. α) Ο Γενικός Επιθεωρητής είναι µόνιµος υπάλληλος ή υπάλληλος µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
κάτοχος διπλώµατος οποιασδήποτε ειδικότητας των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή πτυχίου ισότιµου και αντίστοιχου των αντίστοιχων ειδικοτήτων
σχολών της αλλοδαπής, καθώς και οποιουδήποτε πτυχίου-διπλώµατος Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής.
Ο Γενικός Επιθεωρητής διακρίνεται για την επαγγελµατική του
κατάρτιση, το ήθος του, την άσκηση διοικητικών καθηκόντων, την
ικανότητα στη γρήγορη και διεισδυτική διάγνωση των προβληµάτων που παρουσιάζονται για το ελεγκτικό έργο, στην αντικειµενική κριτική των λύσεων που δίνονται στα προβλήµατα αυτά
και ιδίως στην ικανότητα και εµπειρία διενέργειας ελέγχων και
επιθεωρήσεων. Ο Γενικός Επιθεωρητής απαιτείται να έχει τα
προσόντα, προκειµένου να επιλεγεί Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Υπηρεσίας.
β) Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές του Σ.Ε.Ε.ΜΕ. είναι µόνιµοι
υπάλληλοι ή υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, µε βαθµό Α’ ή απόφοιτοι
της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) µε βαθµό Α’ και εξαετή τουλάχιστον ενεργό υπηρεσία µετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την
επαγγελµατική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος
τους.
6. α) Ο Γενικός Επιθεωρητής επιλέγεται ύστερα από ιδιαίτερη
δηµόσια πρόσκληση και δηµοσίευση σε 2 ηµερήσιες εφηµερίδες
και κατόπιν προηγούµενης συνέντευξης ενώπιον τριµελούς γνωµοδοτικής επιτροπής, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών. Ο Γενικός Επιθεωρητής
του Σ.Ε.Ε.ΜΕ. τοποθετείται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µε πενταετή θητεία και µε δυνατότητα ανανέωσης µε την ίδια διαδικασία. Πειθαρχικός Προϊστάµενος του
Γενικού Επιθεωρητή είναι ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών.
β) Για την επικουρία του Γενικού Επιθεωρητή συνιστώνται
τρεις (3) θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών. Οι
ανωτέρω υπάγονται απευθείας στον Γενικό Επιθεωρητή και
προσλαµβάνονται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν µπορεί να υπερβεί τη
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θητεία του Γενικού Επιθεωρητή, εντός της οποίας προσλήφθηκαν. Για τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, τα τυπικά προσόντα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα, εφαρµόζονται κατ’
αναλογία οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4530/2018
(Α’ 59). Για τη µισθολογική κατάταξη των ανωτέρω εφαρµόζονται
οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
7. α) Η κάλυψη των θέσεων των Επιθεωρητών-Ελεγκτών γίνεται είτε µε απόσπαση από τακτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και από φορείς που
εποπτεύονται από τον Υπουργό Υποδοµών, είτε µε απόσπαση
τακτικών υπαλλήλων από άλλα Υπουργεία, δηµόσιες υπηρεσίες,
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. α’και β’ βαθµού, καθώς και από ανώνυµες εταιρείες του ν. 3429/2005 (Α’314).
β) Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές που προέρχονται από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και από φορείς που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών,
αποσπώνται στο Σώµα Επιθεωρητών –Ελεγκτών Μεταφορών µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, ύστερα από
δηµόσια ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
προς υποβολή υποψηφιοτήτων.
γ) Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές που προέρχονται από άλλα
υπουργεία, δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α α’ και
β’ βαθµού και εταιρείες του ν. 3429/2005 αποσπώνται στο Σώµα
Επιθεωρητών –Ελεγκτών Μεταφορών µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, ύστερα από δηµόσια ανακοίνωση - πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποβολή υποψηφιοτήτων. Στην
περίπτωση των αποσπάσεων από Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθµού απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του οικείου Ο.Τ.Α..
δ) Η απόσπαση των Επιθεωρητών-Ελεγκτών στο Σώµα Επιθεωρητών –Ελεγκτών Μεταφορών, η οποία είναι υποχρεωτική για
την υπηρεσία του υπαλλήλου, διενεργείται χωρίς τη γνώµη του
Υπηρεσιακού ή άλλου Συµβουλίου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, διαρκεί τρία (3) έτη και παρατείνεται για
µία ή περισσότερες τριετίες, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου.
Για την παράταση της απόσπασης του Επιθεωρητή-Ελεγκτή κατά
το προηγούµενο εδάφιο απαιτείται θετική εισήγηση του Γενικού
Επιθεωρητή του Σώµατος.
ε) Η απόσπαση των Επιθεωρητών – Ελεγκτών στο Σώµα Επιθεωρητών –Ελεγκτών Μεταφορών λήγει για τους υπαλλήλους
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και για τους λοιπούς υπαλλήλους µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή ή ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, εφόσον ο Γενικός Επιθεωρητής κρίνει
ότι έχει ολοκληρωθεί το ελεγκτικό έργο της υπόθεσης που του
έχει ανατεθεί και έχει παραδώσει την τελική έκθεσή της.
8. α) Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και το υπόλοιπο προσωπικό
λαµβάνουν τις τακτικές αποδοχές, τα επιδόµατα, καθώς και τις
λοιπές παροχές και τις πάγιες αποζηµιώσεις της οργανικής τους
θέσης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.
β) Η καταβολή των δαπανών µετακίνησης, ηµερήσιας αποζηµίωσης και διανυκτέρευσης εκτός έδρας του Γενικού Επιθεωρητή, των Επιθεωρητών- Ελεγκτών και των υπαλλήλων που
παρέχουν γραµµατειακή –διοικητική και λοιπή υποστήριξη, βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
9. α) Για τη νοµική υποστήριξη του έργου του Σώµατος συνιστώνται τρεις (3) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή.
β) Η πλήρωση των θέσεων δικηγόρων µε έµµισθη εντολή γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/
2013, Α’208). Οι αποδοχές των δικηγόρων καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/
2015.
10. α) Για τη γραµµατειακή - διοικητική υποστήριξη του έργου
του Σώµατος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Μεταφορών συνιστώνται
µία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, τρεις (3) θέσεις του
κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, δέκα (10) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων, τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΥΕ Επιµελητών.
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β) Η πλήρωση των θέσεων κλάδων και κατηγοριών υπαλλήλων
για τη γραµµατειακή - διοικητική υποστήριξη και τη λοιπή υποστήριξη του έργου του Σώµατος Επιθεωρητών - Ελεγκτών, γίνεται µε απόσπαση µόνιµων ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και των φορέων που εποπτεύονται από τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και µε απόσπαση υπαλλήλων
από άλλα Υπουργεία, δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού και από ανώνυµες εταιρείες του ν.
3429/2005.
γ) Η απόσπαση στο Σ.Ε.Ε.ΜΕ. των υπαλλήλων κλάδων και κατηγοριών της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου, οι
οποίοι προέρχονται από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, καθώς και από φορείς που υπάγονται στην εποπτεία του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, διενεργείται µε απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, ύστερα από δηµόσια
ανακοίνωση - πρόσκληση ενδιαφέροντος.
δ) Η απόσπαση στο Σ.Ε.Ε.ΜΕ. των υπαλλήλων κλάδων και κατηγοριών της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου, οι
οποίοι προέρχονται από άλλα Υπουργεία, δηµόσιες υπηρεσίες,
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού και ανώνυµες εταιρείες
του ν. 3429/2005, διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Στην περίπτωση των αποσπάσεων από Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθµού απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του οικείου Ο.Τ.Α..
11. Το προσωπικό του Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Μεταφορών για όσο χρόνο υπηρετεί στο Σώµα, υπάγεται στο πειθαρχικό συµβούλιο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
12. α) Ο Γενικός Επιθεωρητής διοικεί το Σώµα, προΐσταται των
Επιθεωρητών – Ελεγκτών, είναι πειθαρχικώς προϊστάµενός τους
και εκδίδει τις εντολές επιθεώρησης, ελέγχου και έρευνας. Ο Γενικός Επιθεωρητής µπορεί να αναπληρώνεται από Επιθεωρητή
– Ελεγκτή που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
και Μεταφορών.
β) Ο Γενικός Επιθεωρητής αξιολογεί τους Επιθεωρητές –
Ελεγκτές, καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό του Σώµατος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
13. α) Ο Γενικός Επιθεωρητής δίνει εντολή για επιθεώρηση,
έλεγχο ή έρευνα στους Επιθεωρητές – Ελεγκτές αυτεπάγγελτα
ή ύστερα από εντολή του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
Διενέργεια ελέγχου ή έρευνας µπορεί να ζητήσει και ο Γενικός
Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης.
β) Ο Γενικός Επιθεωρητής κατανέµει τις εντολές σε Επιθεωρητή – Ελεγκτή ή σε κλιµάκιο Επιθεωρητών – Ελεγκτών ή σε
µικτό κλιµάκιο και παρακολουθεί την έγκαιρη εκτέλεσή τους. Με
την εντολή καθορίζει το χρόνο µέσα στον οποίο πρέπει να περατωθεί ο έλεγχος και η υποβολή της έκθεσης.
14. Ο Γενικός Επιθεωρητής και οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές του
Σ.Ε.Ε.ΜΕ. για την εκπλήρωση του έργου τους έχουν δικαίωµα
πρόσβασης στους συναφείς µε τη φύση του ελέγχου φακέλους,
συµπεριλαµβανοµένων και των απορρήτων, εκτός και αν αναφέρονται σε ζητήµατα τα οποία ανάγονται στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, την εθνική άµυνα και την κρατική ασφάλεια. Οι
Επιθεωρητές – Ελεγκτές υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Οι ελεγχόµενες υπηρεσίες
και οι ιδιώτες οφείλουν να παρέχουν όλα τα απαραίτητα για το
έργο των Επιθεωρητών – Ελεγκτών στοιχεία και τις αναγκαίες
πληροφορίες, να συνεργάζονται καλόπιστα κατά τη διάρκεια του
ελέγχου και να τους διευκολύνουν µε κάθε τρόπο.
Η άρνηση, η µη χορήγηση πληροφοριών ή στοιχείων, η απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών, καθώς και η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών ή παραποιηµένων στοιχείων και γενικά η
παρακώλυση και η παραπλάνηση του έργου των Επιθεωρητών Ελεγκτών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωµα για το
οποίο µπορεί να επιβληθεί µια από τις ποινές που προβλέπονται
στις περιπτώσεις β’ έως και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 109 του
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’26).
15. α) Ο Γενικός Επιθεωρητής και οι Επιθεωρητές –Ελεγκτές
του Σ.Ε.Ε.ΜΕ. κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, κατά το άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
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β) Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί µη σύννοµη συµπεριφορά
λειτουργού ή υπαλλήλου ή µέλους διοίκησης ή ιδιώτη, η έκθεση
του Επιθεωρητή – Ελεγκτή διαβιβάζεται στο αρµόδιο όργανο µε
πρόταση για άσκηση πειθαρχικού ελέγχου ή για λήψη άλλων µέτρων. Αν προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις ποινικού αδικήµατος
από λειτουργό ή υπάλληλο της ελεγχόµενης υπηρεσίας, ή από
ελεγχόµενο ιδιώτη η έκθεση του Επιθεωρητή – Ελεγκτή διαβιβάζεται στην αρµόδια εισαγγελική αρχή.
γ) Μετά το τέλος της επιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας ο Επιθεωρητής – Ελεγκτής υποβάλλει στο Γενικό Επιθεωρητή τεκµηριωµένη έκθεση, στην οποία περιλαµβάνονται οι
διαπιστώσεις, τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις για ενδεχόµενες βελτιώσεις ή απλουστεύσεις. Ο Γενικός Επιθεωρητής γνωστοποιεί το πόρισµά του στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών και στον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης και ενηµερώνει τις υπηρεσίες ή τους ιδιώτες στους οποίους έγινε η επιθεώρηση, ο έλεγχος ή η έρευνα και, εφόσον διαπιστώσει
παράνοµη συµπεριφορά λειτουργού ή υπαλλήλου ή µέλους διοίκησης ή ιδιώτη, προτείνει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης.
δ) Οι υπηρεσίες ή οι ιδιώτες µετά την ενηµέρωσή τους από τον
Γενικό Επιθεωρητή, υποχρεούνται να αναφέρουν, το ταχύτερο
δυνατόν, στον Γενικό Επιθεωρητή και τον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί για την
υλοποίηση των προτάσεων της έκθεσης ή και του πορίσµατος.
16. α) Οι υπηρετούντες στο Σ.Ε.Ε.ΜΕ. και οι υπάλληλοι των
παραγράφων 2β και 2γ που συµµετέχουν στο ελεγκτικό έργο
οφείλουν να τηρούν εχεµύθεια για θέµατα που χαρακτηρίζονται
ως απόρρητα ή εµπιστευτικά από τις κείµενες διατάξεις, για τα
θέµατα των αρµοδιοτήτων του Σώµατος. Η υποχρέωση αυτή
ισχύει και µετά την αποχώρησή τους από το Σ.Ε.Ε.ΜΕ..
β) Ο Γενικός Επιθεωρητής, οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές του Σώµατος και οι υπάλληλοι των παραγράφων 2β και 2γ που συµµετέχουν στο ελεγκτικό έργο δεν εξετάζονται και δεν διώκονται για
γνώµη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Κατ’ εξαίρεση, διώκονται για παραβίαση του απορρήτου των
πληροφοριών και των στοιχείων που έχουν περιέλθει σε γνώση
τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για παράβαση του
καθήκοντος εχεµύθειας, καθώς και για την εκ δόλου παράβαση
του καθήκοντός τους.
γ) Αν ο Γενικός Επιθεωρητής και οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές
και οι υπάλληλοι των παραγράφων 2β και 2γ που συµµετέχουν
στο ελεγκτικό έργο διώκονται ή ενάγονται για πράξεις στις
οποίες έχουν προβεί ή για παραλείψεις κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, τους παρέχεται η δυνατότητα να παρίστανται
