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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΑ’
Πέµπτη 21 Φεβρουαρίου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 21 Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.39’, 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 20-2-2019
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Π’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης 20
Φεβρουαρίου 2019, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης
οχηµάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές
διατάξεις»)
Πριν εισέλθουµε στη συζήτηση των προγραµµατισµένων για
σήµερα επικαίρων ερωτήσεων, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 22 Φεβρουαρίου 2019.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 363/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Καβάλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικολάου Παναγιωτόπουλου
προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα:
«Παράταση µίσθωσης κτηριακών εγκαταστάσεων σε Ναυτικό
Όµιλο Καβάλας (ΝΟΚ) και Όµιλο Θαλασσίων Αθληµάτων Καβάλας (ΟΘΑΚ)».
2. Η µε αριθµό 358/15-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Σε
ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του έργου προσέλκυσης επισκεπτών στη λίµνη Λάδωνα, ύψους 1.289.618 ευρώ;».
3. Η µε αριθµό 368/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Γιάννη Δελή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Η κατάσταση στον τοµέα της ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης µετά την ψήφιση του νόµου 4547/2018 για τις
Νέες Δοµές».
4. Η µε αριθµό 357/13-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Καθυστέρηση αποκατάστασης ανισοτήτων σε επαγγελµατίες αγρότες /
ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθµών».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 364/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή

Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Κατσανιώτη προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «”Κλειστές” και αδιαφανείς διεργασίες για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο».
2. Η µε αριθµό 369/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Να µην εγκατασταθεί από τη ΔΕΗ αιολικό πάρκο
πάνω από το Μαρµάρι Εύβοιας».
3. Η µε αριθµό 372/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα:
«Άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τις καταστροφικές πληµµύρες στον Νοµό Χανίων, Ρεθύµνου και περιοχές του Νοµού Ηρακλείου και στήριξη και αποζηµίωση των
πληγέντων».
4. Η µε αριθµό 279/15-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Άµεσες ενέργειες για να ενταχθεί η Κρήτη στο
Μεταφορικό Ισοδύναµο».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα ξεκινήσουµε µε την πρώτη µε αριθµό 1996/28-9-2018 ερώτηση του κύκλου αναφορών και ερωτήσεων 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».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πετρόπουλος.
Ορίστε, κυρία Καφαντάρη, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, καληµέρα σας.
Απευθύνοµαι στο Υπουργείο Εργασίας και στον παρόντα Υπουργό κ. Πετρόπουλο, για άλλη µια φορά, για ένα µεγάλο ζήτηµα το οποίο έχει δηµιουργηθεί µε τους συνταξιούχους της
Εθνικής Τράπεζας, σχετικά µε τη µηδενική επικουρική παροχή
από τον λεγόµενο ΛΕΠΕΤΕ, τον λογαριασµό που αφορούσε την
επικούρηση στους συνταξιούχους και εργαζόµενους στην Εθνική
Τράπεζα.
Η επαναφορά του θέµατος γίνεται µε βάση την ερώτηση που
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καταθέσαµε σαράντα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από το φθινόπωρο
σχετικά µε το εν λόγω θέµα. Το έχουµε ξανασυζητήσει το ζήτηµα
εδώ σε διαδικασία επίκαιρης ερώτησης.
Όµως, κύριε Υπουργέ, το πρόβληµα παραµένει. Οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας -γύρω στις δεκαεξίµισι χιλιάδες δικαιοπάροχοι- είναι µε µηδενική επικουρική παροχή από τον Νοέµβρη
του 2017 -τόσους µήνες!- ενώ οι εργαζόµενοι που έχουν µείνει
στον εν λόγω λογαριασµό -περίπου τέσσερις χιλιάδες- δεν ξέρουν πού πηγαίνουν οι εισφορές τους.
Βέβαια, όπως είχαµε συνοµολογήσει, πρόκειται για µία διµερή
σχέση εργαζόµενων-συνταξιούχων και διοίκησης της Εθνικής
Τράπεζας µε βάση τη δηµιουργία αυτού του αλληλόχρεου λογαριασµού από το 1949.
Όµως, επειδή το πρόβληµα είναι σοβαρό και γνωρίζω και την
ευαισθησία του Υπουργείου -την έχει δείξει, άλλωστε, σε µια
σειρά τοµείς για τους εργαζόµενους, για τους συνταξιούχους
κ.λπ.- πιστεύω ότι και η δική σας πρόθεση είναι να δοθεί κάποια
λύση.
Βέβαια, δεν µπορώ να µην επαναλάβω, επειδή µας ακούει κόσµος -µπορεί οι συνταξιούχοι και οι εργαζόµενοι να το γνωρίζουν- ότι όσον αφορά τον εν λόγω λογαριασµό ΛΕΠΕΤΕ, µε βάση
τον ν.3371/2005 οι ασφαλισµένοι ασφαλίζονται απευθείας στο
τότε ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, οπότε αυτός ο λογαριασµός δεν έχει εισφορές,
δεν έχει έσοδα και έχει φθάσει στο σηµείο στο οποίο είναι σήµερα, να έχει µεταβληθεί σε ένα κλειστό σχήµα.
Γνωρίζω -το επαναλαµβάνω- το ενδιαφέρον και τις προσπάθειες που γίνονται. Γνωρίζω ότι γίνονται επαφές και µε την πλευρά της διοίκησης αλλά και µε τους συνταξιούχους. Είναι γνωστό
ότι είναι σε µεγάλη αναστάτωση οι συνταξιούχοι της Εθνικής
Τράπεζας. Γνωρίζω ότι, δυστυχώς, κυκλοφορούν απόψεις, φήµες, υπάρχει παραπληροφόρηση.
Συνεπώς σε όλα αυτά τα ζητήµατα πρέπει να δοθούν κάποιες
απαντήσεις.
Θα ρωτούσα, λοιπόν, επειδή το κυρίαρχο και το σηµαντικό
είναι η τράπεζα να είναι εντάξει, όσον αφορά τις υποχρεώσεις
της απέναντι στον εν λόγω λογαριασµό και στους εργαζόµενους
και συνταξιούχους, τα εξής: Τι καινούργιο υπάρχει -αν θέλετεσε σχέση µε αυτό; Τι σκέφτεστε να κάνετε; Και τονίζω για άλλη
µια φορά ότι είναι ένα ζήτηµα διµερές µεταξύ της εργοδοσίας,
της τράπεζας και των εργαζόµενων και συνταξιούχων από την
άλλη µεριά, το οποίο αυτό το διάστηµα δεν λύθηκε.
Το πρόβληµα είναι σοβαρό και παραµένει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε τραγική οικονοµική κατάσταση, γιατί
-σηµειώνω- αυτή η επικουρική παροχή µπορεί να ήταν και το 40%
περίπου της συνολικής συνταξιοδοτικής παροχής. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι ήταν ένας προγραµµατισµός ζωής, διότι υπάρχουν
υποχρεώσεις, δάνεια, κάρτες, σπουδές παιδιών, στεγαστικά δάνεια και όλα αυτά. Βγαίνει, λοιπόν, ο οικογενειακός προϋπολογισµός έξω κατά πολύ, µε δυσµενή συνέπεια για το οικογενειακό
εισόδηµα και γενικότερα.
Τι σκέφτεστε, λοιπόν, να κάνετε και τι πρωτοβουλίες -πιθανόνείστε διατεθειµένος να πάρετε, κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πετρόπουλος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Η σηµερινή ερώτηση της κ. Καφαντάρη είναι µάλλον η τέταρτη
σχετική. Δεν θα επανέλθω σε όσες απαντήσεις έχω ήδη δώσει.
Όµως, εκείνο που κυριαρχούσε σε όλες µου τις τοποθετήσεις
είναι ο σεβασµός στη συλλογική αυτονοµία και στον ρόλο που
πρέπει να παίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, που πρέπει να
διαφωτίζουν, να συνενώνουν τους εργαζόµενους, να κατευθύνουν προς το κοινό καλό τη δυναµική που µπορεί να εκφράσουν.
Δεν το είδαµε αυτό.
Έτσι, η Κυβέρνηση, αφού πέρασε τόσος καιρός, πράγµατι βρίσκεται σε µία δυσµενή θέση ως προς το ότι δεν έχει εκείνη την
υποστήριξη που θα ανέµενε κανείς λογικά να έχει µία κυβέρνηση
που θέλει να δώσει λύση στο πρόβληµα. Και επειδή προσφάτως
έγινε πολλή κουβέντα ότι καθιερώσαµε τον κατώτατο µισθό ερή-
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µην της ΓΣΕΕ και των ισχυρών δυνάµεων του συνδικαλιστικού κινήµατος, που τάχα θα έκαναν κάτι διαφορετικό απ’ ό,τι κάνουµε
εµείς µόνοι µας, ιδού µπροστά η ευθύνη όλων να εκφράσουν,
επιτέλους, άποψη και θέση για τη λύση του προβλήµατος στον
ΛΕΠΕΤΕ.
Η Κυβέρνηση έχει διατυπώσει τη βούλησή της για τη λύση του
προβλήµατος. Δεν µένουµε πια στο να εκφράσουµε τη βούληση.
Δώσαµε αρκετό χρόνο στο να εκφραστούν αυτές οι πρωτοβουλίες. Θεωρώ ότι έχουν ωριµάσει αρκετά τα πράγµατα, γιατί έχει
φτάσει ο κόµπος στο χτένι και έχει σπάσει πια και το χτένι και ο
κόµπος και πρέπει να παρθούν οι πρωτοβουλίες που ήδη, κυρία
Καφαντάρη, µε πολλούς τρόπους είχα προαναγγείλει, όµως δεν
προχωρούσα αναµένοντας τη στήριξη των εργαζοµένων.
Πληροφορήθηκα ότι περίπου χίλια εκατό άτοµα έχουν συγκεντρώσει υπογραφές κάτω από κείµενο µε την απαίτηση να µην παρέµβει ο υποφαινόµενος και µε προσωπικές επιθέσεις εναντίον
µου να µην τολµήσω να ασχοληθώ µε τον ΛΕΠΕΤΕ.
Είναι δεκαεξίµισι χιλιάδες οι συνταξιούχοι. Περιµένω από τους
υπόλοιπους δεκαπέντε χιλιάδες να εκφράσουν άποψη. Δεν γίνεται η Κυβέρνηση να θέλει να προχωρήσει, να δώσει λύση και στο
τέλος να µας µέµφονται γιατί πάµε να δώσουµε ή γιατί θα δώσουµε τη λύση αυτή.