ενώπιον των δικαστηρίων από λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό
αίτηµα θα εγκριθεί από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ..
17. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Υποδοµών και Μεταφορών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θεσπίζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας του Σώµατος
Επιθεωρητών – Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και καθορίζεται κάθε άλλο συναφές θέµα για τη λειτουργία του.
Άρθρο 18
Δαπάνες του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωµάτων Πνευµατικής
και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δηµοσίου Α.Ε.
(Ε.Ε.Δ.Δ.Π. και Β.Ι.Ε.Δ. Α.Ε.)», οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν
κατά το έτος 2017, δεν πάσχουν ακυρότητας, λόγω µη έγκρισης
του Προϋπολογισµού του από το εποπτεύον Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, όπως αυτός διαµορφώθηκε κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν. 4270/ 2014.
Άρθρο 19
Υπαίθριοι σταθµοί αυτοκινήτων
Η παρ. 1 του άρθρου 27 του π.δ. 455/1976 (A’ 169) όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Υπαίθριος σταθµός χαρακτηρίζεται χώρος χρησιµοποιούµενος δια την στάθµευση, ολική ή µερική διηµέρευση ή διανυκτέ-
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ρευση πέντε (5) αυτοκινήτων και άνω.»
Άρθρο 20
Τροποποίηση των νόµων 3897/2010 (Α’208),
4530/2018 (Α’59) και του π.δ. 595/1984 (Α’218)
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208), όπως
ισχύει, η φράση «Αίτηση υποβαλλόµενη µετά το πέρας της ανωτέρω ηµεροµηνίας θεωρείται εκπρόθεσµη και δεν εξετάζεται»
διαγράφεται.
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208), όπως
ισχύει, µετά τη φράση «του άρθρου 4 του ν. 2801/2000, όπως
ισχύει, παύει να λειτουργεί.» προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:
«Τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθµοί αυτοκινήτων των οποίων η
άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά, δύνανται µέχρι την
31η Δεκεµβρίου 2019 να αιτηθούν νέας άδειας λειτουργίας στην
αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον, πριν από την αίτηση λειτουργίας, υλοποιήσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά µέτρα και συσκευές, για
την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους,
σύµφωνα µε τις ανωτέρω υποδείξεις α’ έως και στ’.
Η αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας για την αποσφράγιση των εγκαταστάσεων
ακολουθεί τη διαδικασία της υπουργικής απόφασης 59555/
2459/26.9.2000 (Β’ 1261) όπως ισχύει, εφόσον εγκρίνει την αίτηση µεταβολών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) ή του β.δ. 465/1970 (Α’ 150)
κατά περίπτωση, όπως ισχύουν.»
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208), όπως
ισχύει, µετά τη φράση «µε την προσθήκη των ανωτέρω ειδικών
πρόσθετων µέτρων της παρούσας, καθώς και των µέτρων του
άρθρου 4 του ν. 2801/2000, όπως ισχύει.» προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:
«Σε περίπτωση που µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και
µέσο, η αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ενηµερωθεί ότι στεγάζονται νέες χρήσεις
µετά την 30ή Οκτωβρίου 2018, τουλάχιστον µίας εξ αυτών που
αναφέρεται στο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/
2000 (Α’ 46), συµπεριλαµβάνοντας και τις χρήσεις γραφείων και
ξενοδοχείων, άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαµβάνει το πρατήριο υγρών καυσίµων ή ο σταθµός αυτοκινήτων
δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένος µε αντλίες υγρών καυσίµων, η
ανωτέρω Υπηρεσία ενηµερώνει άµεσα και εγγράφως τον εκµεταλλευτή του ως άνω πρατηρίου υγρών καυσίµων ή σταθµού αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένου µε αντλίες υγρών
καυσίµων, για την υποχρέωση εφαρµογής και εγκατάστασης των
ειδικών µέτρων και συσκευών για την ενίσχυση της ασφαλούς
λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύµφωνα µε τις
ανωτέρω υποδείξεις α’ έως και στ’. Η µη συµµόρφωση του εκµεταλλευτή στην παραπάνω υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου, τιµωρείται µε αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και µε
σφράγιση των εγκαταστάσεων, εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία της έγγραφης ενηµέρωσής του.»
4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’
208), όπως ισχύει, προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:
«Τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθµοί αυτοκινήτων των οποίων η
άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά, δύνανται µέχρι την
31η Δεκεµβρίου 2019 να αιτηθούν νέας άδειας λειτουργίας στην
αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, εφόσον πριν από την αίτηση λειτουργίας, υλοποιήσουν και
εγκαταστήσουν τα ειδικά µέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση
της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύµφωνα µε τις
ανωτέρω υποδείξεις α’ έως και στ’.
Η αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας για την αποσφράγιση των εγκαταστάσεων
ακολουθεί τη διαδικασία της υπουργικής απόφασης 59555/2459/
26.9.2000 (Β’ 1261) όπως ισχύει, εφόσον εγκρίνει την αίτηση µεταβολών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18
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του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) ή του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), κατά
περίπτωση, όπως ισχύουν.
Σε περίπτωση που µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και
µέσο, η αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ενηµερωθεί ότι υφίσταται νέο κτίριο ή
χώρος µετά τη 10η Δεκεµβρίου 2018 µε χρήση µίας εξ αυτών
που αναφέρονται στο εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρου 185 του
ν. 4070/2012 (Α’ 82), µε χωρητικότητα άνω των πενήντα (50) ατόµων, σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) µέτρων από πρατήριο υγρών καυσίµων ή σταθµό αυτοκινήτων εξοπλισµένο µε
αντλίες υγρών καυσίµων, η ανωτέρω Υπηρεσία ενηµερώνει
άµεσα και εγγράφως τον εκµεταλλευτή του ως άνω πρατηρίου
υγρών καυσίµων ή σταθµού αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένου µε αντλίες υγρών καυσίµων, για την υποχρέωση
εφαρµογής και εγκατάστασης των ειδικών µέτρων και συσκευών,
για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων
και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύµφωνα µε τις ανωτέρω υποδείξεις α’ έως και
στ’. Η µη συµµόρφωση του εκµεταλλευτή στην παραπάνω υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου, τιµωρείται µε αφαίρεση
της άδειας λειτουργίας και µε σφράγιση των εγκαταστάσεων,
εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία της έγγραφης ενηµέρωσής του.»
5. Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.
3897/2010, όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 70 του
ν. 4530/2018 (Α’59), η φράση «αποµακρύνονται µέσα σε οκτώ (8)
έτη από την έναρξη ισχύος του ν. 3897/2010.» αντικαθίσταται
από την φράση «παύουν να λειτουργούν µε προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους».
6. Η παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α’59) καταργείται.
7. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 13 του π.δ. 595/1984 (Α’
218), όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.
4439/2016 (Α’ 222), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οµοίως, το περίβληµα του αµιγούς διανοµέα υγραερίου που
πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών αντιεκρηκτικής
προστασίας και εξοπλισµού υπό πίεση και διαθέτει Πιστοποιητικό
ελέγχου συµµόρφωσης, σύµφωνα µε το ΕΝ 14678-1:2013, δεν
αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του πρατηρίου, σύµφωνα µε
το εδάφιο γγ’ της παραγράφου ζ’ του άρθρου 1, για την τήρηση
των αποστάσεων ασφαλείας των άρθρων 4 και 5.»
Άρθρο 21
Τροποποίηση διατάξεων για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα
1. Στην παρ. 7 του άρθρου 91 του ν. 4070/2012 (A’ 82) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑµΕΑ αποσύρονται από την κυκλοφορία µε
τη συµπλήρωση είκοσι (20) ετών. Με απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών, µπορεί να τροποποιείται ο χρόνος
απόσυρσης από την κυκλοφορία.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 4070/2012
(Α’ 82),
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
5 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Συνιστάται ανά διετία, µέσα στο πρώτο δίµηνο του πρώτου
έτους, στην έδρα κάθε περιφέρειας ή, για τις νησιωτικές περιφέρειες του άρθρου 205 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), σε κάθε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφέρειας,
πειθαρχικό συµβούλιο µε διετή θητεία, το οποίο είναι αρµόδιο
για τον έλεγχο της τήρησης και την επιβολή κυρώσεων σχετικά
µε την παράβαση διατάξεων που προβλέπουν πειθαρχικά παραπτώµατα των οδηγών, των ιδιοκτητών και των εκµεταλλευτών
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι παραβάσεις εκδικάζονται από το πειθαρχικό συµβούλιο της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητου.»
3. Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4070/
2012, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.
4530/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Δύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών της οικείας περιφέρειας ή δύο (2) εκπροσώπους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας
περιφέρειας για τις νησιωτικές περιφέρειες του άρθρου 205 του
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ν.3852/2010 (Α’ 87), µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τον Περιφερειάρχη,».
4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 4530/2018 (Α’
59) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση παραχώρησης της εκµετάλλευσης του Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου από τον ιδιοκτήτη σε εκµεταλλευτή, που αποδεικνύεται από σχετική σύµβαση ή συµβολαιογραφική πράξη, οι
προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα επιβάλλονται
στον εκµεταλλευτή του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και όχι στον ιδιοκτήτη
αυτού.»
Άρθρο 22
Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας
1. Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι το
στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται µε σκοπό τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές και τα περίχωρά τους και
την ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη µεταφορά αγαθών στις περιοχές αυτές. Το ΣΒΑΚ στηρίζεται στις υφιστάµενες πρακτικές πολεοδοµικού και κυκλοφοριακού σχεδιασµού, στα εγκεκριµένα πολεοδοµικά σχέδια
όλων των βαθµίδων (Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια, Τοπικά Χωρικά
Σχέδια, ΓΠΣ/ΤΧΣ) και Πολεοδοµικές Μελέτες Επέκτασης Αναθεώρησης ή Τοπικά Σχέδια Εφαρµογής (ΠΜΕΑ/ΤΣΕ), καθώς και
όλες τις στρατηγικές µελέτες που συσχετίζονται µε αυτά (Επιχειρησιακό Σχέδιο Ο.Τ.Α., ΣΒΑΑ, ΣΟΑΠ, ΟΧΕ, ΣΔΑΕ, Τοπικά Σχέδια Προσαρµογής στην Κλιµατική Αλλαγή, ΣΔΑΕΚ, ΤοΣΔΑ,
Αναπτυξιακές µελέτες) και ενσωµατώνει επιµέρους τοµεακές πολιτικές, αναπτύσσει και προωθεί συµµετοχικές διαδικασίες για
την επιλογή των µέτρων παρέµβασης και περιλαµβάνει µεθόδους
παρακολούθησης και αξιολόγησής τους. Το ΣΒΑΚ σχεδιάζεται
και καταρτίζεται µε ορίζοντα δεκαετίας στο πλαίσιο σχεδιασµού
και ανάπτυξης της βιωσιµότητας του αστικού χώρου, µε κριτήρια
κοινωνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά και καλύπτει όλους
τους τρόπους και τα µέσα µεταφοράς στην περιοχή παρέµβασης, ώστε η κινητικότητα των πολιτών και οι αστικές µεταφορές
να καθίστανται λειτουργικές και βιώσιµες για το σύνολο των χρηστών. Κατά την κατάρτιση του ΣΒΑΚ εξετάζονται, ιδίως, θέµατα
που αφορούν δηµόσιες µεταφορές, µη µηχανοκίνητα µέσα (πεζή
µετακίνηση, ποδήλατο), συνδυασµένες µεταφορές, οδική ασφάλεια, διαχείριση κυκλοφορίας και στάθµευσης, αστική εφοδιαστική αλυσίδα, διαχείριση κινητικότητας και ευφυή συστήµατα
µεταφορών, κίνητρα και αντικίνητρα για τους πολίτες, πρόσβαση
στις θαλάσσιες και εναέριες µεταφορές, προώθηση της ηλεκτροκίνησης, βιοκλιµατικό σχεδιασµό του δηµόσιου χώρου, και δίδεται έµφαση στη διεύρυνση των δικτύων ήπιας κυκλοφορίας σε
συνδυασµό µε την αντίστοιχη διεύρυνση των δικτύων των ελεύθερων, κοινόχρηστων – κοινωφελών, αστικών χώρων, συνδυάζοντας την πεζή κινητικότητα µε δίκτυα πράσινων υποδοµών, των
δικτύων νερού (ρέµατα, ποτάµια, παράκτιες ζώνες) και διαδροµών
και την ολοκληρωµένη διαχείριση του δηµόσιου χώρου. Στο ΣΒΑΚ
συνεκτιµώνται στρατηγικά κείµενα και εθνικές πολιτικές που αφορούν, ιδίως, την ανάπτυξη των µεταφορών, την προώθηση της
βιώσιµης κινητικότητας, την οδική ασφάλεια και την επίτευξη των
στόχων βιώσιµης ανάπτυξης, τις στρατηγικές και κατευθύνσεις
του ολοκληρωµένου χωρικού σχεδιασµού και αστικής αναζωογόνησης, καθώς και της συνεργατικής και κυκλικής οικονοµίας για
τα θέµατα µεταφορών.
2. Το ΣΒΑΚ περιλαµβάνει:
α) τα επιµέρους στάδια ανάπτυξής του, στα οποία περιγράφονται οι συµµετοχικές διαδικασίες µε φορείς και πολίτες, προσδιορίζονται τα εµπλεκόµενα µέρη, ο ρόλος και ο τρόπος
συνεργασίας τους, αναλύεται η υφιστάµενη κατάσταση, τίθενται
προτεραιότητες και στόχοι, αναπτύσσονται εναλλακτικά σενάρια
κινητικότητας, λαµβάνοντας υπόψη τα δοµικά σχέδια χωρικής
οργάνωσης των ΓΠΣ ή ΤΧΣ και τα αντίστοιχα σενάρια χωρικής
ανάπτυξης, καθώς και τα υπόλοιπα προαναφερόµενα στρατηγικά σχέδια της παραγράφου 1, καθώς και η µεθοδολογία επιλογής του αποδοτικότερου,
β) τα µέτρα ή έργα ή δράσεις που προτείνονται προς υλοποίηση, τα οποία αφορούν είτε ρυθµίσεις πολεοδοµικού χαρακτήρα,