Περιµένω -το τονίζω επειδή είναι δηµόσιο το Βήµα και το πιο
επίσηµο για τη συζήτηση εξόχως σοβαρών θεµάτων αυτό της
Βουλής- από τους υπόλοιπους εργαζόµενους να νοιαστούν και
να συγκεντρώσουν σε ένα κείµενο υπογραφές, αν πραγµατικά
θέλουν να προχωρήσει η Κυβέρνηση στη µόνη λύση που εκείνη
µπορεί να δώσει. Και αυτή η λύση είναι να αναλάβει το δηµόσιο
σύστηµα επικουρικής ασφάλισης να καταβάλει στους συνταξιοδοτούµενους από τον ΛΕΠΕΤΕ -δεν καταργούµε τον ΛΕΠΕΤΕτην παροχή που έχει υποχρέωση η πολιτεία να καταβάλει. Και
αυτή είναι η επικουρική σύνταξη που χορηγείται σε κάθε πολίτη
στο δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
Οι διαδικασίες που υπάρχουν ενώπιον των δικαστηρίων, δεν
καταργούνται. Το τι θα πουν τα δικαστήρια είναι υπόθεση της δικαιοσύνης. Δεν παρεµβαίνουµε σε αυτό, παρά µόνο στο µέρος
που αφορά τη δυνατότητα παρέµβασής µας, παρ’ όλο που οι
υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
διαχρονικά εξέφραζαν την άποψη ότι δεν τους αφορά.
Όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις, κυρία Καφαντάρη, είχαν
µία επιστολή που έστελναν µονότονα για το θέµα: «Δεν είναι
θέµα που αφορά την κυβέρνησή µας». Αυτό έλεγαν. Και µιλώ για
τις προηγούµενες κυβερνήσεις. «Είναι θέµα το οποίο δεν εποπτεύεται καν από το Υπουργείο Εργασίας. Δεν εποπτεύει καν το
ΛΕΠΕΤΕ». Αυτή ήταν η θέση. Και ήταν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας που το έλεγαν αυτό.
Εποµένως, επειδή ακούω και από την Ελάσσονα Αντιπολίτευση, αλλά και από τη Νέα Δηµοκρατία, να µας µέµφονται γιατί
δίνουµε τη λύση, αυτοί θεωρούσαν ότι ποτέ δεν είχαν την αρµοδιότητα να το κάνουν. Εµείς βάζουµε τα χέρια µες στα κάρβουνα
να βγάλουµε τα κάστανα. Θα το κάνουµε. Τις επόµενες µέρες θα
γίνει συνάντηση µε τους εµπλεκόµενους φορείς. Θα κληθούν να
υποστηρίξουν τη µόνη λύση που η Κυβέρνηση µπορεί να δώσει
θεσµικά και νοµικά. Δεν παρεµβαίνουµε στον ΛΕΠΕΤΕ, δεν καταργούµε τις υπάρχουσες αντιδικίες, ό,τι πουν τα δικαστήρια.
Αυτή είναι η δική µας επιλογή και αυτό θα υποστηρίξουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει και
πάλι η κ. Καφαντάρη.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Θα συµφωνήσω µαζί σας,
κύριε Υπουργέ, ότι αυτή η Κυβέρνηση αναλαµβάνει να δώσει
λύση σε µία σειρά από ζητήµατα σε διάφορους τοµείς, που
άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν και σε διαφορετική οικονοµική
κατάσταση της χώρας δεν τόλµησαν να λύσουν. Και το πρόβληµα το συγκεκριµένο, που συζητάµε σήµερα, δηλαδή ο λογαριασµός επικούρησης, ο ΛΕΠΕΤΕ, ήταν γνωστό ότι κάποια
στιγµή θα καταλήξει εδώ που καταλήγει. Θα συµφωνήσω, λοιπόν, σε αυτό.
Οφείλουµε -επιτρέψτε µου- όντως να δώσουµε µία λύση, όπως
δίνουµε λύσεις σε µία σειρά από ζητήµατα χρονίζοντα. Υπήρχαν
οι απόψεις όλο αυτό το χρονικό διάστηµα -και το λέω γιατί τυχαίνει να προέρχοµαι από τον εν λόγω χώρο, υπήρξα τραπεζοϋ-
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πάλληλος επί πολλά χρόνια στην Εθνική συγκεκριµένα- που έλεγαν από την πρώτη στιγµή να παρέµβει η Κυβέρνηση για να λύσει
το ζήτηµα. Και όσον αφορά αυτό που είπατε ότι, ενώ υπάρχει η
βούληση από την πλευρά της Κυβέρνησης να παρέµβει, υπάρχουν κάποιοι που λένε, «όχι, να µην παρέµβει», αυτό είναι ένα γεγονός.
Είναι, όµως, γεγονός και από την άλλη µεριά ότι η οικονοµική
κατάσταση της πλειοψηφίας των συνταξιούχων είναι πάρα πολύ
κακή και οι δεκαέξι, δεκαεπτά µήνες -επιτρέψτε µου- δεν είναι
λίγοι. Πρέπει, πραγµατικά, να δοθεί µία λύση.
Έγιναν διάφορες κινητοποιήσεις όλο αυτό το χρονικό διάστηµα. Υπάρχουν κάποιοι που φωνάζουν. Υπάρχει, όµως, και η
σιωπηλή πλειοψηφία, κύριε Υπουργέ, των συνταξιούχων οι οποίοι
θέλουν µία λύση γιατί το πρόβληµα έχει φτάσει πραγµατικά σε
αδιέξοδο, θα έλεγα, για την οικονοµική τους κατάσταση.
Χαίροµαι που ακούω ότι θα πάρετε αυτή την πρωτοβουλία είναι κάτι που λέγαµε από πάρα πολύ καιρό, τώρα φαίνεται έχει
ωριµάσει πλέον- να συναντηθούν τα µέρη -να το πω έτσι- ούτως
ώστε να βρεθεί µία λύση.
Αυτό, όµως, το οποίο θέλω να πω, κύριε Υπουργέ, είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει σύντοµα, γιατί η σιωπηλή πλειοψηφία πραγµατικά θέλει λύση. Και υπάρχει και η διαδικασία που αυτή η σιωπηλή πλειοψηφία -να το πω έτσι- προσπαθεί να συντονιστεί και
να απαιτήσει, να ζητήσει δηµόσια από σας -εννοώ από το Υπουργείο- να δοθεί κάποια λύση, διασφαλίζοντας πρώτα από όλα το
κύριο, ότι η τράπεζα οφείλει να πληρώσει, διότι δεν µιλάµε για
επιβάρυνση συνολικά του δηµόσιου ασφαλιστικού συστήµατος
µε τους δεκαεξίµισι χιλιάδες δικαιοπάροχους του ΛΕΠΕΤΕ. Πρέπει και ο εργοδότης -η Εθνική Τράπεζα στην λόγω περίπτωσηνα καταβάλλει για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα -να µην πω σε
µόνιµη βάση- αυτά τα οποία οφείλει να καταβάλλει.
Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι, αν η πρωτοβουλία παρθεί γρήγορα, το αποτέλεσµα θα είναι θετικό, γιατί από το µηδέν που εισπράττουν οι συνταξιούχοι της Εθνικής εδώ και τόσους µήνες
-δεκαεπτά µήνες- η λύση θα είναι µια ανακούφιση. Αυτό ήθελα
να πω και επιµένω στο ότι ο εργοδότης οφείλει, τέλος πάντων,
να καταβάλει αυτά τα οποία του αντιστοιχούν στην όποια λύση
δοθεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Προτού σας δώσω
τον λόγο, κύριε Υφυπουργέ, 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 έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από
το Γενικό Λύκειο Ακρωτηρίου Χανίων.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Δεν βλέπετε πολλούς Βουλευτές, γιατί είναι η διαδικασία του
κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπου οι Βουλευτές υποβάλλουν ερωτήσεις στους αρµόδιους Υπουργούς. Οι Υπουργοί έρχονται, είναι
εδώ και απαντούν.
Παρακαλώ, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ
και πάλι, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Καφαντάρη, θέλω πάντα να είµαι σαφής, γιατί άκουσα
να λέτε για το τι οφείλει να καταβάλει η Εθνική Τράπεζα.
Η ρύθµιση που θα κάνουµε είναι στο πλαίσιο του δηµόσιου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης ως προς το επικουρικό. Αυτό
δεν είναι όλα όσα η τράπεζα δεσµεύεται από τις δικές της συµφωνίες να καταβάλει και δεν είναι δυνατόν σε ιδιωτική σφαίρα
συµφωνιών η Κυβέρνηση να παρέµβει νοµοθετικά. Αυτή είναι µια
άλλη διαδικασία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και δεν θα
παρέµβουµε σε αυτό και, κυρίως, όταν ήδη έχει αχθεί στα δικαστήρια η σχετική διαφορά.
Επειδή ακούµε ο καθένας να κάνει έναν λογαριασµό ανάλογα
µε τα µέτρα του -και δεν εννοώ εσάς, αλλά ακούω διάφορους να
βγάζουν διάφορα ποσά- είναι σαφές αυτό που λέω, γιατί µετά,
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αφού θα έχει εξασφαλιστεί αυτή η παροχή, µπορεί πάλι να ακούω διαµαρτυρίες, γιατί είναι τόσα και δεν είναι άλλα.
Δεν ξέρω τι έχει ο καθένας στο µυαλό του. Αυτό που θα υπάρξει είναι ό,τι λέει ο νόµος για το ΕΤΕΑΕΠ µε βάση την εισφορά
που έχει καταβληθεί και το εισόδηµα, τον µισθό που είχε κάθε
εργαζόµενος στο παρελθόν. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτό είναι
µια παροχή που δεν εκποιεί, δεν καταργεί το δικαίωµα για την
παραπάνω παροχή που προκύπτει από το ΕΤΕΑΕΠ, αν πραγµατικά τα δικαστήρια αποφανθούν ότι υπάρχει µεγαλύτερη υποχρέωση σε τέτοια παροχή. Διότι τα θέµατα κρίνονται κάτω από
διαδικασίες που δεν θέλω λεπτοµερώς να αναπτύξω, όταν υπάρχει σύγκρουση δικαιωµάτων και συµφερόντων µε βάση τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση αυτών των αντιθέτων συµφερόντων.