όπως χρήσεις γης και ρυµοτοµικές ρυθµίσεις, είτε έργα υποδοµών είτε παρεµβάσεις για την αναβάθµιση της λειτουργίας των
συστηµάτων µεταφορών, και κάθε είδους δράσεις ή πρωτοβουλίες που συµβάλουν στην προώθηση της βιώσιµης αστικής κινητικότητας. Τα προτεινόµενα µέτρα λαµβάνουν υπόψη τις υφιστάµενες και προωθούµενες χωρικές, κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές ρυθµίσεις, καθώς και µελέτες που αφορούν την περιοχή παρέµβασης,
γ) το σχέδιο δράσης, το οποίο περιγράφει τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, τις πιθανές πηγές χρηµατοδότησης, τους πιθανούς
φορείς υλοποίησης των προτεινόµενων µέτρων παρέµβασης,
καθώς και ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους και,
δ) η µεθοδολογία παρακολούθησης της εφαρµογής των µέτρων και της αξιολόγησης της υλοποίησής τους.
3. Ως «Ολοκληρωµένα ΣΒΑΚ» χαρακτηρίζονται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών τα
ΣΒΑΚ, για τα οποία κατά την κατάρτισή τους έχουν ολοκληρωθεί
τα εξής:
α) συγκρότηση της Οµάδας Εργασίας της παραγράφου 6,
β) ορισµός του δικτύου φορέων της παραγράφου 7,
γ) υπογραφή του συµφώνου συµµετοχής της παραγράφου 8,
δ) δηµιουργία ιστοσελίδας της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 5,
ε) υλοποίηση των σταδίων ανάπτυξης, όπως αυτά εξειδικεύονται στην απόφαση της παραγράφου 12,
στ) κατάρτιση του σχεδίου δράσης και της µεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης των µέτρων των περιπτώσεων
γ’ και δ’ της παραγράφου 2.
4. Ως «Περιοχή Παρέµβασης του ΣΒΑΚ» ορίζεται περιοχή
εντός των διοικητικών ορίων του φορέα εκπόνησης της παραγράφου 5. Η περιοχή παρέµβασης µπορεί να εκτείνεται και
πέραν των διοικητικών ορίων του φορέα εκπόνησης, όπου αυτό
κρίνεται αναγκαίο προς εξυπηρέτηση των πραγµατικών αναγκών
κινητικότητας, ιδίως όταν πρόκειται για πολεοδοµικό συγκρότηµα αποτελούµενο από περισσότερους του ενός Ο.Τ.Α. ή όταν
υπάρχουν έντονες ανάγκες περιαστικών µετακινήσεων. Σε αυτή
την περίπτωση, ο φορέας εκπόνησης υποχρεούται να απευθύνει
σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού της περιοχής παρέµβασης πρόσκληση συµµετοχής στο δίκτυο φορέων της παραγράφου 7.
5. Φορέας εκπόνησης του ΣΒΑΚ ορίζεται ο Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθµού που είναι αρµόδιος για την περιοχή παρέµβασης, όπως αυτή
ορίζεται στην παράγραφο 4 ή ο σύνδεσµος δύο ή περισσοτέρων
Ο.Τ.Α. α’ βαθµού που συνιστάται κατά τις κείµενες διατάξεις για
την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ στην περιοχή αρµοδιότητάς τους ή
τέλος, η Περιφερειακή Ένωση Δήµων (ΠΕΔ). Έργο του φορέα
εκπόνησης είναι:
α) η συγκρότηση της οµάδας εργασίας της παραγράφου 6 για
την κατάρτιση του ΣΒΑΚ,
β) η πρόσκληση των κατά περίπτωση ενδιαφερόµενων µερών
για συµµετοχή στο δίκτυο φορέων της παραγράφου 7,
γ) η υπογραφή του συµφώνου συµµετοχής της παραγράφου
8 και η κοινοποίησή του στις αρµόδιες υπηρεσίες, για αρχειοθέτηση και ανάρτηση στη σχετική ιστοσελίδα,
δ) η δηµιουργία ιστοσελίδας αναφορικά µε το ΣΒΑΚ που καταρτίζει, στην οποία αναρτάται κάθε σχετική πληροφορία, συµπεριλαµβανοµένου του συµφώνου συµµετοχής, καθώς και
απόψεις των πολιτών ή/και όλων των εµπλεκόµενων µερών,
ε) η κοινοποίηση του ΣΒΑΚ στις αρµόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 9 και η έγκρισή του από τα αρµόδια όργανα του
φορέα εκπόνησης,
στ) η υλοποίηση και η παρακολούθηση εφαρµογής των µέτρων που προτείνονται στο ΣΒΑΚ,
ζ) η αξιολόγηση των µέτρων παρέµβασης του ΣΒΑΚ και η σύνταξη της σχετικής διετούς έκθεσης προόδου µε ανάρτησή της
στην οικεία ιστοσελίδα,
η) η επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης, όποτε κρίνεται αναγκαίο,
θ) η αναθεώρηση του ΣΒΑΚ σύµφωνα µε την παράγραφο 10,
ι) η κοινοποίηση των εκθέσεων προόδου και των επικαιροποιηµένων σχεδίων δράσης της παραγράφου 2 στους φορείς του
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8,
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ια) η γραµµατειακή υποστήριξη της οµάδας εργασίας της παραγράφου 6,
ιβ) η ανάθεση και εκτέλεση δηµόσιων συµβάσεων εκπόνησης
µελετών ή παροχής υπηρεσιών για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ.
6. Η οµάδα εργασίας στελεχώνεται από υπαλλήλους του αρµόδιου φορέα εκπόνησης της παραγράφου 5 και επικουρικά,
από στελέχη του δικτύου φορέων της παραγράφου 7 µε γνώση
και εµπειρία του αντικειµένου. Η οµάδα εργασίας, εφόσον προκύψουν ιδιαίτερες ανάγκες, µπορεί να στελεχωθεί, κατά τις κείµενες διατάξεις και από εξειδικευµένα στελέχη ή και εξωτερικούς συνεργάτες. Η οµάδα εργασίας είναι αρµόδια για:
α) την κατάρτιση του ΣΒΑΚ,
β) την εισήγηση πρόσκλησης υποψήφιων συµµετεχόντων του
δικτύου φορέων στον φορέα εκπόνησης και τη διοργάνωση προπαρασκευαστικών συναντήσεων µε αυτούς,
γ) τη συλλογή των διαθέσιµων στοιχείων που απαιτούνται για
την κατάρτιση του ΣΒΑΚ,
δ) τη συνεργασία µε τρίτα µέρη για την εκπόνηση επιµέρους
µελετών του ΣΒΑΚ, όπου αυτές απαιτούνται,
ε) τη συνεργασία µε το δίκτυο φορέων της παραγράφου 7 για
την κατάρτιση του ΣΒΑΚ.
7. Δίκτυο φορέων ορίζεται το συλλογικό όργανο όλων των εµπλεκόµενων µερών, όπως όµοροι Ο.Τ.Α. α’ βαθµού ή Ο.Τ.Α. β’
βαθµού, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, αρµόδια επιµελητήρια, εµπορικές και επαγγελµατικές ενώσεις και περιβαλλοντικοί σύλλογοι, κατά το
περιεχόµενο του ΣΒΑΚ. Κάθε εµπλεκόµενο µέρος συµµετέχει
στις εργασίες του δικτύου φορέων µε έναν εκπρόσωπο και τον
αναπληρωτή του. Η συµµετοχή στο δίκτυο φορέων είναι εθελοντική και η απουσία εκπροσώπων κάτω του 50% δεν παρακωλύει
τη λειτουργία του και τη λήψη αποφάσεων, εφ’ όσον έχουν εγκαίρως ειδοποιηθεί για τη σύγκληση των συνεδριάσεών του.
8. Σύµφωνο συµµετοχής: καταρτίζεται για τον σκοπό της συνεργασίας µεταξύ του φορέα εκπόνησης ΣΒΑΚ και του δικτύου
φορέων και περιγράφει τη συµβολή όλων των εµπλεκόµενων
µερών του δικτύου στην ανά στάδιο ανάπτυξη του ΣΒΑΚ. Περαιτέρω, στο σύµφωνο συµµετοχής περιγράφεται η οργάνωση και
η λειτουργία του δικτύου φορέων. Μετά την υπογραφή του Συµφώνου Συµµετοχής από τους εκπροσώπους των εµπλεκόµενων
µερών, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που ορίζεται από τον
φορέα εκπόνησης, το Σύµφωνο Συµµετοχής δηµοσιοποιείται
µέσω της Διαύγειας, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήµου ή της
Περιφέρειας και κοινοποιείται στις αρµόδιες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, στις αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών,
καθώς επίσης και στον οικείο Ο.Τ.Α. β’ βαθµού αν ο φορέας εκπόνησης είναι Ο.Τ.Α. α’ βαθµού ή σύνδεσµος Ο.Τ.Α. α’ βαθµού ή
ΠΕΔ ή, εφόσον ο φορέας εκπόνησης είναι Ο.Τ.Α. β’ βαθµού,
στους οικείους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού που εντάσσονται ή επηρεάζονται από το ΣΒΑΚ στην περιοχή παρέµβασης.
9. Διαδικασία έγκρισης ΣΒΑΚ: το ΣΒΑΚ εγκρίνεται από τα αρµόδια όργανα του φορέα εκπόνησης. Μετά τη σύνταξη του ΣΒΑΚ
και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλευτικές διαδικασίες,
το ΣΒΑΚ κοινοποιείται πριν από την έγκρισή του:
α) στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για τον χαρακτηρισµό του ή µη ως ολοκληρωµένου
σύµφωνα µε την παράγραφο 3,
β) στις αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών, για
διατύπωση γνώµης,
γ) στις αρµόδιες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, σε όλους τους
φορείς της αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
που επηρεάζονται από την υλοποίηση των µέτρων του ΣΒΑΚ ή
και θα κληθούν µεταγενέστερα να εγκρίνουν κατά την κείµενη
νοµοθεσία τα µέτρα, έργα ή ρυθµίσεις που προτείνονται από το
ΣΒΑΚ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τις προθεσµίες που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 12. Σε κάθε περίπτωση, για την έγκριση του ΣΒΑΚ λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις
και οι γνωµοδοτήσεις όλων των ανωτέρω φορέων.
10. Αναθεώρηση ΣΒΑΚ: το ΣΒΑΚ µπορεί να αναθεωρείται κάθε
πέντε (5) έτη και πάντως όχι αργότερα από την πάροδο δεκαε-
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τίας, εφόσον κρίνεται σκόπιµο από τα πορίσµατα των εκθέσεων
προόδου ή, εφόσον προκύψουν νέα δεδοµένα και εξελίξεις,
ιδίως ως προς τα θέµατα της παραγράφου 2. Η διαδικασία αναθεώρησης ακολουθεί όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο για την έγκρισή του.
11. Τα προτεινόµενα µέτρα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 και το σχέδιο δράσης της περίπτωσης γ’ της ίδιας παραγράφου ενσωµατώνονται στις επιµέρους τοµεακές πολιτικές των
Ο.Τ.Α.. Αν για την υλοποίηση προτεινόµενων µέτρων παρέµβασης απαιτούνται αλλαγές θεσµοθετηµένων χωρικών ρυθµίσεων,
η υλοποίηση των µέτρων του ΣΒΑΚ που είναι ανεξάρτητα από
αυτές δεν παρεµποδίζεται. Τα προτεινόµενα µέτρα ή έργα των
ολοκληρωµένων ΣΒΑΚ δύνανται να χρηµατοδοτούνται από το
συγχρηµατοδοτούµενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων ή/και άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και
Μεταφορών, καθώς και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το κατευθυντήριο πλαίσιο
οδηγιών και εξειδικεύονται οι διαδικασίες έγκρισης, παρακολούθησης και αναθεώρησης του ΣΒΑΚ και ορίζονται οι προθεσµίες
για τη γνωµοδότηση των αρµόδιων υπηρεσιών επί του ΣΒΑΚ και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
13. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι φορείς εκπόνησης της παραγράφου 5 που έχουν ήδη προκηρύξει ή αναθέσει
σε τρίτους, µε κάθε πρόσφορο και νόµιµο τρόπο, την εκπόνηση
µελετών ή την παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ,
υποχρεούνται στην τήρηση, κατ’ ελάχιστον, των διατάξεων της
παραγράφου 9. Σε κάθε περίπτωση, για την αναθεώρηση των
ΣΒΑΚ ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 10.
14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα µέτρα που προτείνονται σε ολοκληρωµένα ΣΒΑΚ λαµβάνονται υπόψη και ενσωµατώνονται στα διάφορα χωρικά εργαλεία που αναπτύσσονται
για την περιοχή παρέµβασής τους, στον βαθµό που συµβάλλουν
στην προώθηση κοινών στόχων βιώσιµης κινητικότητας και εναρµονίζονται µε το προωθούµενο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης.
Τυχόν εξειδικευµένα προγράµµατα και επεµβάσεις αστικής αναζωογόνησης και ανάπλασης εξειδικεύουν και αναπτύσσουν περαιτέρω τα προτεινόµενα από τα ΣΒΑΚ µέτρα και είναι δυνατόν
να προτείνουν τεκµηριωµένα τη µερική τροποποίησή τους.
Άρθρο 23
Διαγραφή ανεξόφλητων προστίµων
στις αστικές συγκοινωνίες
Δεν επιτρέπεται η ταµειακή βεβαίωση και η λήψη αναγκαστικών µέτρων εκτέλεσης και είσπραξης των αντιστοιχούντων
ποσών σε βάρος των κληρονόµων θανόντος προσώπου, στο
οποίο έχει επιβληθεί πρόστιµο για τη µη καταβολή του νόµιµου
κοµίστρου στις αστικές συγκοινωνίες, καθώς και παύει η διαδικασία είσπραξης των ήδη βεβαιωµένων ποσών.
Άρθρο 24
Χρόνος µηχανοδήγησης
Ο µέγιστος ηµερήσιος χρόνος µηχανοδήγησης σε αυτοκινητάµαξες και ηλεκτροαυτοκινητάµαξες ή σε οποιοδήποτε τροχαίο
υλικό που κυκλοφορεί στην Ελληνική Σιδηροδροµική Υποδοµή,
εφόσον εκεί εργάζεται ένας µόνο µηχανοδηγός, δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις 5½ ώρες (πέντε ώρες και τριάντα λεπτά). Στην ίδια
περίπτωση, εφόσον η µηχανοδήγηση διαρκεί περισσότερο από
4½ ώρες (τέσσερις ώρες και τριάντα λεπτά), χορηγείται επίσης
υποχρεωτικά διάλειµµα µισής (1/2) ώρας το οποίο περιλαµβάνεται στον ηµερήσιο χρόνο εργασίας.
Άρθρο 25
1. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4452/2017 (Α’17) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Στους µαθητές της Β’ και Γ’ τάξης των ηµερήσιων Επαγ-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), του Τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων και των ειδικοτήτων Πλοιάρχου και Μηχανικού Εµπορικού
Ναυτικού (Ε.Ν.), οι οποίοι ναυτολογούνται ως προσωπικό καταστρώµατος και µηχανής για την απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας, χορηγείται το εγχειρίδιο κατευθυνόµενης εκπαίδευσης σε
πλοίο (ΚΕΠ) του άρθρου 34 του π.δ. 141/2014 (Α’ 232) και πριν
την απόκτηση του τίτλου σπουδών, κατά τα διαστήµατα: αα) των
διακοπών των Χριστουγέννων, ββ) των διακοπών του Πάσχα και
γγ) από τη λήξη των εξετάσεων του Ιουνίου του εκπαιδευτικού
έτους φοίτησης της Β’ τάξης µέχρι την έναρξη των µαθηµάτων
της Γ’ τάξης του επόµενου εκπαιδευτικού έτους, εφόσον η θαλάσσια υπηρεσία που αποκτάται στο πλοίο έχει κάθε φορά ελάχιστη διάρκεια επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών.
β) Στους µαθητές της Β’ και Γ’ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
τριετούς διάρκειας και της Γ’ και Δ’ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
τετραετούς διάρκειας, του Τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων
και των ειδικοτήτων Πλοιάρχου και Μηχανικού (Ε.Ν.), οι οποίοι
ναυτολογούνται ως προσωπικό καταστρώµατος και µηχανής, για
την απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας, χορηγείται το εγχειρίδιο
κατευθυνόµενης εκπαίδευσης σε πλοίο (ΚΕΠ) του άρθρου 34 του
π.δ. 141/2014 και πριν την απόκτηση του τίτλου σπουδών, κατά
τα διαστήµατα: αα) των διακοπών των Χριστουγέννων, ββ) των
διακοπών του Πάσχα, γγ) από τη λήξη των εξετάσεων του Ιουνίου του εκπαιδευτικού έτους φοίτησης της Β’ τάξης µέχρι την
έναρξη των µαθηµάτων της Γ’ τάξης του επόµενου εκπαιδευτικού έτους για τους µαθητές των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς
διάρκειας ή της Γ’ τάξης µέχρι την έναρξη των µαθηµάτων της
Δ’ τάξης του επόµενου εκπαιδευτικού έτους για τους µαθητές
των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς διάρκειας και δδ) κατά τη
διάρκεια του διδακτικού έτους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
περί επαρκούς φοίτησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε
αριθµ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22.1.2018 (Β’120) κοινή απόφαση του
Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, εφόσον η θαλάσσια υπηρεσία που αποκτάται στο πλοίο
έχει κάθε φορά ελάχιστη διάρκεια επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών.»
2. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης 3.4 της περίπτωσης
3 του άρθρου 2 της µε αριθµ. 2231.2-6/41052/1.6.2018 (Β’2047)
κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η φράση «εκπαιδευτικό έτος 2019-2020» αντικαθίσταται µε τη φράση
«ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021».
Άρθρο 26
Στήριξη φροντίδας τέκνων
αναπληρωτών εκπαιδευτικών
1. Στην αρχή της παρ. 14 του άρθρου 30 του ν. 2083/1992
(Α’159) τίθεται το γράµµα «α)» και στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται περίπτωση β’, η οποία έχει ως εξής:
«β) αα) Εναλλακτικά, η φυσική, θετή ή ανάδοχη µητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή µέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εφόσον δεν
κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου της περίπτωσης α’, δικαιούται, για την ανατροφή του τέκνου της, άδεια µε αποδοχές, διάρκειας έως τριών (3) µηνών και δεκαπέντε (15) ηµερών, η οποία
χορηγείται αποκλειστικά µετά τη λήξη της άδειας µητρότητας
της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2874/2000 (Α’286). Ο χρόνος
λήψης της εν λόγω άδειας ανατροφής τέκνου δεν µπορεί να µετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διάρκειά της δεν µπορεί να παραταθεί, λήγει δε, σε κάθε περίπτωση µε τη λήξη της εργασιακής
σχέσης της εκπαιδευτικού.
ββ) Τις ως άνω άδειες των περιπτώσεων α’και β’ του παρόντος,
δικαιούνται και η ανάδοχη και η θετή µητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή µέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή
του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υιοθετεί ή αναδέχεται
τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών, αµέσως µετά την περαίωση της
διαδικασίας της υιοθεσίας.
γγ) Το χρονικό διάστηµα της εν λόγω άδειας, λογίζεται ως
χρόνος διδακτικής υπηρεσίας και ως χρόνος ασφάλισης στους
οικείους κλάδους κύριας σύνταξης, καθώς και στους οικείους