Γι’ αυτόν τον λόγο, για όλο το προηγούµενο διάστηµα απηύθυνα την έκκληση προς την τράπεζα και το σωµατείο να καθίσουν να συζητήσουν και να βρουν τη λύση. Είχα πει να καθίσουν
να ξενυχτίσουν, να µη πιουν νερό, να µη φάνε ψωµί και να βρουν
τη λύση.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Από την πρώτη τοποθέτησή
σας το είχατε πει αυτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Από την
πρώτη τοποθέτησή µου αυτό είχα πει. Αυτός είναι ο κανονικός
χώρος επίλυσης συλλογικών διαφορών στον χώρο της εργασίας.
Η δική µας Κυβέρνηση ποτέ δεν θα παρέµβαινε και δεν θα παρέµβει εκεί και δεν θα το κάνει ούτε τώρα. Δεν αποτελεί παρέµβαση η δική µας πρωτοβουλία στη σφαίρα αυτής της συλλογικής
αυτονοµίας. Δεν καταργούµε ούτε το δικαίωµα ούτε τη διαφορά.
Η διαφορά υπάρχει. Πώς θα επιλυθεί είναι άλλη ιστορία. Θα επιλυθεί στο πλαίσιο του συστήµατος µε το οποίο επιλύονται οι συλλογικές διαφορές εργασίας.
Εµείς θα κάνουµε αυτό που ανήκει στη δική µας σφαίρα ευθύνης, να χορηγούµε την επικουρική σύνταξη, γιατί είναι υποχρεωτική και παραµένει -ευτυχώς- υποχρεωτική η επικουρική
ασφάλιση ως δηµόσιο σύστηµα που παρέχεται σε όλους τους
πολίτες και στο επίπεδο αυτό θα δώσουµε αυτή την παροχή, που
δεν καταργεί το άλλο δικαίωµα, αν υπάρχει και στον βαθµό που
θα κριθεί ότι υπάρχει. Βεβαίως, η ολοκλήρωση αυτής της διαφοράς θα επέλθει, όταν και τα δικαστήρια αποφανθούν, φαντάζοµαι, περί της διαφοράς που έχει αχθεί.
Εµείς παίρνουµε πρωτοβουλία και τις προσεχείς µέρες -δεν το
µεταθέτουµε στις ελληνικές καλένδες, ελπίζω και µέσα στην επόµενη εβδοµάδα- θα συµβεί η συνάντηση αυτή, για να προχωρήσουµε στη συνέχεια σε νοµοθέτηση της καταβολής συντάξεων
σε αυτούς που συνταξιοδοτούνται από τον ΛΕΠΕΤΕ. Αυτά που
λέω είναι πολύ καλά διατυπωµένα και δείχνουν και τη διάσταση
της ρύθµισης. Επαναλαµβάνω, από τους συνταξιοδοτούµενους
από τον ΛΕΠΕΤΕ, που όµως δεν συνταξιοδοτούνται στην πράξη,
αλλά έχουν να λαµβάνουν δικαίωµα από εκεί.
Ελπίζω, λοιπόν, και καλώ εκείνους που είναι σιωπηλή πλειοψηφία να γίνουν ηχηρή πλειοψηφία, γιατί εκείνος που µιλάει ακούγεται. Όσοι σιωπαίνουν δεν ακούγονται και αφού σιωπαίνουν,
µπορεί να εκληφθεί και η σιωπή ως άρνηση λύσης.
Να στηρίξουν, λοιπόν, τη λύση οι σιωπηλοί που έχουν πρόβληµα και να πουν «έχουµε πρόβληµα, προχώρα στη λύση αυτή
που µπορείς να δώσεις, Υπουργέ». Δεν το έχω ακούσει ακόµα.
Έχω ακούσει χίλιους που περιφέρουν χίλιους εκατό, που δεν
ξέρω πόσοι θα γίνουν, που λένε «κάτω τα χέρια από τον ΛΕΠΕΤΕ». Μόνο, όµως, µε αυτόν τον τρόπο µπορώ να το κάνω, βάζοντας τα χέρια πάνω στον ΛΕΠΕΤΕ. Δεν µπορώ και το ένα και
το άλλο και στο τέλος όλοι µαζί να βρίζουν. Δεν γίνεται. Υπάρχει
ένα σοβαρό θέµα, τους καίει. Πρέπει µε υπευθυνότητα όλοι να
σταθούν σε µια λύση που πραγµατικά αρµόζει στο θέµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Επειδή υπάρχει και νοµοθετικό έργο και πολλές ερωτήσεις, θα
παρακαλούσα να σεβαστούµε τον Κανονισµό και τους χρόνους.
Προχωρούµε στη δεύτερη µε αριθµό 2688/22-10-2018 ερώτηση του κύκλου αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Βασιλείου Κεγκέ-
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ρογλου 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».
Στην ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Πετρόπουλος.
Παρακαλώ, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εκτός από τη γνωστή γενιά των οφειλετών που δηµιουργήθηκε
λόγω της κρίσης, έχουµε και νέα γενιά που δηµιουργήθηκε λόγω
της υψηλής φορολόγησης, των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών
και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι
επιχειρήσεις, προκειµένου να καταβάλουν τις υποχρεώσεις τους
προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Είναι, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη άµεσα να νοµοθετηθεί και
να ισχύσει µια ρύθµιση, βιώσιµη ρύθµιση, η οποία θα δίνει λύση
στο θέµα και, βεβαίως, γι’ αυτούς που θέλουν και µπορούν να
την αξιοποιήσουν, να έχουµε αυτή τη δυνατότητα, η οποία θα
είναι ωφέλιµη και για τα ασφαλιστικά ταµεία και για το δηµόσιο,
βεβαίως, που θα έχει τη δυνατότητα να εισπράξει τα χρήµατα
που του οφείλονται.
Επανέρχοµαι στην ερώτηση, γιατί πραγµατικά εδώ και τρία
χρόνια που καταθέτω αυτή την ερώτηση και στην τελευταία ο κύριος Υπουργός µάς είπε: «Μα, τώρα που θα έρθει η ρύθµιση, την
καταθέσατε; Κάθε φορά που µυρίζεστε ότι θα έρθει η ρύθµιση,
καταθέτετε την ερώτηση για να µας το υπενθυµίσετε».
Ναι, από ό,τι αποδεικνύεται, χρειάζεται κάθε τόσο να υπενθυµίζουµε στην Κυβέρνηση ότι καθυστερεί, αδρανεί και, µάλιστα,
το µήνυµα είναι αρνητικό, µε την έννοια ότι η επικείµενη ρύθµιση
οδηγεί κάποιους στη λανθασµένη σκέψη να µην τηρούν τις υποχρεώσεις τους, αν και θα µπορούσαν να τις τηρήσουν, έστω µε
δυσκολίες, προκειµένου να µπουν στη ρύθµιση.
Άρα, λοιπόν, για πολλούς λόγους είναι αναγκαία η άµεση
εφαρµογή της ρύθµισης. Και επειδή από 20 Αυγούστου και µετά
δεν έχουµε ούτε τρόικα ούτε τετράδα ούτε θεσµούς, απορώ
γιατί εδώ και έξι µήνες ο κύριος Υπουργός δεν φέρνει τη ρύθµιση, τι τον εµποδίζει και δεν τη φέρνει. Θα έχει τη δυνατότητα,
βεβαίως, µέσα στη ρύθµιση να δώσει λύση και για τους ανθρώπους που είναι υπό συνταξιοδότηση, ένα θέµα για το οποίο αρνείται εδώ και καιρό να δώσει οριστική λύση.
Θα είναι, εποµένως, κάτι πάρα πολύ θετικό, αν συµπεριληφθούν όλες αυτές οι περιπτώσεις, ούτως ώστε και το δηµόσιο
και τα ασφαλιστικά ταµεία να εισπράξουν και οι ασφαλισµένοι να
διευκολυνθούν, εφόσον βεβαίως το θελήσουν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Παρακαλώ, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Κεγκέρογλου, σας είχα πει µέσα στις άλλες απαντήσεις που είχα
δώσει στο παρελθόν ότι εσείς είχατε την αρµοδιότητα να δώσετε
τη λύση για τους υπό συνταξιοδότηση αγρότες και δεν το κάνατε. Είχατε την αρµοδιότητα. Όµως, ο αγρότης για να πάρει
σύνταξη µε τις διατάξεις τις δικές σας, όχι τις δικές µας, θα
έπρεπε πρώτα να εξοφλήσει την οφειλή στο σύνολό της. Το
ποσό είναι αυτό των 4.000 ευρώ. Δεν είναι µεγάλο το ποσό, αλλά
4.000 ευρώ είναι οφειλές εισφορών για πέντε χρόνια. Για πέντε
χρόνια είναι και για το ΕΤΑΑ και πάει στις 15.000 ευρώ, για πέντε
χρόνια ήταν και για τον ΟΑΕΕ και πάει στις 20.000 ευρώ. Η διαφοροποίηση οφείλεται στο διαφορετικό ύψος εισφορών που
κάθε κατηγορία όφειλε να καταβάλει.
Το µέτρο ήταν η πενταετία και η ρύθµιση ήταν απ’ τις δικές
σας κυβερνήσεις. Ειδικά, όµως, για τους αγρότες δεν προβλέψατε να µπορεί να παίρνει σύνταξη ο καηµένος ο αγρότης και να
δίνει την οφειλή από το µέρος της σύνταξης που έχει ήδη αρχίσει
να λαµβάνει. Δεν ελάµβανε ποτέ. Εκείνο που εµείς κάνουµε είναι
ένα µέτρο το οποίο πραγµατικά δίνει λύσεις, µε βάση τα δεδοµένα που δηµιουργήθηκαν στην προηγούµενη περίοδο. Έχω πει
ότι το 97% των οφειλών που έχουν συγκεντρωθεί στο ΚΕΑΟ είναι
οφειλές που δηµιουργήθηκαν για την περίοδο προ του 2014.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρέπει να δούµε ότι µέχρι το 2014 το 15,6% των ελευθέρων
επαγγελµατιών διέκοψε τη δραστηριότητά του και το 65% από
αυτούς δηµιούργησε χρέη εκείνη την περίοδο.
Συνεπώς έχει µεγάλη σηµασία να αλλάξουν τα πράγµατα στην
οικονοµία και να γυρίσει η κατάσταση σε θετική κατεύθυνση.
Έχει επιτευχθεί αυτό και τώρα µπορούµε να έχουµε κι αυτή την
καλύτερη επιλογή, διευκολυντική για τους οφειλέτες. Γι’ αυτόν
τον λόγο δεν θα µπορούσαµε ούτε να το κάνουµε.
Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι πενήντα εννέα χιλιάδες
που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ένταξης στον εξωδικαστικό
συµβιβασµό, πραγµατικά δεν είναι το πλήθος το µεγάλο. Είναι
ένα θέµα. Από τις διαδικασίες αυτές θα περιµέναµε καλύτερη
απόδοση. Εν τούτοις, από τους τέσσερις που έχουν υποβάλει αίτηση, ο ένας έχει ολοκληρώσει ήδη τη διαδικασία στον εξωδικαστικό -επαναλαµβάνω- συµβιβασµό.
Πρέπει, λοιπόν, να προχωρήσουµε αυτοτελώς για τις ασφαλιστικές εισφορές σε ρύθµιση. Αυτό αποτέλεσε προϊόν µιας ιδιαίτερης σκέψης και επεξεργασίας του συστήµατος που ήδη εφαρµόζεται ως εξωδικαστικός συµβιβασµός. Είδαµε τις επιδόσεις
του και θεωρούµε ότι πράγµατι πρέπει να προχωρήσουµε σε µια
παράλληλη, που δεν αποκλείει την πρώτη, διαχείριση του θέµατος των οφειλών, µε το σύστηµα το οποίο ήδη έχουµε επεξεργαστεί και θα θέσουµε σε εφαρµογή σύντοµα. Αυτό θα σώσει
τους οφειλέτες, θα ενισχύσει την οικονοµία και θα δώσει σύνταξη
σε εκείνους που δεν είχαν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο και πάλι για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εάν δεν κάνετε σωστή διάγνωση, δεν µπορείτε
να δώσετε και λύση.
Ακούστε, λοιπόν, τα στοιχεία. Από τις τετρακόσιες δεκαεπτά
χιλιάδες που εντάχθηκαν σε προηγούµενες ρυθµίσεις -αυτό που
είπατε, του παρελθόντος- κατάφεραν να κρατήσουν τη ρύθµιση
µέχρι σήµερα εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιοι εβδοµήντα.
Αυτή είναι η τελευταία ανακοίνωση του ΚΕΑΟ. Αυτό σηµαίνει ότι
λόγω δυσκολιών, οι οποίες αυξήθηκαν και εντάθηκαν λόγω της
υπερφορολόγησης και των επιβαρύνσεων που επιβάλατε µε το
τρίτο µνηµόνιο, οι άνθρωποι δεν κατάφεραν να τηρήσουν τη ρύθµιση. Αυτά αφορούν τις παλαιές οφειλές. Επιπλέον, τα τέσσερα
χρόνια έχει δηµιουργηθεί νέα γενιά. Μόνο για το 2018 έχουµε
δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσιους δεκαέξι καινούργιους οφειλέτες. Αυτά είναι στοιχεία του ΚΕΑΟ.
Αναφερθήκατε στην αποτυχία του εξωδικαστικού. Πράγµατι,
µόνο τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιοι κατάφεραν να ενταχθούν
οριστικά. Άρα συµφωνούµε ότι έστω και τώρα θα πρέπει να έρθει
µία ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων.
Θέλω, λοιπόν, να δω -και να µας απαντήσετε για να ενηµερωθεί ο ελληνικός λαός- τι θα περιλαµβάνει αυτή τη ρύθµιση σε
σχέση µε την αφαίρεση κάποιων προστίµων και κάποιων προσαυξήσεων, ανάλογα βεβαίως µε την πορεία υλοποίησής της και τήρησής της και, βεβαίως, να δούµε πότε θα ξεκινήσει να εφαρµόζεται.
Νοµίζω ότι όλοι έχουµε τον ίδιο σκοπό, δηλαδή να διευκολύνουµε τους ανθρώπους που για οποιονδήποτε λόγο βρέθηκαν
σε δυσκολία. Μην παραγνωρίζετε το γεγονός ότι εντάθηκαν τα
προβλήµατα την πενταετία από το 2014 που αναφερθήκατε.
Είναι ένα γεγονός. Εντάθηκαν. Τι να κάνουµε; Ακόµα και να µην
υπήρχαν άλλοι λόγοι, αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει να το
αντιµετωπίσουµε. Πρέπει να δώσουµε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συνταξιοδοτηθούν. Τέσσερις χιλιάδες ήταν τότε,
γιατί ήταν συγκεκριµένες οι οφειλές. Γι’ αυτούς που αυξήθηκαν
οι εισφορές έχουµε επιβάρυνση.
Άρα, λοιπόν, χωρίς να λέτε «Μέχρι τότε χρωστούσες», «Είσαι
πράσινος, κόκκινος ή µπλε», πρέπει να δίνουµε λύση για όλους.
Η Κυβέρνηση και η Βουλή είναι για όλο τον ελληνικό λαό. Άρα,
λοιπόν, ενώ συµφωνούµε στην ανάγκη, βλέπω ότι καθυστερείτε
και χρονοτριβείτε. Για ποιον λόγο; Φέρτε τη ρύθµιση. Πείτε µας
πότε θα έρθει. Να είναι µια καλή είδηση µέσα στην καταχνιά και
στα προβλήµατα που έχει ο κόσµος.
Πείτε την καλή είδηση, κύριε Υφυπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε
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Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς εκείνο που µας ενδιαφέρει, κύριε Κεγκέρογλου,
δεν είναι πού φταίξατε εσείς. Αυτό το ξέρει πια και ο καθένας.
Μας ενδιαφέρει πώς θα λύσουµε το πρόβληµα. Προφανώς τις
αιτίες, αν δεν τις διαγνώσεις σωστά, δεν θα τις αντιληφθείς, για
να δώσεις τη σωστή λύση.
Πρέπει να σας πω ότι κάνετε λάθος να λέτε ότι προέκυψαν νέοι
οφειλέτες. Αυτοί οι οφειλέτες που λέει το ΚΕΑΟ είναι οι παλαιοί
οφειλέτες που σβήστηκαν από το κόκκινο ταµπλό του χρέους και
της οφειλής, επανήλθαν και έχασαν ξανά τις ρυθµίσεις. Λογικό
είναι να υπάρχει όλο αυτό το βάρος που προέρχεται από τις παλιές επιβαρύνσεις. Σας είπα ότι το 65% όλων των οφειλετών δηµιούργησε χρέη για την περίοδο µέχρι το 2014. Δεν σβήνει
ξαφνικά όλο αυτό το βάρος, για να πεις «Ξεκινάω από καθαρό
τοπίο», γιατί έχεις αυτό το βάρος που έρχεται από παλιά. Το κουµαντάρεις, λίγο το εξυπηρετείς, σε πλακώνει ξανά, το παραµερίζεις, ξανάρχεται. Είναι τα απόνερα της κρίσης. Αυτά δεν φεύγουν µεµιάς.
Αυτά τα απόνερα της κρίσης τα έχουµε και τώρα. Δεν έχουµε
ένα λευκό, ένα καθαρό τοπίο, µε µια ευηµερούσα κοινωνία και
µια οικονοµία καλπάζουσα. Δεν είπε κανείς τέτοιο πράγµα από
τη δική µας πλευρά. Τα προβλήµατα της κρίσης αντιµετωπίζουµε
ακόµα και θα τα αντιµετωπίζουµε και για αρκετά χρόνια ακόµα.
Γι’ αυτό πρέπει η δική µας Κυβέρνηση να συνεχίσει αυτή την πορεία, για να µην έρθετε εσείς και τα κάνετε πάλι «µούτι», αλλά
να µπορέσουµε να τα καταφέρουµε, να ολοκληρώσουµε αυτή
την προσπάθεια.
Όµως, θα έχετε την ευκαιρία να συµβάλετε κι εσείς στην επεξεργασία των σχετικών διατάξεων που θα εισαγάγουµε. Προφανώς θα γίνει συζήτηση και στην αρµόδια επιτροπή και θα έρθουν
και οι φορείς να µας πουν τι θέλουν ακριβώς να συµβεί, διότι
πρέπει να ξέρετε ότι, αν µπορούµε να προχωρήσουµε σ’ αυτή τη
ρύθµιση οφειλών µε αυτόν τον τρόπο, που θα είναι πραγµατικά
για πρώτη φορά ριζικά καθαρή λύση και θα απαλλάξει αυτόν τον
κόσµο από αυτόν τον βραχνά µε τα µεγάλα ποσοστά οφειλών,
θα γίνει για πρώτη φορά.
Αν δεν συµβεί αυτό από τη δική σας πλευρά να το στηρίξετε,
πράγµατι η κοινωνία θα µένει σε µια κατάσταση αµφιβολίας.
Όµως, το ζήτηµα είναι ότι πρέπει να αντιληφθούµε όλοι ότι, αν
αυτό µπορεί να συµβαίνει, είναι γιατί υπάρχει ο ν.4387, υπάρχει
ο ΕΦΚΑ. Χωρίς τον ΕΦΚΑ δεν µπορεί να συµβεί αυτό, διότι η ελάφρυνση των οφειλών θα επιτευχθεί λόγω της µείωσης των εισφορών που µε τις παλιές διατάξεις ήταν υπέρογκες και µε τις νέες
διατάξεις του ΕΦΚΑ είναι ελάχιστες. Ελαχιστοποιούνται. Το
έχουµε πει ξανά και είναι αυτό που έχει σηµασία, γιατί στο πρόβληµα της κρίσης εκείνος που επλήγη περισσότερο ήταν ο µικρός επιχειρηµατίας, αυτός που δεν είχε µεγάλα εισοδήµατα.
Αυτός που είχε µεγάλα εισοδήµατα δεν είχε το πρόβληµα του µικρού που έβαζε λουκέτο γιατί δεν µπορούσε να αντιµετωπίσει τα
προβλήµατα αυτά.