φορείς επικουρικής ασφάλισης.
δδ) Κάθε δαπάνη για την εφαρµογή του παρόντος καλύπτεται
είτε µε συγχρηµατοδότηση από κονδύλια του ΕΣΠΑ είτε από πόρους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων είτε από πόρους του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, αναλόγως της χρηµατοδότησης
εκάστης θέσης.»
Άρθρο 27
Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
Η παρ. 1 του άρθρου 1 της Γ2α/57683/12.4.2018 κοινής απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας (Β’1435) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών υπάγεται στις διατάξεις του
ν.δ. 2592/1953 (Α’254), σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 3329/2005
(Α’81), αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε
µία οργανική µονάδα (οργανική µονάδα Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ),
υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 6ης
Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος και φέρει την επωνυµία «Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»».
Άρθρο 28
Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 7 του άρθρου 90
του ν. 4368/2016 (Α’21), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5
του άρθρου 49 του ν. 4508/2017 (Α’200) και µε το άρθρο τρίτο
του ν. 4517/2018 (Α’22), αντικαθίσταται ως εξής:
«Έως 31.12.2019 τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., τα στρατιωτικά νοσοκοµεία, τα νοσοκοµεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.
και οι λοιπές δηµόσιες δοµές παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς
και τα ιδιωτικά φαρµακεία (αποκλειστικά για την παροχή φαρµάκων προς ασφαλισµένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης και εντάσσονται σε αυτήν από 1.1.2020».
Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 119 του ν. 4001/2011 (Α’179)
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 119 του ν. 4001/
2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 39
του ν. 4414/2016 (Α’149) οι λέξεις «επτά (7) ετών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εννέα (9) ετών».
2. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από την
έναρξη ισχύος του παρόντος το προσωπικό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που
έχει διατεθεί στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (πρώην ΛΑΓΗΕ) µπορεί να δηλώσει εγγράφως ότι, δεν συµφωνεί µε την παράταση της διάθεσής
του και να επανέλθει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
Άρθρο 30
Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4549/2018 (Α’105)
Στην παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4549/2018 η λέξη «Ιανουάριου» αντικαθίσταται µε τη λέξη «Μαΐου».
Άρθρο 31
Ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας
1. α) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου έκτου του
ν. 4432/2016 (Α’212) η ηµεροµηνία «31η Οκτωβρίου 2018» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «31η Ιανουάριου 2019».
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 66 του ν. 4316,
2014 (A’270) οι λέξεις «έτους 2018» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έτους 2019».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4484/
2017 (Α’110), αντικαθίσταται ως εξής:
«Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016, 2017, 2018
και 2019, η χορηγούµενη αποζηµίωση για την προµήθεια στολής
στους διασώστες, πληρώµατα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, που
προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (A’
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226), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.»
3. Τα ποσά των υπερωριών του άρθρου 12 του ν. 4316/2014
νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του Γ.Ν. Νίκαιας «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» µηνός Δεκεµβρίου 2018, που δεν εντάχθηκαν στον
αντίστοιχο προϋπολογισµό, δύναται να εγγραφούν στον προϋπολογισµό τρέχοντος έτους, καθ’ υπέρβαση των εγκεκριµένων πιστώσεων του έτους 2019. Τα ποσά αυτά πληρώνονται στους
δικαιούχους από τα ταµειακά διαθέσιµα του νοσοκοµείου και
συγκεκριµένα από τα ποσά που χορηγήθηκαν µε την υπ’ αριθµ.
Β1.α/93627/3.12.2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Άρθρο 32
Ρυθµίσεις βοσκήσιµων γαιών
1. Ο ν. 4351/2015 (Α’164) τροποποιείται ως εξής:
α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Οι δαπάνες για τη δηµιουργία της Εθνικής Γεωγραφικής
Βάσης Δεδοµένων καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
ή / και από προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται µέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μέχρι 31.12.2021 εκπονούνται, υποβάλλονται και εγκρίνονται τα διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιµων γαιών της Χώρας
που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3.»
γ) Στο τέλος του άρθρου 5 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το ποσό που απαιτείται από τις Περιφέρειες της Χώρας για
την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης του άρθρου
3 του ν. 4351/2015, πέραν του ποσού που έχει ήδη εισπραχθεί
για τον σκοπό αυτόν µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης από τις Περιφέρειες, βαρύνει τον προϋπολογισµό του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Τα ποσά που εισπράττονται
από τα τέλη χρήσης βοσκοτόπων για τα έτη 2019, 2020 και 2021,
µέσω του συστήµατος καταβολής των άµεσων ενισχύσεων
(ΟΣΔΕ) του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκεντρώνονται µε ευθύνη του τραπεζικού ιδρύµατος που έχει συµβληθεί µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αποδίδονται στο Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, µέχρι τη
συµπλήρωση του συνολικού ποσού που επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισµός του, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο.»
Άρθρο 33
Ρυθµίσεις γεωργικών κατασκευών
1. Η παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α’32) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι τύποι των θερµοκηπίων και διχτυοκηπίων
για την καλλιέργεια κηπευτικών, ανθέων, καλλωπιστικών, αρωµατικών-φαρµακευτικών φυτών, τροπικών φυτών, σποροφύτων,
δενδρωδών και άλλων καλλιεργειών που ενδείκνυνται για τις
ανωτέρω κατασκευές, θαλάµων για την καλλιέργεια µανιταριών
και σποροφύτων, καθώς και θερµοκηπιακών κατασκευών για
υδρόβιους οργανισµούς, οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής
τους, όπως διαστάσεις, µορφή, υλικά κάλυψης, σκελετός, εξοπλισµός, συνοδά έργα, προσανατολισµός, εγκατάσταση και θεµελίωση αυτών, οι δικαιούχοι, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία
και οι αρµόδιες αρχές έγκρισης και ελέγχων των ανωτέρω κατασκευών, η τήρηση µητρώου, κυρώσεις για παράβαση των ρυθµίσεων αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
2. Το άρθρο 2 του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ’ 270) τροποποιείται ως
εξής:
α) Ο τίτλος του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια
υδατοκαλλιεργειών, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες,
δεξαµενές, θερµοκήπια και λοιπές γεωργικές κατασκευές.»
β) Οι παράγραφοι 2α και 2β αντικαθίστανται ως εξής:
«2α. Εγκαταστάσεις ξηραντηρίων καπνών Βιρτζίνια, θερµοκηπίων και διχτυοκηπίων για την καλλιέργεια ανθέων, καλλωπιστικών και κηπευτικών προϊόντων, αρωµατικών - φαρµακευτικών
φυτών, τροπικών φυτών, σποροφύτων, δενδρωδών και άλλων
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καλλιεργειών που ενδείκνυνται για τις ανωτέρω κατασκευές, θαλάµων για την καλλιέργεια µανιταριών και σποροφύτων, θερµοκηπιακών κατασκευών για υδρόβιους οργανισµούς, καθώς και
εγκαταστάσεις για την εκτροφή σαλιγκαριών, σύµφωνα µε τις
εγκεκριµένες µελέτες - εγκεκριµένους τύπους του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατασκευάζονται χωρίς
άδεια και περιορισµό ως προς το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου, το µέγιστο ύψος και τον αριθµό των κατασκευών.
2β. Οι αποστάσεις των κατασκευών της παραγράφου 2α από
τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 2,50 µέτρα.».
γ) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ξηραντηρίων καπνών Βιρτζίνια,
θερµοκηπίων και διχτυοκηπίων για την καλλιέργεια ανθέων, καλλωπιστικών και κηπευτικών προϊόντων, αρωµατικών - φαρµακευτικών φυτών, τροπικών φυτών, σποροφύτων, δενδρωδών και
άλλων καλλιεργειών που ενδείκνυνται για τις ανωτέρω κατασκευές, θαλάµων για την καλλιέργεια µανιταριών και σποροφύτων, θερµοκηπιακών κατασκευών για υδρόβιους οργανισµούς,
καθώς και η εγκατάσταση εκτροφείων σαλιγκαριών και η καλλιέργεια αυτών στις περιοχές που καθορίζονται από ειδικές διατάξεις ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) ή γενικά
πολεοδοµικά σχέδια ως γεωργικές ή αγροτικές γαίες ή περιοχές
αποκλειστικά γεωργικής καλλιέργειας, καθώς και σε όλες τις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η χρήση και η κατασκευή θερµοκηπίων, διχτυοκηπίων, θαλάµων για την καλλιέργεια µανιταριών
και σποροφύτων και θερµοκηπιακών κατασκευών για υδρόβιους
οργανισµούς.»
Άρθρο 34
1. Η παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 (Α’246) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η διαδικασία και το λειτούργηµα του ειδικού διαχειριστή
παύουν εντός δεκαοκτώ (18) µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης του άρθρου 70, µε δυνατότητα παράτασης έξι (6) επιπλέον µηνών από το δικαστήριο του άρθρου 70, ανεξαρτήτως
της αντικατάστασης του ειδικού διαχειριστή κατά το επόµενο
εδάφιο, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο παρόν. Αν συντρέχει
σπουδαίος λόγος ή ο ειδικός διαχειριστής παραιτηθεί, µπορεί να
αντικατασταθεί µε απόφαση του δικαστηρίου του άρθρου 70,
µετά από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον, που δικάζεται µε
τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Η αµοιβή του ειδικού
διαχειριστή συµφωνείται µεταξύ αυτού και των αιτούντων πιστωτών και καταβάλλεται από αυτούς, εφαρµοζοµένου του προνοµίου του άρθρου 154 περίπτωση α’ του Πτωχευτικού Κώδικα.»
2. Στο άρθρο 72 του ν. 4307/2014 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Ο ειδικός διαχειριστής µπορεί να ανταλλάσσει ακίνητα της
επιχείρησης µε ακίνητα τρίτων ίσης αξίας. Η αξία των ανταλλασσόµενων ακινήτων προσδιορίζεται µε έκθεση εκτίµησης δύο (2)
πιστοποιηµένων εκτιµητών εγγεγραµµένων στο Μητρώο του
Υπουργείου Οικονοµικών.»
3. Στην παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 4307/2014 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, η υπό ειδική διαχείριση επιχείρηση απαλλάσσεται
από την υποχρέωση να προσκοµίσει αποδεικτικό ενηµερότητας
της φορολογικής διοίκησης και ασφαλιστική ενηµερότητα για τη
σύναψη της σύµβασης µεταβίβασης, για τη λήψη δανείων, πιστοδοτήσεων και χρηµατοδοτήσεων οποιασδήποτε µορφής, καθώς
και για κάθε άλλη συναλλαγή µε το Δηµόσιο, καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης.»
4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρµόζονται και σε επιχειρήσεις
που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης πριν από τη
δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 35
Τροποποίηση των ρυθµίσεων για τους Φορείς
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 226 του ν.
4555/2018 (Α’133) µετά τις λέξεις «Οι υφιστάµενοι σύνδεσµοι»
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προστίθεται η λέξη «, Ν.Π.Δ.Δ.». Η ισχύς του παρόντος αρχίζει
από τις 19.7.2018.
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 231 του ν. 4555/
2018 η φράση «σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου» αντικαθίσταται µε τη φράση «, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου».
3. Το άρθρο 240 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 240
Εποπτεία επί των αποφάσεων των ΦΟΔΣΑ
Για τις αποφάσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α’87), οι οποίες λαµβάνονται από τα
µονοµελή και συλλογικά όργανα διοίκησης των ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, ασκείται υποχρεωτικός έλεγχος νοµιµότητας του άρθρου 225 του ν. 3852/2010, µε εξαίρεση όσες
αποφάσεις ελέγχονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920 (Α’144) και του ν. 4548/2018 (Α’104). Από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νοµιµότητας του άρθρου 226 του ν. 3852/2010
εξαιρούνται όσες αποφάσεις ελέγχονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 4548/2018.»
4. Στο άρθρο 245 του ν. 4555/2018 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 η φράση «τα καταστατικά τους,» αντικαθίσταται µε τη φράση «οι συστατικές τους
πράξεις,».
β) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ’της παραγράφου 2 η
φράση «του άρθρου 1» αντικαθίσταται µε τη φράση «του άρθρου
225».
γ) Στο δέκατο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 µετά τη
φράση «Αν ο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς» η
φράση «της περίπτωσης δ’,» αντικαθίσταται µε τη φράση «της
παραγράφου 4,».
δ) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 η
φράση «του άρθρου 1» αντικαθίσταται µε τη φράση «του άρθρου
225».
ε) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 η φράση «του άρθρου 210» αντικαθίσταται µε τη φράση «του άρθρου 225».
5. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 245 η
φράση «εντός δύο (2) µηνών» αντικαθίσταται από τη φράση «έως
την 8.3.2019». Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από
19.1.2019.
6. α) Στο άρθρο 246 του ν. 4555/2018 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους,
όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσµό, νοείται ο µόνιµος πληθυσµός, όπως εµφανίζεται στους επίσηµους πίνακες των αποτελεσµάτων της τελευταίας απογραφής του πληθυσµού που έχουν
δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 19.7.2018.
Άρθρο 36
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3889/2010 (Α’182)
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 προστίθεται περίπτωση η’ ως εξής:
«η) Τα ποσά των εσόδων από τον εκπλειστηριασµό δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, τα οποία διατίθενται στο
Πράσινο Ταµείο, σύµφωνα µε την παράγραφο Α.2. του άρθρου
25 του ν. 3468/2006 (Α’129).»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (Α’182)
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Από τα συνολικά διαθέσιµα του Πράσινου Ταµείου διατίθενται
χωρίς τον περιορισµό του ποσοστού του 2,5% του πρώτου εδαφίου:
α) τα ποσά που απαιτούνται για την καταβολή κάθε είδους
φόρου για έσοδά του που προέρχονται από τόκους καταθέσεων
και οµολογιακά δάνεια ή έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού Δηµοσίου,
β) τα ποσά που απαιτούνται για την επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους, σύµφωνα µε τη δια-