Το τονίζω, λοιπόν: Το κρίσιµο θέµα στη συζήτησή µας στη
Βουλή είναι η υποστήριξη του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης που πρέπει να τη διατρανώσετε, διότι χωρίς τον ΕΦΚΑ και
τους κανόνες υπολογισµού των εισφορών δεν µπορεί να εφαρµοστεί η απαλλαγή αυτών των µεγάλων επιβαρύνσεων, η περικοπή των µεγάλων προσαυξήσεων και των υπέρογκων εισφορών
που επιβάλλονταν από τον παλιό ΟΑΕΕ µε τις κλίµακες τις ανελαστικές, από τα παλιά ταµεία, τα οποία, πραγµατικά, είχαν δυσβάσταχτα βάρη και οδηγούσαν στα λουκέτα.
Θα έρθει η στιγµή, αφού νοιάζεστε και εσείς και νοιάζεται φαντάζοµαι- και η Νέα Δηµοκρατία να στηρίξει τη ρύθµιση των
οφειλών µε αυτόν τον γενναίο τρόπο κουρέµατος, να διατρανώσετε την υποστήριξή σας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, αντί να λέτε να καταργηθεί και να αποσχισθεί το ΤΕΒΕ από
τον ΕΦΚΑ, γιατί αλλιώς δεν µπορεί να γίνει.
Συνεπώς στη Βουλή που θα ψηφίσετε, εκτός αν αρνηθείτε να
ψηφίσετε τη ρύθµιση των οφειλών και την απαλλαγή του κόσµου
απ’ αυτόν τον βραχνά, θα πρέπει να συνοµολογήσετε στην ανά-
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γκη υπολογισµού των εισφορών µε τον τρόπο που υπολογίζονται
στον ΕΦΚΑ, γιατί αλλιώς δεν µπορεί να γίνει µείωση.
Άρα εκ προοιµίου θεωρώ ότι θα υποστηρίξετε τουλάχιστον
εσείς, κύριε Κεγκέρογλου, που έχετε δείξει τόσο ενδιαφέρον µε
αλλεπάλληλες ερωτήσεις στο θέµα, τη λύση αυτή, στηρίζοντας
τον ΕΦΚΑ και τη λειτουργία του, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
Φαντάζοµαι ότι και η Νέα Δηµοκρατία θα εγκαταλείψει τις απόψεις για διακοπή του ΕΦΚΑ, για κατάργηση του ΕΦΚΑ, γιατί αλλιώς επίσης δεν µπορεί να γίνει ρύθµιση οφειλών µε αυτόν τον
γενναίο τρόπο που η Κυβέρνηση θα το κάνει. Και εκεί για πρώτη
φορά θα επιτευχθεί σε τούτο τον χώρο, στο Κοινοβούλιο, όλοι
µαζί µονοιασµένοι να δείξουµε το ενδιαφέρον µας για τον κόσµο
που στέναξε τα προηγούµενα χρόνια από τις πολιτικές που εγκαταλείφθηκαν.
Νά ’στε καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Η πρώτη µε αριθµό 362/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Μπουκώρου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών,
µε θέµα: «Απαξίωση του εργοστασίου ΟΣΕ στον Βόλο», δεν θα
συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας.
Επίσης, η τρίτη µε αριθµό 370/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου 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, δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας. Αρµόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Οικονοµικών.
Η δεύτερη µε αριθµό 373/19-2-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου 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», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη. Αιτία: επίσηµο ταξίδι στο Ηράκλειο Κρήτης για την υπογραφή της
σύµβασης παραχώρησης για το έργο του νέου διεθνούς αερολιµένα Ηρακλείου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Και ο Μωραΐτης; Και αυτός έχει
κώλυµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν έχει ενηµερωθεί ακόµη, κύριε Κεγκέρογλου.
Η δεύτερη µε αριθµό 359/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Σερρών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Μιχαήλ Τζελέπη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αβέβαιο το µέλλον της τευτλοκαλλιέργειας», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Βουλευτή.
Η ενδέκατη µε αριθµό 330/4-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Ευβοίας κ. Νικολάου
Μίχου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Συνέχιση διωγµών των µελών της ελληνικής µειονότητας στην Αλβανία», δεν
συζητείται.
Η δέκατη τρίτη µε αριθµό 284/21-1-2019 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Παππά προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Οι Αλβανοί δροµολογούν εξελίξεις δηµιουργίας “Μεγάλης Αλβανίας”», δεν συζητείται.
Η δέκατη τέταρτη µε αριθµό 280/17-1-2019 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου 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», δεν συζητείται.
Η δέκατη πέµπτη µε αριθµό 260/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Κούζηλου προς την Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Προστασία πληρωµάτων από εγκατάλειψη πλοίου
εσωτερικών πλόων», δεν συζητείται.
Η δέκτη έκτη µε αριθµό 261/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Αντωνίου Γρέγου προς την Υπουργό
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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», δεν συζητείται.
Η δέκατη έβδοµη µε αριθµό 263/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου 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», δεν συζητείται.
Προχωρούµε στη συζήτηση της πέµπτης µε αριθµό 352/12-22019 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε
θέµα: «Άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων των αγροτών».
Θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αραχωβίτης.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να καταγραφεί στα Πρακτικά, εκτός αν ακούστηκε και
δεν το άκουσα εγώ προσωπικά, πως ο κ. Πετρόπουλος στην ερώτηση προηγουµένως είπε πολλά πράγµατα, αλλά δεν είπε πότε
θα φέρει τη ρύθµιση και ποιος τον εµποδίζει και δεν τη φέρνει
µέχρι τώρα.
Πρέπει να συνειδητοποιήσει και ο ίδιος και όλη η Κυβέρνηση
ότι είναι πια παρελθόν, είναι και παρελθόν. Από τον Γενάρη του
2015 έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Όταν
αναφέρονται στο παρελθόν, αυτό το διάστηµα δεν τους απαλλάσσει από τίποτα. Είναι υπεύθυνοι -και ανεύθυνοι ταυτόχροναγια πολλά πράγµατα µε τα οποία δεν έχουν ασχοληθεί. Δεν είναι
όλα τα Υπουργεία ίδια, δεν είναι όλα τα πρόσωπα ίδια, αλλά µιλώ
για τον γενικότερο κανόνα της Κυβέρνησης που έχει µόνιµο µοτίβο στην προπαγάνδα ότι «αλλάζουµε το παλιό, τελειώνουµε µε
το παλιό» και τελικά δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αναπαλαιώνει, να αναπαράγει τα κακώς κείµενα και να µην αντιγράφει τις
καλές πρακτικές. Γιατί από τη Μεταπολίτευση υπήρξαν και καλές
πρακτικές και κακές και δυστυχώς αντιγράφει τις κακές.
Να πούµε, λοιπόν, για την ερώτηση που αφορά τον κ. Αραχωβίτη ότι οι αγρότες βιώνουν δύσκολα, διότι από το 2015 ξεκίνησε
ένα άλλο σύστηµα φορολόγησης και, βεβαίως, αυτό το σύστηµα
φορολόγησης µε την κλίµακα την οποία επέλεξε η Κυβέρνηση
έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όλο τον αγροτικό κόσµο.
Το ίδιο και µε τις ασφαλιστικές εισφορές. Εάν δεν παράγεις εισόδηµα, τότε πραγµατικά είναι χαµηλές οι εισφορές. Αυτό εννοεί
ο κ. Πετρόπουλος. Μην παράγετε, λέει, γιατί άµα παράγετε, σας
παίρνουν το κεφάλι.
Εµείς, λοιπόν, έχουµε συγκεκριµένη πρόταση από 82 ευρώ
έως 405 όλες οι κλίµακες. Ούτε 1 ευρώ παραπάνω για τους
αγρότες! Και από 167 µέχρι 600 για τους επαγγελµατίες. Αυτή
είναι η πρότασή µας για τις ασφαλιστικές κλίµακες και θέλουµε
να δούµε αν η Κυβέρνηση προτίθεται να την υιοθετήσει.
Υπάρχουν ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την αύξηση του
κόστους παραγωγής. Τεράστια προβλήµατα και εµπόδια για την
παραγωγή και για την καλλιέργεια. Υπάρχει τεράστιο πρόβληµα
µε το θέµα που έχει να κάνει µε τις ελλείψεις ελέγχων και τις ελληνοποιήσεις.
Έχουµε εξευτελιστικές τιµές ελαιόλαδου, εξευτελιστικές τιµές
γάλακτος. Βεβαίως, για το ελαιόλαδο συνέδραµε και η αποτυχία
γενικότερα του συστήµατος δακοκτονίας, το οποίο δεν είναι
µόνο για φέτος. Είναι και τα δύο - τρία προηγούµενα χρόνια το
ίδιο.
Έχουµε το θέµα του στραγγαλισµού των αγροτών που έχουν
κόκκινα δάνεια από την υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα, που
δεν τους δίνει τη δυνατότητα και τους δυσκολεύει περισσότερο
απ’ ό,τι δυσκολεύονται αυτοί που είναι σε ιδιωτικές τράπεζες, για
να ρυθµίσουν και να αποπληρώσουν τα χρέη τους.
Έχουµε προβλήµατα από τις καταστροφές, τις ζηµιές, για τις
οποίες γίνεται µία προσπάθεια από τον ΕΛΓΑ. Πρέπει να στηριχθεί ο ΕΛΓΑ και να κάνει γρηγορότερα τις καταγραφές, για να καταβληθούν πιο σύντοµα οι αποζηµιώσεις.
Είναι ένα σωρό προβλήµατα, λοιπόν, που θέτουν οι αγρότες
που ξεφεύγουν και από τα όρια, αν θέλετε, µιας απλής επίκαιρης
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ερώτησης, για τα οποία το Υπουργείο συζητά, ανακοινώνει, λέει
κάποια πράγµατα κ.λπ., αλλά δεν βλέπουµε αποτέλεσµα, δεν
βλέπουµε λύσεις και να µας πει από πού εµποδίζεται και δεν
υπάρχουν λύσεις, για να βοηθήσουµε και εµείς. Γιατί δεν δίνει
λύσεις;
Ζητήµατα οικονοµικά δεν υπάρχουν. Και το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι αναπορρόφητο σε µεγάλο βαθµό- έχουµε
αρκετούς ευρωπαϊκούς πόρους που λιµνάζουν- και τα πλεονάσµατα του προϋπολογισµού από την υπερφορολόγηση επιτρέπουν τη διαχείριση µιας πολιτικής. Γιατί δεν εφαρµόζεται;
Τι έχετε προτείνει, κύριε Υπουργέ, στο αρµόδιο Υπουργείο Οικονοµικών για τη µείωση των συντελεστών φορολόγησης; Υιοθετείτε το 13% που έχουµε προτείνει εµείς µε αφορολόγητο;
Υιοθετείτε την κάρτα ενέργειας πετρελαίου και ηλεκτρικού για
µείωση του κόστους παραγωγής;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα µου αφαιρέστε χρόνο από τη
δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κεγκέρογλου, πρόσφατα τα συζητήσαµε -δεν πάει ούτε
ένας µήνας που συζητήσαµε την επίκαιρη επερώτηση του κόµµατός σας- και τα αναλύσαµε όλα τα προβλήµατα διεξοδικά, όλα
ένα προς ένα.
Προφανώς -το ξαναλέω- η προοπτική σας είναι να ξεχάσουµε
ποια ήταν η κατάσταση στον αγροτικό τοµέα µέχρι το 2014. Θέλετε να ξεχάσουµε ότι ο νόµος, τον οποίο αναφέρατε, ήταν ο
4172/2013, που ήταν ο πρώτος νόµος που έκανε τους αγρότες
επιτηδευµατίες και φορολόγησε τις επιδοτήσεις από το πρώτο
ευρώ µάλιστα. Δεν θα το ξεχάσουµε. Οι αγρότες δεν το ξεχνάνε.
Θέλετε να ξεχάσουµε ότι τότε µόλις ο ένας στους δύο ασφαλισµένους στον ΟΓΑ πλήρωνε τις ασφαλιστικές του εισφορές. Και
ταυτόχρονα είχαµε ωριµάνσεις ανά τριετία µε τον νόµο Λοβέρδου-Κουτρουµάνη, που τον µετακυλούσε στην επόµενη, στη µεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία.
Να ξεχάσουµε ότι στις συντάξεις η βασική παροχή έβαινε µειούµενη µέχρι το 2026, που η βασική παροχή θα ήταν µηδέν. Μηδενιζόταν η βασική παροχή. Να ξεχάσουµε τα χρέη των ΓΟΕΒ
και των ΤΟΕΒ; Την κατάσταση, στην οποία είχαν περιέλθει οι
ΓΟΕΒ και οι ΤΟΕΒ, µε τα τεράστια συσσωρευµένα χρέη, µε την
αύξηση της ΔΕΗ από το 2009 µέχρι το 2014, όπου είχαµε συνεχόµενη αύξηση του αγροτικού ρεύµατος; Τι να ξεχάσουµε; Να
ξεχάσουµε την ασυδοσία; Μιλήσατε για ελέγχους. Ασυδοσία,
διάλυση, πολυδιάσπαση. Πουθενά, κανένας έλεγχος. Δεν υπήρχε
έλεγχος πουθενά.
Να ξεχάσουµε ότι το πλαίσιο της δακοκτονίας είναι από το
1953; Αυτό ήταν το πλαίσιο. Το θεσµικό πλαίσιο είναι του 1953.
Μπαλώµατα. Τίποτα. Να ξεχάσουµε τι; Την έλλειψη ρευστότητας
στην αγορά µε το ξεπούληµα της Αγροτικής Τράπεζας; Το βασικότερο πρόβληµα της αγροτικής παραγωγής, που σε µεγάλο
βαθµό οφείλεται και για την τιµή των προϊόντων, είναι ότι δεν
υπάρχει ρευστότητα πια στην αγορά. Γιατί; Γιατί ο αγρότης και
όλη η µεταποίηση, όλη η πρωτογενής παραγωγή, δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευµένη χρηµατοδότηση, όπως
είχε µε την Αγροτική Τράπεζα. Μετά το ξεπούληµα δηµιουργήθηκε και ο εγκλωβισµός στην «κακή» Αγροτική Τράπεζα όλων των
αγροτών, µε όλες τις υποθήκες. Ένα πρόβληµα που προσπαθούµε να το λύσουµε τώρα. Και θα σας πω παρακάτω.
Να ξεχάσουµε τι; Να ξεχάσουµε ότι το πρόγραµµα αγροτικής
ανάπτυξης επέστρεψε όλο πίσω µε τετρακόσιες εξήντα παρατηρήσεις και χρειάστηκε να φτιαχτεί ξανά από την αρχή; Και µας
µιλάτε για απορρόφηση, όταν σχεδόν το µεγαλύτερο µέρος,
πάνω από το 80% των µέτρων, έχει προκηρυχθεί πλέον και τρέχει
και είµαστε πιο µπροστά από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης;
Να ξεχάσουµε τι; Να ξεχάσουµε ότι ο ΕΛΓΑ λειτουργεί µε ένα
θεσµικό πλαίσιο του 1987, τριάντα χρόνια πίσω; Το θεσµικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ είναι του 1987. Υπήρχε η δυνατότητα το 2010 να
γίνει µια παρέµβαση, η οποία παρέµβαση, όµως, περιορίστηκε
στο να γίνει µνηµονιακός οργανισµός, Οργανισµός Κεντρικής Κυ-
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βέρνησης. Και τα χρέη θυµηθείτε πόσο ήταν: 4,5 δισεκατοµµύρια
πέρασαν στον κρατικό προϋπολογισµό.
Εµείς, όµως, από τότε τι κάναµε; Γιατί µιλάτε για αποτελεσµατικότητα. Και ο κόσµος δεν τα ξεχνάει αυτά. Εµείς φέραµε τα
τρία αφορολόγητα στον αγρότη. Φέραµε αφορολόγητες τις επιδοτήσεις του δεύτερου πυλώνα, φέραµε 12.000 αφορολόγητο
στην «πράσινη» και στις συνδεδεµένες και το αφορολόγητο των
µισθωτών και των συνταξιούχων µέχρι τότε και στους αγρότες.
Οι έλεγχοι έχουν αναβαθµιστεί και ποιοτικά και ποσοτικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε και δευτερολογία. Μπορείτε να τα πείτε και στη δευτερολογία σας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Να κλείσω µόνο αυτό το κοµµάτι για τους ελέγχους, κύριε Πρόεδρε, όπου και ποιοτικά και ποσοτικά έχουν αναβαθµιστεί, γιατί δηµιουργήθηκε και το Συντονιστικό Κέντρο, το
ΣΥKΕΑΑΠ, όπου όλοι οι φορείς οι οποίοι ήταν πολυδιάσπαρτοι,
κατακερµατισµένοι και πολυδιασπασµένοι, ενοποιήθηκαν κάτω
από µια οµπρέλα. Οπότε, όταν γίνεται ένας έλεγχος σε µια επιχείρηση, είναι ουσιαστικός έλεγχος. Ελέγχονται τα πάντα.
Τα υπόλοιπα θα τα πούµε στη δευτερολογία. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε και πάλι τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα οι αγρότες δεν ξεχνούν ότι ήταν στο επίκεντρο της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Και,
πράγµατι, ο αγροτικός κόσµος βγήκε από το οικονοµικό και κοινωνικό περιθώριο, απέκτησε υψηλό βιοτικό επίπεδο ζωής. Και όχι
µόνο το θυµούνται, αλλά και το αποζητούν. Το αποζητούν λόγω
του ότι και η κρίση χτύπησε τα αγροτικά νοικοκυριά και την αγροτική παραγωγή, αλλά κυρίως γιατί εσείς εντάξατε µέσα στο τρίτο
µνηµόνιο τον αγροτικό τοµέα.
Αφορολόγητο: Μέχρι το 2014 δεν είχε φορολογηθεί ούτε 1
ευρώ από τις αγροτικές ενισχύσεις. Από εκεί και πέρα, φορολογείται. Όπως είπατε πάρα πολύ καλά, απαλλάσσεται µόνο η βασική ενίσχυση και η «πράσινη», νοµίζω.
Δεύτερο θέµα, συντελεστής φορολόγησης: Εµείς συµφωνήσαµε έναν δίκαιο, κατά την άποψή µας, συντελεστή 13% µε διατήρηση του αφορολόγητου -αυτό προτείνουµε για σήµερα- και
εσείς το κάνατε κλίµακα 22%-45%, έτσι δεν είναι; Όταν φορολογείται µε 45% ο αγρότης που παράγει, µε συγχωρείτε πάρα
πολύ, αυτό δεν λέγεται στήριξη αγροτικής παραγωγής. Πέντε
χρόνια είστε Κυβέρνηση. Πέµπτος χρόνος είναι τώρα. Δεν µπορείτε να ανατρέχετε στο παρελθόν. Γιατί αν ανατρέξουµε στο
παρελθόν, θα πούµε όλα τα καλά που έκανε το ΠΑΣΟΚ. Να
πούµε και τα λάθη και τις παραλείψεις, αλλά εδώ εσείς αντιγράφετε µόνο τα κακώς κείµενα. Αυτό λέω. Βάζετε φραγµούς στην
ανάπτυξη.
Λέτε για ελέγχους. Λέτε για τις ελληνοποιήσεις ότι τις αντιµετωπίζετε. Μπορείτε να µου πείτε γιατί η τιµή του γάλακτος είναι
0,60 στον παραγωγό, ενώ η τιµή στον καταναλωτή είναι µάλλον
αυξηµένη; Αυτό είναι το αποτέλεσµα. Άρα ό,τι λέτε, τα υπόλοιπα
τζάµπα τα λέτε. Το αποτέλεσµα µετράει. Το ελαιόλαδο είναι 2,60
µε 2,70 φέτος, στην Κρήτη τουλάχιστον. Δεν ξέρω στις άλλες περιοχές. Μπορείτε να µου πείτε γιατί; Κάνετε πλάτες σε κάποιους
κερδοσκόπους;
Η δακοκτονία ναι, έχει τα προβλήµατά της. Από το 2010 είναι
το θεσµικό πλαίσιο. Δεν φταίει, όµως, το θεσµικό πλαίσιο. Είναι
η µη λειτουργία. Αυτό που αναφέρετε εσείς είναι το επιστηµονικό
κοµµάτι. Άρα, λοιπόν, εφόσον υπάρχουν ζητήµατα µε το επιστηµονικό κοµµάτι, θα πρέπει να δείτε νέες µεθόδους, επειδή µε τα
χρόνια είναι πιο ανθεκτικός στις παραδοσιακές µεθόδους ο
δάκος. Να το δείτε. Και, βέβαια, να δούµε και πώς εφαρµόζουµε
τους νόµους στην ώρα τους. Όταν η µεταβίβαση των πόρων έγινε Απρίλη -και απορώ και φέτος τι κάνετε- φυσικό είναι να πάνε
όλα πίσω. Το έχουµε ξανασυζητήσει.