δικασία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου
7 ή κάθε άλλη προβλεπόµενη από ειδικές διατάξεις διαδικασία,
γ) οι πόροι που λαµβάνει στο πλαίσιο προγραµµάτων του Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
(ΕΣΠΑ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή άλλων ευρωπαϊκών ή
διεθνών προγραµµάτων,
δ) τα ποσά των ιδιωτικών χορηγιών ή δωρεών και
ε) τα έσοδα της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
3. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται
και για τη διάθεση ποσών από το Πράσινο Ταµείο σε εκτέλεση
του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους 2019.
Άρθρο 37
Διευθέτηση πληρωµής εκκρεµών υποχρεώσεων
του Πράσινου Ταµείου
Οι δαπάνες που αφορούν τις εκκρεµείς υποχρεώσεις του Πράσινου Ταµείου προς τους Φορείς Είσπραξης και την Ανώνυµη
Εταιρεία Διατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σχετικά µε τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες είσπραξης του ενιαίου ειδικού προστίµου και παραβόλου του ν. 4178/2013 (Α' 174) από τους Φορείς
Είσπραξης µέσω των υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) για το έτος 2014 θεωρούνται σύννοµες
και εκκαθαρίζονται, χωρίς να προκύπτει πρόσθετη επιβάρυνση
σε βάρος του προϋπολογισµού του Πράσινου Ταµείου για το
έτος 2019 και εντός των ορίων του Κ.Α.Ε. 0431.
Άρθρο 38
Επικουρικό προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών παροχής υγείας στις Ένοπλες Δυνάµεις
1. Το επικουρικό προσωπικό που υπηρετεί στα Στρατιωτικά
Νοσοκοµεία κατά τις 31.12.2018 συνεχίζει να απασχολείται µέχρι
την ολοκλήρωση της πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο τρίτο του ν. 4211/2013 (Α’256), και σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν από τις 31.5.2019. Η ισχύς του παρόντος
αρχίζει αναδροµικά από την 1η.1.2019.
2. Η παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, δεν
εµπίπτει στους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ.
164/2004 (Α’134) και δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης
εργασίας δυνάµει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι
στις θέσεις αυτές.
Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 66 του ν. 4427/2016 (Α’188)
Οι διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4427/2016 (Α’188) αριθµούνται ως παράγραφος 1 και προστίθενται σε αυτό παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 ως εξής:
«2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών
και Μεταφορών κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) ή του εκτελούντος χρέη Διοικητή της
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ρυθµίζονται τα θέµατα που άπτονται της διαχείρισης κάθε είδους εσόδου της Α.Π.Α. και ιδίως των
εσόδων που προέρχονται από τα Τέλη Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυξης Αερολιµένων και από τα Τέλη Χρήσης Αεροδροµίων,
καθώς και του επιµερισµού των εσόδων µεταξύ των φορέων
Α.Π.Α. και Υ.Π.Α..
3. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι ο αρµόδιος φορέας για
τη διαχείριση ειδικών λογαριασµών που συνιστώνται στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη συγκέντρωση και παρακολούθηση των
εσόδων από διαφορετικές πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ή του
εκτελούντος χρέη Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
ορίζεται ο αριθµός των διακριτών ειδικών λογαριασµών στην
Τράπεζα της Ελλάδος, η πηγή εσόδων κάθε λογαριασµού και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τα ανωτέρω.
4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και
Μεταφορών κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Αρχής Πολιτι-
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κής Αεροπορίας ή του εκτελούντος χρέη Διοικητή της Α.Π.Α.
ρυθµίζονται τα θέµατα διαχείρισης των εσόδων της Α.Π.Α., της
κίνησης των ειδικών λογαριασµών της Α.Π.Α., καθώς και κάθε
θέµα σχετικό µε τη διάθεση, τη χρήση, τη διαχείριση, την κατανοµή και την απόδοση των παραπάνω εσόδων για την κάλυψη
δαπανών αποζηµίωσης προσωπικού, επένδυσης, λειτουργίας και
κάθε είδους προµηθειών της Α.Π.Α..
5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Α.Π.Α. κατανέµονται και αποδίδονται από την Υ.Π.Α. προς χρήση της Α.Π.Α. κατάλληλοι και
επαρκείς χώροι για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας
της Α.Π.Α.: αα) εντός των Αερολιµένων που διαχειρίζεται η Υ.Π.Α.
χωρίς την καταβολή µισθώµατος για την Α.Π.Α., ββ) εκ των µισθωµένων για χρήση της Υ.Π.Α. χώρων στον Διεθνή Αερολιµένα
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» µε ανάλογο επιµερισµό του µισθώµατος και γγ) εκ των µισθωµένων από το Ελληνικό Δηµόσιο
για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας της Υ.Π.Α. εγκαταστάσεων, µε ανάλογο επιµερισµό του µισθώµατος.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Υ.Π.Α., ρυθµίζονται θέµατα που
αφορούν την εκπαίδευση των υπαλλήλων του κλάδου Πληροφοριών Πτήσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.»
Άρθρο 40
Τροποποίηση των άρθρων 34 και 34α
του ν. 2682/1999 (Α’16)
1. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 34 του
ν. 2682/1999 (Α’16), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε
την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 2912/2001 (Α’94) και την τροποποίησή της από την παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4590/2019
(Α’17), αντικαθίστανται ως εξής:
«Από τα ποσά που πιστώνονται στον ειδικό λογαριασµό της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οκτώ (8) ευρώ ανά µονάδα
εξυπηρέτησης διαδροµής χρησιµοποιούνται ως εξής: Ένα (1)
ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής χρησιµοποιείται
αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την
κάλυψη του πτυχίου ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας έναντι οριστικής απώλειας ειδικότητας για λόγους υγείας, θανάτου κατά
την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή αντικειµενικής αδυναµίας άσκησης καθηκόντων και τα υπόλοιπα επτά (7) ευρώ ανά
µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής για τους σκοπούς της επόµενης παραγράφου.»
2. Στην περίπτωση β’της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2682/
1999 , όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της από την παρ. 4
του άρθρου 90 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), η φράση «έως ποσοστό
17%» αντικαθίσταται από τη φράση «έως ποσοστό 19%».
3. Στην περίπτωση γ’της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2682/
1999 η φράση «να καταβληθεί έως 6%» αντικαθίσταται από την
φράση «να καταβληθεί έως 5%».
4. Στην παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 , όπως ισχύει,
µετά την τροποποίησή της από την παρ. 5 του άρθρου 90 του ν.
4530/2018 , η φράση «διατηρείται το 8% των µηνιαίων αποδόσεων» αντικαθίσταται από τη φράση «διατηρείται το 7% των µηνιαίων αποδόσεων».
5. Στο τέλος του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 , όπως ισχύει,
προστίθενται παράγραφοι 9,10 και 11 ως εξής:
«9. Από τα αποδιδόµενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για
την ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) ποσά που πιστώνονται στον ειδικό λογαριασµό της Υ.Π.Α., πενήντα λεπτά του
ευρώ (0,50 ευρώ) ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής διατίθενται αποκλειστικά για την αποζηµίωση των Ελεγκτών Εναέριας
Κυκλοφορίας µε σκοπό την ενίσχυση του συστήµατος και την αντιµετώπιση της έντονης εποχικότητας στην εναέρια κυκλοφορία.
Το ποσό αυτό καταβάλλεται µηνιαία στο σύνολο των υπηρετούντων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας σε ίσα µερίσµατα.
10. Από τα αποδιδόµενα κάθε µήνα στον ειδικό λογαριασµό
της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ποσά, ως τέλη διαδροµής και
τερµατικής περιοχής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την
ασφάλεια στην αεροναυτιλία (EUROCONTROL), τέσσερα (4)
ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής διατίθενται αποκλει-
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στικά για την αποζηµίωση του προσωπικού της Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας για τη συµβολή του στη διαµόρφωση της βάσης του
εθνικού κόστους για τον υπολογισµό των τελών διαδροµής και
τερµατικής περιοχής. Η αποζηµίωση του προσωπικού της Αρχής
Πολιτικής Αεροπορίας υπολογίζεται και καταβάλλεται µηνιαία ως
αποζηµίωση ετοιµότητας και διαθεσιµότητας, ως κίνητρο για τη
διατήρηση του µεγίστου βαθµού ασφάλειας, καθώς και για την
επίτευξη υψηλού επιπέδου εποπτείας και πιστοποίησης των φορέων παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας
(ATM), επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης στην αεροναυτιλία (CNS), αεροναυτιλιακών πληροφοριών (AIS), µετεωρολογίας (MET), διαχείρισης αεροδροµίων, καθώς και για τον έλεγχο
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των φορέων
της Πολιτικής Αεροπορίας.
Η κατανοµή του ποσού που προκύπτει από το γινόµενο των
τεσσάρων (4) ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής στους
εργαζόµενους της Α.Π.Α. γίνεται ως εξής:
α. το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ποσού που προκύπτει από
το γινόµενο των τεσσάρων (4) ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης
διαδροµής αποδίδεται µηνιαίως στους υπαλλήλους της Α.Π.Α..
Από το ποσό αυτό καταβάλλεται σε κάθε υπάλληλο το προκύπτον
από το κλάσµα των κατειληµµένων οργανικών θέσεων προς το
σύνολο των οργανικών θέσεων σε ίσα µερίσµατα ως αποζηµίωση
ετοιµότητας και διαθεσιµότητας, καθώς και υποστήριξης της
24ωρης λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας,
β. το επτά τοις εκατό (7%) του ποσού που προκύπτει από το
γινόµενο των τεσσάρων (4) ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής αποδίδεται µηνιαίως στους υπαλλήλους της Α.Π.Α. που
εντάσσονται σε καθεστώς υπερωριακής απασχόλησης, ως αποζηµίωση. Από το ποσό αυτό καταβάλλεται το προκύπτον από το
κλάσµα του συνόλου των κατειληµµένων οργανικών θέσεων
προς το σύνολο των οργανικών θέσεων σε ίσα µερίσµατα. Έως
30 Ιουνίου εκάστου έτους, οι υπάλληλοι της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας δηλώνουν εγγράφως τη συµµετοχή τους στο ανωτέρω
περιγραφόµενο καθεστώς υπερωριακής απασχόλησης για το
έτος που ακολουθεί. Στο τέλος κάθε µήνα από κάθε οργανική
µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης εκπονείται πρόγραµµα εργασίας
πέραν του τακτικού, για τον αµέσως επόµενο µήνα σύµφωνα µε
τις τρέχουσες και επιτακτικές ανάγκες. Στο εν λόγω πρόγραµµα
αναφέρεται το ανώτατο όριο των επιπλέον ωρών εργασίας του
προσωπικού. Το πρόγραµµα εγκρίνεται από τον Διοικητή της
Α.Π.Α. κατόπιν εισήγησης των αντίστοιχων οργανικών µονάδων.
Σε έκτακτες καταστάσεις (διεθνείς, εθνικές ή υπηρεσιακές), µε
απόφαση του Διοικητή Α.Π.Α., είναι δυνατόν, να εντάσσεται στο
πρόγραµµα το σύνολο του προσωπικού κάθε οργανικής µονάδας. Οι υπάλληλοι που εντάσσονται σε αυτό το καθεστώς παρέχουν εργασία πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας και
εντός του καθορισθέντος ορίου ωρών, χωρίς περαιτέρω αµοιβή,
όποτε αυτό ζητηθεί από τον Προϊστάµενο της Οργανικής Μονάδας, στην οποία ανήκουν. Σε περίπτωση αδυναµίας ή άρνησης
ενταγµένου στο πρόγραµµα υπαλλήλου να ανταποκριθεί στο αίτηµα Προϊσταµένου να παρέχει εργασία, αυτό δηλώνεται εγγράφως στη Διεύθυνση Διοικητικού στο τέλος κάθε µήνα από τον
Προϊστάµενο της Οργανικής Μονάδας και αντίστοιχα δεν καταβάλλεται στον υπάλληλο η αµοιβή για τον µήνα που δεν ανταποκρίθηκε. Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή στο σύνολο των
Οργανικών Μονάδων της Α.Π.Α. ανεξάρτητα από το ωράριο λειτουργίας αυτών (24ωρη ή µη) συµπεριλαµβανοµένων των Αερολιµένων και των ενεργοποιήσεων αυτών πέραν του δηµοσιευµένου ωραρίου λειτουργίας,
γ. το επτά τοις εκατό (7%) του ποσού που προκύπτει από το
γινόµενο των τεσσάρων (4) ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής καταβάλλεται ως αποζηµίωση στους υπαλλήλους της
Α.Π.Α. που µετέχουν στο ετήσιο πρόγραµµα εικοσιτετράωρης
κατά φυλακές εργασία για την εποπτεία των αεροδροµίων. Από
το ποσό αυτό καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσµα του
συνόλου των κατειληµµένων οργανικών θέσεων της Α.Π.Α. προς
το σύνολο των οργανικών θέσεων της Α.Π.Α. σε ίσα µερίσµατα.
Οι Προϊστάµενοι των Διευθύνσεων της Α.Π.Α. υποβάλλουν σχετική εισήγηση, περιγράφοντας τις πραγµατικές υπηρεσιακές
ανάγκες, στη Διεύθυνση Διοικητικού. Το πρόγραµµα εικοσιτετρά-
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ωρης κατά φυλακές εργασίας για την εποπτεία των αεροδροµίων
εκπονείται ετησίως από τη Διεύθυνση Διοικητικού, λαµβάνοντας
υπόψη τις εισηγήσεις των αρµόδιων Διευθύνσεων και εγκρίνεται
από τον Διοικητή της Α.Π.Α.. Οι υπάλληλοι που λαµβάνουν την
αποζηµίωση της εικοσιτετράωρης εποπτείας των αεροδροµίων
συνεχίζουν να λαµβάνουν την προβλεπόµενη από τον νόµο προσαύξηση αποζηµίωσης για την εντός του ωραρίου τους νυχτερινή απασχόληση, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιµες ηµέρες. Δεν
καταβάλλεται στο προσωπικό της Α.Π.Α. αποζηµίωση για τις
ενεργοποιήσεις των Αερολιµένων πέραν του δηµοσιευµένου
ωραρίου λειτουργίας τους,
δ. το πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού που προκύπτει από το
γινόµενο των τεσσάρων (4) ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής καταβάλλεται µηνιαία στους υπαλλήλους της Α.Π.Α. που
εντάσσονται στο Σώµα Εποπτών της Α.Π.Α., ανεξαρτήτως της
κατηγορίας Επιθεωρητών που ανήκουν. Από το ποσό αυτό καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσµα του συνόλου των κατειληµµένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών
θέσεων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε ίσα µερίσµατα και
υπό τον αυστηρό όρο της πραγµατικής άσκησης του έργου τους.
Η πραγµατική άσκηση του έργου τους βεβαιώνεται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και συνοδεύεται από έκθεση πεπραγµένων του Σώµατος Εποπτών. Η άσκηση του έργου
των Εποπτών γίνεται παράλληλα και επιπλέον του έργου και των
καθηκόντων που τους ανατίθενται από την Οργανική Μονάδα της
Α.Π.Α., στην οποία τοποθετούνται, και σε καµία περίπτωση δεν
απαλλάσσονται από αυτά,
ε. το ένα τοις εκατό (1%) του ποσού που προκύπτει από το γινόµενο των τεσσάρων (4) ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής αποδίδεται σε ίσα µερίσµατα στους υπαλλήλους της
Α.Π.Α. που τοποθετούνται και υπηρετούν σε Αερολιµένα, πλην
του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και
του Αερολιµένα Θεσσαλονίκης. Από το ποσό αυτό καταβάλλεται
το προκύπτον από το κλάσµα του συνόλου των κατειληµµένων
οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων της
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε ίσα µερίσµατα,
στ. τυχόν αδιάθετα ποσά εκ των ανωτέρω παραµένουν στον
ειδικό λογαριασµό της Α.Π.Α. και διατίθενται µε απόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α. για την εξυπηρέτηση κάθε είδους επενδυτικών,
εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών της Α.Π.Α., καθώς και
για την εξυπηρέτηση µετακινήσεων και την πραγµατοποίηση
κάθε είδους προµηθειών για τις ανάγκες της Α.Π.Α..
11. Από 1.1.2020 ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά σε ευρώ
της κατ' έτος ισχύουσας τιµής µονάδας (National Unit Rate) από
την ισχύουσα κατά το έτος 2018 τιµή µονάδας, ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής (service unit), αποδίδεται µηνιαίως κατά
το εξήντα τοις εκατό (60%) και έως έξι (6) ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής, ισοµερώς κατανεµηµένο, για τις ανάγκες
χρηµατοδότησης, αφενός του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Υ.Π.Α. (TEA- ΕΕΚΕ)
και αφετέρου του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Τα ανωτέρω ποσά, εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την πίστωσή τους στους ειδικούς λογαριασµούς που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και προβλέπονται στο άρθρο 65 του ν. 4427/2016 όπως
ισχύει, θα µεταφέρονται στους τραπεζικούς λογαριασµούς του
Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης του κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υ.Π.Α. (TEA - ΕΕΚΕ) και του Ταµείου
Επαγγελµατικής Ασφάλισης υπαλλήλων, Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας».
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 34α του ν. 2682/1999 προστίθεται
περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) Επιπλέον των ανωτέρω ποσών, ποσό που αντιστοιχεί σε πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50 ευρώ) ανά µονάδα εξυπηρέτησης
διαδροµής διατίθενται αποκλειστικά στους υπαλλήλους του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Το ποσό αυτό καταβάλλεται µηνιαία στους υπηρετούντες του κλάδου υπαλλήλους σε
ίσα µερίσµατα.»
7 . Έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται η ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κατανοµής του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας
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και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως αυτή προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4427/ 2016.
Άρθρο 41
Τροποποίηση των άρθρων 71 και 76 του ν. 4427/2016
(Α’188) και του άρθρου 43 του π.δ. 84/2018 (Α’156)
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4427/2016 (Α’188), όπως
ισχύει µετά την αναρίθµησή της από παράγραφο 4 σε παρ. 3 µε
το άρθρο 115 του ν. 4472/2017 (Α’74) και την αντικατάστασή της
µε την περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4530/2018
(Α’59), η φράση «από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στο άρθρο 66 του παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «από την έκδοση της υπουργικής απόφασης
της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1
του άρθρου 76 του παρόντος».
2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4427/2016 , όπως
αυτή αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση δ’
της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4530/2018, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Υπάλληλοι της Υ.Π.Α. δύνανται να µετατάσσονται µε τον
βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν σε φορείς της
παρ. 1, του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143) µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου του φορέα υποδοχής, κατά
παρέκκλισση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, και χωρίς
τη γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων. Η ρύθµιση του
προηγούµενου εδαφίου ισχύει για τους υπαλλήλους που θα υποβάλουν αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Οι µετατάξεις διενεργούνται σε κλάδο/κατηγορία, σύµφωνα µε τα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων, σε κενές οργανικές θέσεις ή σε προσωποπαγείς που συστήνονται µε την απόφαση µετάταξης και καταργούνται µε τον οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησης αυτών. Η
πράξη µετάταξης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
3. Στην υποπερίπτωση δδ’της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του
άρθρου 76 του ν. 4427/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ. 3
του άρθρου 117 του ν. 4472/2017, η φράση «Με την πάροδο έξι
(6) µηνών από την εφαρµογή της ως άνω υπουργικής απόφασης
και πάντως όχι αργότερα από τις 30.9.2018» αντικαθίσταται από
τη φράση «Από την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης
και για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών.»
4. Στην παρ. 3 του άρθρου 43 του προεδρικού διαταγµατος
84/2018 (Α’156) η φράση «της παρ. δ’ του άρθρου 34 και της
παρ. γγ’ του άρθρου 34α του ν. 2682/1999 (Α’16), όπως ισχύει»
αντικαθίσταται από τη φράση «της παρ. 10 του άρθρου 34 του
ν. 2682/1999 (Α’16) όπως ισχύει».
Άρθρο 42
Μετά την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α’294), όπως
κωδικοποιήθηκε µε το β.δ. 281/1973 (Α’84), προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής:
«3Α. Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία περισσοτέρων του
ενός ρυµουλκούµενων για κάθε ρυµουλκό I.X.. Στην έννοια των
ρυµουλκούµενων περιλαµβάνονται και τα ηµιρυµουλκούµενα. Οι
όροι µε τους οποίους τίθενται σε κυκλοφορία τα ρυµουλκά I.X.
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών. Για τη θέση σε κυκλοφορία κάθε ρυµουλκούµενου πέραν
του πρώτου, µε το οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία και το ρυµουλκό,
καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δηµοσίου 0,05 ευρώ
ανά χιλιόγραµµο. Το ύψος της εισφοράς µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών.»
Άρθρο 43
Στο τέλος του άρθρου 52 του ν. 4155/2013 (Α’120) προστίθεται
νέα παράγραφος 9 ως εξής:
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«9. Σε περίπτωση ανανέωσης άδειας οδήγησης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο π.δ. 51 /2012 (Α’101), µε χρονικό περιορισµό
για ιατρικούς λόγους πριν από τη συµπλήρωση της ηλικίας των
εξήντα πέντε (65) ετών, δεν καταβάλλονται τα παράβολα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 44
Μετά την παρ. 1 του άρθρου 4Β του ν. 3446/2006 (Α’49), όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 36 του ν. 4313/2014 (Α’261), προστίθεται νέα παράγραφος 1α, ως εξής:
«1α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για
τις παραβάσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας που
αφορά τα στοιχεία αναγνώρισης πλαισίου και κινητήρα οχηµάτων, τη γενική απογραφή, ταξινόµηση και κυκλοφορία οχηµάτων,
τις άδειες και πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας και τις άδειες οδήγησης, όταν αυτές οι παραβάσεις διαπράττονται µε φορτηγά,
ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα οχήµατα. Με την ίδια
απόφαση καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των µέτρων περιορισµού της κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο της Χώρας.»
Άρθρο 45
Μετά την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4539/2018 (Α’89) προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.»
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Άρθρο 46
1. To άρθρο 4 του ν . 2696/1999 (Α’57) «Κύρωση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας» τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 4 µετά το εδάφιο «Π-35 Πρατήριο Καυσίµων» προστίθεται εδάφιο «Π-35α Θέση/Σηµείο επαναφόρτισης
ηλεκτροκίνητων οχηµάτων».
β. Στην αρχή της παραγράφου 5 η φράση «Οι πρόσθετες πινακίδες (Πρ-1 µέχρι Πρ- 18β)» αντικαθίσταται µε τη φράση «Οι
πρόσθετες πινακίδες (Πρ-1 µέχρι Πρ- 19β)».
γ. Στο τέλος της παραγράφου 5 µετά το εδάφιο «Πρ-18β Εξαιρούνται µόνο τα ταξί», προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Πρ-19α Ηλεκτροκίνητα Οχήµατα.
Στην περίπτωση που η πινακίδα χρησιµοποιείται για τη
στάση/στάθµευση, αυτή ισχύει µόνο για τη διάρκεια επαναφόρτισης του οχήµατος.
Πρ-19β Εξαιρούνται τα Ηλεκτροκίνητα Οχήµατα.
Στην περίπτωση που η πινακίδα χρησιµοποιείται για τη
στάση/στάθµευση, αυτή ισχύει µόνο για τη διάρκεια επαναφόρτισης του οχήµατος.»
2. Ο Πίνακας «Σχεδίων πινακίδων σήµανσης οδών» που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2696/1999 (Α’57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και συνοδεύει αυτόν,
τροποποιείται ως εξής :
α. Στο κεφάλαιο «III. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (ΙΙ)», µετά
την πινακίδα (ΙΙ-35), προστίθεται η πινακίδα:

(Π-35α)
Θέση/Σηµείο Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητου Οχήµατος
β. Στο τέλος του κεφαλαίου «IV. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (Πρ)», προστίθενται οι πινακίδες ως εξής :
(Πρ-19α)
Ηλεκτροκίνητα Οχήµατα

Πρ- 19β)
Εξαιρούνται τα Ηλεκτροκίνητα Οχήµατα
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Άρθρο 47
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4530/2018 (Α’59)
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης Οδηγών Οχηµάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ), οι υποχρεώσεις
και ο έλεγχος αυτών, η διαδικασία έγκρισης προγραµµάτων κατάρτισης, η διαδικασία διενέργειας εξετάσεων και έκδοσης των
πιστοποιητικών ADR οδηγών.»
Άρθρο 48
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων» (A’114), προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση, για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού
έργου του άρθρου αυτού, δεν απαιτείται προηγουµένως η έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 1 της οικ.Β.54871/
4060/2003 (Β’ 1364) για το χαρακτηρισµό περιοχής ως αστικής,
κατά τις οριζόµενες στην ίδια παράγραφο προϋποθέσεις».
Άρθρο 49
1. Στο άρθρο 19 του ν. 4530/2018 (Α’59) προστίθενται παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 ως εξής:
«5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 όπου ο πωλητής δεν
είναι κατά το ισχύον θεσµικό πλαίσιο περί της κυριότητας Ε.Δ.Χ.
οχηµάτων, δικαιούχος κατοχής άδειας κυκλοφορίας τέτοιας κατηγορίας οχήµατος τότε εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, στην
οποία αναγράφεται η παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία αλλά
µόνο για µεταβίβαση», καταχωρείται η σχετική µεταβολή στο βιβλιάριο µεταβολών κατοχής και κυριότητας του οχήµατος και η
άδεια µαζί µε τις πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας κρατούνται
στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας. Το πρόσωπο στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας «όχι για κυκλοφορία αλλά µόνο για
µεταβίβαση», δικαιούται να προβεί εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση της άδειας σε µεταβίβαση
του Ε.Δ.Χ. οχήµατος, δίχως υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης
ασφαλιστικού φορέα, σε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις
κατοχής και εκµετάλλευσης Ε.Δ.Χ. οχήµατος µε την υποβολή της
προβλεπόµενης βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
6. Σε περίπτωση που η µεταβίβαση της κυριότητας του οχήµατος και του δικαιώµατος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. οχήµατος
γίνεται σε σύζυγο ή τέκνο δεν απαιτείται ασφαλιστική ενηµερότητα και τυχόν ασφαλιστικές οφειλές αναλαµβάνονται από τα
πρόσωπα αυτά από την ηµέρα της µεταβίβασης και µέχρι της
εξοφλήσεώς τους, µε σχετική σηµείωση στα σχετικά βιβλία και
έγγραφα.
7. Η ασφαλιστική ενηµερότητα δεν είναι προϋπόθεση σε περίπτωση αντικατάστασης οχήµατος.
8. Κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης δεν απαιτείται η κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και της ειδικής άδειας
οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχήµατος και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης. Οι ασφαλισµένοι που,
κατά την έναρξη χορήγησης της σύνταξης, συνεχίζουν την απασχόλησή τους, διέπονται από τις διατάξεις περί απασχόλησης
συνταξιούχων.»
Άρθρο 50
Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 του ν. 4530/2018 (Α’59) αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Πέραν των περιπτώσεων της παραγράφου 1, η επιχείρηση ή ο διαχειριστής µεταφορών µπορούν να χάσουν την αξιοπιστία τους εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, κατά την
τελευταία διετία, κυρώσεις για παραβάσεις της νοµοθεσίας περί
εµπορευµατικών ή επιβατικών µεταφορών του Παραρτήµατος IV

του Κανονισµού (ΕΚ) 1071/2009 και του άρθρου 1 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/403.
β. Η άρση της αξιοπιστίας της επιχείρησης ή του διαχειριστή
µεταφορών κηρύσσεται µε απόφαση του Περιφερειάρχη της
έδρας της επιχείρησης ή της κατοικίας του διαχειριστή αντίστοιχα, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας µεταφορών
της Περιφέρειας. Η άρση της αξιοπιστίας µπορεί να διαρκεί από
έναν (1) µήνα έως ένα (1) έτος. Με την ίδια απόφαση επιβάλλονται τα ακόλουθα διοικητικά µέτρα, για όσο χρόνο διαρκεί η άρση
της αξιοπιστίας:
αα) Απώλεια αξιοπιστίας επιχείρησης : αναστέλλεται η ισχύς
και αφαιρούνται η άδεια άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων ή επιβατών, οι κοινοτικές άδειες και οι βεβαιώσεις οδηγού του κανονισµού 1072/2009 που έχουν χορηγηθεί
στην επιχείρηση και οι άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών δηµοσίας χρήσης που διαθέτει η επιχείρηση.
ββ) Απώλεια αξιοπιστίας διαχειριστή µεταφορών: αναστέλλεται η ισχύς και αφαιρείται το πιστοποιητικό επαγγελµατικής
επάρκειας του διαχειριστή.
Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας διαπιστώνεται µε απόφαση
του Περιφερειάρχη, µετά από αίτηση της επιχείρησης ή του διαχειριστή µεταφορών στην αρµόδια υπηρεσία µεταφορών της Περιφέρειας.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται:
(αα) Το ανώτατο όριο παραβάσεων πέραν του οποίου η αρµόδια υπηρεσία κινεί τη διαδικασία ελέγχου των εχεγγύων αξιοπιστίας,
(ββ) τις περιπτώσεις στις οποίες δεν αίρεται η αξιοπιστία της
επιχείρησης ή του διαχειριστή από τον Περιφερειάρχη,
(γγ) τα µέτρα που µπορούν να οδηγήσουν σε αποκατάσταση
των εχεγγύων αξιοπιστίας,
(δδ) τα κριτήρια για τον καθορισµό του δείκτη επικινδυνότητας
των επιχειρήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Κανονισµού
1071/2009 και ο χαρακτηρισµός των επιχειρήσεων ανάλογα µε
τον δείκτη επικινδυνότητάς τους.»
Άρθρο 51
Η αίτηση για την έκδοση της άδειας των παραγράφων 9 και
10 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 (Α’285) για τα έργα:
α) Της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης εντός της
περιοχής του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, που αποτελεί το
παράπλευρο δίκτυο του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ, όπως εµφαίνονται στην από 14.12.2018 «γενική οριζοντιογραφία του έργου»
σε κλίµακα 1:5.000 που έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποδοµών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, που σε
σµίκρυνση δηµοσιεύεται στο Παράρτηµα του παρόντος και
β) της Εθνικής Οδού Κρατήγου - Μυτιλήνης, όπως εµφαίνονται
στα διαγράµµατα, που προσαρτώνται στην απόφαση µε αριθµό
5689/1985 του Νοµάρχη Λέσβου (Δ 338), στην απόφαση µε
αριθµό 1024286/2219 /Β0010/2002 του Υφυπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών (Δ 545), στην απόφαση µε αριθµό 31892/
3847/2012 του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Αιγαίου (Δ 485), στην απόφαση µε αριθµό 26143/2014 του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου (Δ 208),
στην απόφαση µε αριθµό 49497/2014 του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου (Δ 345) και στην απόφαση
µε αριθµό 63166/2014 του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Αιγαίου (419), που έχουν εκτελεστεί έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής
από το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., µπορεί να υποβληθεί έως
τις 31.12.2019, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 2971/2001.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 52
1. Για τις προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ ή ΤΕ Οδηγών και ΔΕ ή
ΤΕ Μηχανοδηγών πάσης φύσεως οχηµάτων και συρµών των
εταιρειών του Ο.Α.Σ.Θ. Α.Ε. της Α.Σ.Υ.Θ. Α.Ε., καθώς και των σιδηροδροµικών µέσων µεταφοράς του Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ακολουθείται
η διαδικασία που ορίζεται στις επόµενες παραγράφους.
2. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κατόπιν εισήγησης του οικείου φορέα, ύστερα από έγκριση του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.), η οποία χορηγείται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. Σε
περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσµίας
θεωρείται ότι χορηγήθηκε η έγκριση. Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά:
α) ο συνολικός αριθµός των οδηγών που θα προσληφθούν
στην κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ανά τύπο
οχηµάτων λεωφορείων και κατά φορέα υποδοχής,
β) τα απαιτούµενα προσόντα και δικαιολογητικά. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης της οικείας κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.),
κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του π.δ. 51/2012 (Α’101), καθώς
και τα προσόντα του άρθρου 21 του π.δ. 50/2001 (Α’39),
γ) τα κριτήρια κατάταξης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 18 του
ν. 2190/1994 (Α’28), και
δ) η προθεσµία υποβολής αιτήσεων.
Η προκήρυξη δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών, του οικείου φορέα και του Α.Σ.Ε.Π..
Περίληψή της, η οποία περιλαµβάνει τον αριθµό ανά κατηγορία
και ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούµενα προσόντα, τα όρια
ηλικίας και την προθεσµία υποβολής των αιτήσεων, δηµοσιεύεται
σε δύο (2) τουλάχιστον εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο
φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, τους οποίους
δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του και αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π.,
µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νοµιµότητας.
Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι µπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της
δηµοσίευσής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας
και τον κατ' ένσταση έλεγχο µέσα σε έναν (1) µήνα από την πάροδο της προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση του
Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στο φορέα, προκειµένου να καταρτίσει τον
οριστικό πίνακα προσληπτέων.
4. Οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στον οριστικό πίνακα
προσληπτέων, διανύουν, πριν την κατάρτιση της σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µε τον οικείο φορέα,
ειδική δοκιµαστική υπηρεσία διάρκειας δύο (2) ετών, για την
οποία συνάπτεται σύµβαση δοκιµαστικής υπηρεσίας µε αποδοχές. Κατά το διάστηµα της ειδικής δοκιµαστικής υπηρεσίας, οι
προσληπτέοι διαθέτουν όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που
προβλέπονται για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας του οικείου
φορέα και παρακολουθούν ειδικά προγράµµατα εκπαίδευσης
στην οδική συµπεριφορά και την οδική ασφάλεια.
5. Μετά από την ολοκλήρωση της δοκιµαστικής υπηρεσίας της
προηγούµενης παραγράφου, διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας και επάρκειας του προσωπικού από πενταµελή επιτροπή,
η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών και στην οποία µετέχουν:
α) δύο (2) µέλη του Α.Σ.Ε.Π., που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του,
β) ένας (1) Νοµικός Σύµβουλος ή Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του,
γ) ένας (1) εκπρόσωπος του οικείου φορέα υποδοχής, που
υποδεικνύεται από το αρµόδιο για τον διορισµό όργανο του
φορέα αυτού, και
δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.