Να πούµε, λοιπόν, ότι τα προβλήµατα δεν λύνονται από την
πλευρά του Υπουργείου µε το να αναφέρετε τι υπήρχε στο πα-
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ρελθόν. Αυτό νοµίζω µόνο το κόµµα µπορεί να το κάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Βουλευτές. Να κάνουν την πολιτική ενηµέρωση και την
προπαγάνδα, την ενηµέρωση για το τι έγινε και τι προτείνεται.
Όµως, για να δώσουν λύσεις, υπάρχουν συγκεκριµένοι άνθρωποι
σε συγκεκριµένα πόστα. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους
Υπουργούς και τα Υπουργεία.
Δώστε, λύσεις, λοιπόν. Εισηγηθείτε στο Υπουργείο Οικονοµικών την αποκλιµάκωση της φορολογίας. Εισηγηθείτε τη µείωση
του βάρους των ασφαλιστικών εισφορών µε την υιοθέτηση της
πρότασής µας από 82 ευρώ έως 405 ευρώ, οκτώ κλίµακες. Υιοθετήστε την πρότασή µας για την κάρτα ενέργειας πετρελαίου
και ηλεκτρικού ρεύµατος. Το ηλεκτρικό ρεύµα το αγροτικό εσείς
δεν το καταργήσατε; Εσείς δεν έχετε αυξήσει 30% φέτος το
ρεύµα και το κόστος για τους ΤΟΕΒ; Είναι δυνατόν; Εσείς δεν
τους βάλατε το µαχαίρι στον λαιµό για να έχει έσοδα η ΔΕΗ, η
οποία κινδυνεύει από άλλες χαριστικές πράξεις που κάνει από
αγορές στα Σκόπια, λανθασµένες αγορές, και από την κακή διαχείριση που κάνει η διοίκηση;
Ελάτε, λοιπόν, στα θέµατα, στα προβλήµατα. Ο ΕΛΓΑ εξυγιάνθηκε από το 2010 και µετά. Δεν προκαλεί χρέη. Χρειάζεται αναµόρφωση, συνεχή θα έλεγα, διαρκή ο κανονισµός λόγω των
κλιµατικών αλλαγών και των νέων προβληµάτων. Ίσως πρέπει να
συζητήσουµε κάποια στιγµή και τους κινδύνους της αγοράς, αν
µπορούν να ενταχθούν στον κανονισµό του ΕΛΓΑ. Είναι δουλειά
που πρέπει να κάνετε. Αλλά δεν µπορείτε να επικαλείστε συνεχώς τον χρόνο και να µην κάνετε τίποτα. Και τα προβλήµατα να
τρέχουν και ο αγρότης να χάνει εισόδηµα και να υπάρχουν προβλήµατα σε νέους ανθρώπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Από το Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης µόνο το Πρόγραµµα Νέων Αγροτών έχει προχωρήσει.
Και λανθασµένα και αυτό. Και να σας πω και κάτι; Πρώτα τους
δίνετε τα χρήµατα και µετά από ενάµισι µε δύο χρόνια τους καλείτε για εκπαίδευση. Τους λέτε, δηλαδή: «Εντάξει, πάρτε χαρτζιλίκι για δυόµισι χρόνια και ελάτε για εκπαίδευση µετά από
δυόµισι χρόνια», το ξανατονίζω.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε και πάλι τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κεγκέρογλου, το να µας κατηγορείτε πως δεν κάναµε
στα τέσσερα χρόνια ό,τι δεν κάνατε εσείς σε σαράντα, νοµίζω
ότι ο ελληνικός λαός κάπως το αξιολογεί. Μας πιέζετε, γιατί δεν
κάναµε σε τέσσερα χρόνια αυτά που δεν είχαν γίνει σε σαράντα
χρόνια σε όλον τον τόπο!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Για τα προβλήµατα…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Από τα αποτελέσµατα φαίνεται.
Και όσον αφορά το ενδιαφέρον αυτής της Κυβέρνησης για τον
αγροτικό τοµέα, θα σας πω µόνο ότι ο Πρωθυπουργός ήταν ο
µόνος Πρωθυπουργός που έβαλε το θέµα της χρηµατοδότησης
της ΚΑΠ στο Συµβούλιο Αρχηγών και µάλιστα όχι το έθεσε, πρότεινε και λύσεις. Άρα γι’ αυτή την Κυβέρνηση ο πρώτος τοµέας,
ο θεµέλιος λίθος, είναι η αγροτική παραγωγή.
Αλλά θα σας πω και για το φορολογικό, γιατί είπαµε ότι ο
ν.4172/ 2013 ήταν αυτός που καθιέρωσε, που εισήγαγε πρώτη
φορά τη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ του συνόλου των εισοδηµάτων, όλων των επιδοτήσεων. Όλων! Και από αυτή την Κυβέρνηση προστατεύονται. Η φορολογική πολιτική και η πολιτική
στήριξης µας έχει ξεκινήσει. Καταργήθηκε το τέλος επιτηδεύµατος, το οποίο είχε εισαχθεί το 2010. Για τους συνεταιρισµένους
αγρότες, για τα µέλη των συνεταιρισµών καταργήθηκε τώρα,
όπως τώρα έγινε και η προστασία των επιδοτήσεων µέχρι 7.500
ευρώ. Ξέρετε καλά ότι υπήρχε πρόταση-σύσταση του Συνηγόρου του Πολίτη. Και αυτή η Κυβέρνηση ακούει και τους θεσµικούς παράγοντες στην Ελλάδα, αλλά κάνει πράξεις και δουλεύει
µε πράξεις.
Να σας πω, όµως, τούτο. Εσείς προφανώς ενδιαφέρεστε για
τα µεγάλα εισοδήµατα και όχι για τη µικροµεσαία αγροτιά, γιατί
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το 87% των µικροµεσαίων αγροτών είναι µέσα στο αφορολόγητο
και είναι στην κατώτερη ασφαλιστική εισφορά. Αυτοί δεν έχουν
ανάγκη ή εσείς θεωρείτε ότι κάτι άλλο συµβαίνει µε αυτούς; Γιατί
για µας οι µικροµεσαίοι αγρότες είναι προτεραιότητα. Και φυσικά
τα µεγαλύτερα εισοδήµατα, τα ελαφρύνουµε. Μειώθηκε κατά
33% η εισφορά για τα µεσαία και µεγαλύτερα εισοδήµατα των
αγροτών. Προχωράµε σε φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά στοχευµένες µέσω των συνεταιρισµών. Όλα τα κίνητρα θα δίνονται
µέσω των συνεταιρισµών. Γιατί; Διότι ο συνεργατισµός είναι η
µόνη διέξοδος για να αντιµετωπίσουµε τα δοµικά προβλήµατα
που έχει η αγροτική παραγωγή.
Δηλαδή, µε λίγα λόγια θέλω να πω ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν
αντιµετωπίζει τα πράγµατα τσαλαβουτώντας ευκαιριακά και κάνοντας εύκολους λαϊκισµούς. Τα αντιµετωπίζει µε σχέδιο και
βήµα-βήµα: Και το κόστος παραγωγής, ξεκινώντας µε το εργατικό κόστος και µια σειρά από άλλες παρεµβάσεις που έχουν
γίνει και τις ρυθµίσεις των αγροτικών χρεών και τις ρυθµίσεις για
τις παλιές εισφορές, όπου σας είπα ότι µέχρι το 2014 µόνο ένας
στους δύο πλήρωνε τον ΟΓΑ. Έχουν συσσωρευτεί εισφορές και
δεν µπορούν να πάρουν οι άνθρωποι συντάξεις. Σας εξήγησε
πριν από λίγο ο κ. Πετρόπουλος πώς δουλεύει αυτή η Κυβέρνηση. Ο νέος νόµος για τη δακοκτονία είναι έτοιµος και προ των
πυλών να κατατεθεί και να συζητηθεί εδώ, στην Ολοµέλεια της
Βουλής. Οι παλιές στρεβλώσεις στον συνεταιρισµό τριάντα χρόνια διέλυσαν το συνεταιριστικό κίνηµα, άφησαν κουφάρια πίσω.
Συνεταιρισµοί µε βαθιά ιστορία έχουν µείνει κουφάρια και διοικήσεις εγκλωβισµένες. Αυτά προσπαθούµε να λύσουµε και αυτά
λύνουµε καθηµερινά µέσα σε τέσσερα, πέντε χρόνια. Αυτά προσπαθούµε να λύσουµε, ό,τι διαλυόταν επί δεκαετίες. Το θεσµικό
πλαίσιο για την αλιεία είναι του 1966 και τώρα έρχεται νόµος ολοκληρωµένος για την αλιεία. Άρα οι παρεµβάσεις µας γίνονται µε
ένα σχέδιο και έχουν µία λογική κατεύθυνση, αυτό που δεν
υπήρχε ποτέ στη χώρα µέχρι τώρα.
Έχετε δίκιο ωστόσο. Τα προβλήµατα των αγροτών και του
αγροτόκοσµου είναι πολλά και ειδικά σε µια χρονιά δύσκολη,
όπως ήταν το 2018, µία χρονιά δύσκολη από πλευράς καιρικών
συνθηκών, µια χρονιά που µείωσε την παραγωγή, µείωσε και την
ποιότητα και στο ελαιόλαδο, αύξησε το κόστος, προσπαθούµε
να τα αντιµετωπίσουµε µέσω εκτάκτων προγραµµάτων στήριξης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Προχωρούµε στην πρώτη µε αριθµό 361/18-2-2019 πρώτου
κύκλου 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».