Της Οικείας Επιτροπής προεδρεύει το ανώτερο κατά διαβάθµιση µέλος του Α.Σ.Ε.Π. και µεταξύ πλειόνων µελών της ίδιας
βαθµίδας το αρχαιότερο κατά τα οριζόµενα στον ισχύοντα Κανονισµό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π..
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο του ελέγχου καταλληλότητας
και επάρκειας, ιδίως οι πειθαρχικές ποινές και λοιπές παραβάσεις, στις οποίες αν έχει υποπέσει ο προσληπτέος οδηγός κατά
το διάστηµα της δοκιµαστικής υπηρεσίας του, κρίνεται ότι δεν
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη δοκιµαστική του υπηρεσία κατά
τον έλεγχο καταλληλότητας και επάρκειας.
6. Οι οδηγοί που κρίνονται επιτυχόντες της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας από την επιτροπή της παραγράφου 5 προσλαµβάνονται από τους οικείους φορείς µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οδηγοί
που δεν κρίνονται επιτυχόντες δεν καταρτίζουν µε τον οικείο
φορέα σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
και η απασχόλησή τους στον φορέα λήγει, κατά τα οριζόµενα
στη σύµβαση της δοκιµαστικής τους υπηρεσίας.
Άρθρο 53
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

4. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

6. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

11. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

12. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

13. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

14. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

15. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

17. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
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19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

20. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

21. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ

22. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

23. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

24. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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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 17.40’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Πέµπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, µόνη
συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης
που έχουν συναφθεί µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Οργανισµών Λιµένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήµατος λιµενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» σύµφωνα
µε την ηµερήσια διάταξη που σας έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