Η παράκλησή µου είναι, επειδή υπάρχει νοµοθετικό έργο κι
επειδή έχουµε ήδη καθυστερήσει…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Η παράκληση είναι σεβαστή, κύριε
Πρόεδρε, αλλά εσείς ελέγχετε τη συζήτηση και εσείς πρέπει να
εφαρµόζετε τον Κανονισµό. Εδώ δεν έχουµε κανέναν λόγο, αλλά
όταν µιλάνε δεκάλεπτα και εικοσάλεπτα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συµφωνώ. Λέω
παράκληση, δεν είναι διαταγή. Η λέξη παράκληση σε ένα λεξικό,
ξέρετε, είναι παράκληση. Μη µου κάνετε υποδείξεις!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Σεβαστό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Γιόγιακα, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση αφορά τους αγρότες που κρίθηκαν
δικαιούχοι του Προγράµµατος Ενίσχυσης Νέων Αγροτών το
2009, πρόγραµµα που προκήρυξε η τότε κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας. Σε αυτό προβλεπόταν ένα πλαφόν αρχικής επιδότησης 40.000 ευρώ. Με αυτό το ποσό ως δεδοµένο υπογράφηκαν συµβάσεις µε διάρκεια δέκα χρόνων και συγκεκριµένες
δεσµεύσεις.
Έρχεται στη συνέχεια η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και το πλαφόν
του πριµ αρχικής εγκατάστασης µειώνεται στο µισό, στα 20.000
ευρώ. Υπογράφουν, λοιπόν, οι δικαιούχοι νέες δεκαετείς συµβάσεις µε τα νέα πολύ µικρότερα ποσά, που -προσέξτε- µε τις ίδιες
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υποχρεώσεις και τους ίδιους στόχους που είχε η αρχική σύµβαση. Υποστηρίζουν, µάλιστα, ότι τους είπαν πως αν δεν υπέγραφαν, θα έβγαιναν εκτός προγράµµατος. Και ενώ είχαν ήδη
αγοράσει ή εκµισθώσει εκτάσεις και εγκαταστάσεις υπολογίζοντας το πλαφόν των 40.000 ευρώ, ενώ είχαν κάνει ήδη επενδύσεις
σε ζώα και φυτικό κεφάλαιο, είχαν αγοράσει ήδη µηχανήµατα και
εξοπλισµούς, που δεν µπορούσαν να εκποιήσουν στη συνέχεια,
γιατί τους το απαγόρευε η σύµβαση που είχαν υπογράψει, οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν από την αρχή σε µειονεκτική θέση έχοντας ανοίγµατα που ήταν από δύσκολο έως αδύνατο να καλυφθούν.
Για τους νέους αγρότες του 2009 η αδικία συνεχίστηκε και µε
την ΚΑΠ που άρχισε να τρέχει στη χώρα µας από το 2015, µε
αποτέλεσµα τα δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης, που συνέχισαν να
παίρνουν στην εξαετία που τρέχει, να είναι πολύ χαµηλότερης
αξίας, σε σχέση µε τους νέους αγρότες επόµενων προγραµµάτων.
Θέλουµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να µας πείτε, εάν και τι µπορεί να γίνει για τους ανθρώπους αυτούς, όπως για τους περίπου
διακόσιους αγρότες στον Νοµό Θεσπρωτίας που πρόσφατα αποφάσισαν να αναζητήσουν το δίκιο τους και στη δικαιοσύνη, και
κυρίως εάν υπάρχει η δυνατότητα να εξισορροπηθεί η µειωµένη
αξία των δικαιωµάτων, δίνοντάς τους δικαιώµατα από το εθνικό
απόθεµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να απολογηθώ και εγώ, κύριε συνάδελφε, γιατί η προηγούµενη ερώτηση ήταν εφ’ όλης της ύλης, οπότε ξεφύγαµε, είναι γεγονός.
Τώρα για το θέµα των νέων αγροτών του 2009 όντως η πρόσκληση, αν θυµάστε, βγήκε µε ύψος µέχρι 40.000, µε ύψος δηµόσιας δαπάνης 100 εκατοµµύρια.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Ήταν 300 εκατοµµύρια.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εκατό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Ήταν 300 εκατοµµύρια και έγιναν 150
εκατοµµύρια.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εκατό ήταν η δηµόσια δαπάνη και είχε προθεσµία από 16-02-2009 µέχρι 31-12-2009.
Ωστόσο παρατηρήθηκε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον εκείνη την
περίοδο -ήδη µέχρι τον Ιούνιο είχε υπερκαλυφθεί η προσφορά
από τη ζήτηση- και βγαίνει στις 25-06-2009 υπουργική απόφαση
για τη λήξη της περιόδου -που σταµατάει, δηλαδή, την προκήρυξη- αντί για τις 31-12-2009, στις 15-07-2009. Μέχρι τότε είχαν
υποβάλει ήδη δύο χιλιάδες επτακόσιοι δικαιούχοι, που επαρκούσαν τα χρήµατα των 100 000 και άλλοι πέντε χιλιάδες οχτακόσιοι
που κατατάχθηκαν ως επιλαχόντες. Ακριβώς λόγω αυτής της της
κατάστασης και δεδοµένου ότι ήταν µία περίοδος εκλογική -αν
θυµάστε- εγκρίνεται στις 30-03-2010 µε την ΚΥΑ 2655/30-03-2010
επιπλέον ποσό 55 εκατοµµυρίων.
Επίσης µειώθηκε το ποσό από 20.000 ευρώ µέχρι 40.000 ευρώ
και έγινε από 10.000 ευρώ µέχρι 20.000 ευρώ και ταυτόχρονα –
και αυτό είναι το σηµαντικό- ακυρώθηκαν µονοµερώς οι αρχικές
συµβάσεις των δύο χιλιάδων οκτακοσίων που είχαν ενταχθεί και
τροποποιήθηκαν στα νέα ποσά, δηλαδή από 10.000 µέχρι 20.000
ευρώ.
Αυτό είναι το ένα κοµµάτι αδικίας για τους ανθρώπους τότε.
Δόθηκε µια προτεραιοποίηση σ’ αυτούς µε ένα µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής, µε υψηλότερα ποσοστά στα σχέδια βελτίωσης τότε και σε κάποια άλλα προγράµµατα και σε κάποια πρόσθετα ωφελήµατα.
Ωστόσο αυτοί οι άνθρωποι, οι δύο χιλιάδες οκτακόσιοι, στους
οποίους τροποποιήθηκε η σύµβαση αλλά και οι υπόλοιποι που
πήραν τα µειωµένα ποσά, θεωρητικά θα είχαν πρόσβαση στο
εθνικό απόθεµα. Τι γίνεται όµως; Το 2009 δεν πραγµατοποιήθηκε
κατανοµή νέων δικαιωµάτων µέσω του προγράµµατος του πρώτου πυλώνα αγροτικής ανάπτυξης.
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Πάµε στο 2010. Το 2010 γίνεται µια κατανοµή µε κριτήρια διευρυµένα, που το ποσό του αποθέµατος τότε µοιράζεται. Μικρό
ποσό.
Πάµε στο 2011 και στο 2012, όπου και εκεί δεν έχουµε κατανοµή. Άρα δεν παίρνουν ούτε το 2011 ούτε το 2012 αυτοί οι άνθρωποι, για να αντισταθµίσουν λίγο αυτό που θα έπρεπε να είχαν
πάρει από την αρχή.
Το 2013 πραγµατοποιήθηκε µια χορήγηση δικαιωµάτων.
Ωστόσο οι του 2009 δεν ήταν επιλέξιµοι. Γιατί; Γιατί τότε θεωρήθηκε ότι επιλέξιµοι το 2013 θα είναι µόνο όσοι εντάχθηκαν µέχρι
το 2011. Άρα, και τότε, όλα τα χρόνια µέχρι το 2015 οι νέοι αγρότες του 2009 πήραν µόνο για το 2010 και όλες τις άλλες χρονιές
αποκλείστηκαν.
Από το 2015 και µετά, βέβαια, περάσαµε στη νέα ΚΑΠ, όπου
οι προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησης βασικής ενίσχυσης άλλαξαν και από την ενιαία περάσαµε στη βασική, άλλαξε η προγραµµατική περίοδος και εκεί δεν µπορούσαν να χορηγηθούν
άλλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Το τι µπορούσε να γίνει θα το πούµε στη δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Γιόγιακα,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι, γιατί έχετε
µια πλήρη εικόνα του θέµατος.
Για τη µεταχείριση των νέων αγροτών το 2009 υπάρχουν,
όντως, πολιτικές ευθύνες. Υπάρχουν για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2009, γιατί µείωσε το πλαφόν του πριµ αρχικής εγκατάστασης µε την υπογραφή της αρχικής σύµβασης. Υπάρχουν,
όµως, και για τη νέα Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στις αρχές
του 2015, όσον αφορά το ύψος των δικαιωµάτων που τελικά
παίρνουν αυτοί οι αγρότες.
Με τον κανονισµό 1307/2013 για τους νέους γεωργούς του
«Πυλώνα 1» ενισχύσεις µπορούσαν να πάρουν όσοι ήταν για
πρώτη φορά αρχηγοί της εκµετάλλευσης ή είχαν ήδη εγκατασταθεί την πενταετία πριν κάνουν αίτηση. Επειδή ο κανονισµός
θα έµπαινε σε εφαρµογή από το 2015, µε αυτή την πρόβλεψη
αποκλείστηκαν οι νέοι αγρότες που είχαν κάνει αίτηση το 2009.
Τι έχαναν, δηλαδή; Έχασαν τη δυνατότητα να πάρουν το ανώτατο ύψος του δικαιώµατος για κάθε κατηγορία έκτασης από την
πρώτη χρονιά της νέας ΚΑΠ, δηλαδή περίπου 43 ευρώ ανά
στρέµµα εάν µιλάµε για τα καλλιεργήσιµα χωράφια, πλαφόν βέβαια το οποίο ακόµα δεν έχετε δώσει. Έχασαν και το έξτρα µπόνους, για όσους είχαν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους τα
προηγούµενα πέντε χρόνια, που ήταν ίσο µε το 25% της αξίας
των δικαιωµάτων τους.
Τι έκανε τότε η κυβέρνηση Σαµαρά επί υπουργίας του συναδέλφου Γιώργου Καρασµάνη; Είχε ετοιµάσει κοινή υπουργική
απόφαση, µε την οποία έδινε προτεραιότητα στους νέους αγρότες του 2009 για την κατανοµή δικαιωµάτων από το εθνικό απόθεµα, έτσι ώστε να αντισταθµίσουν τις απώλειες που θα είχαν
λόγω των προβλέψεων του κανονισµού 1307/2013.
Αυτή την κοινή υπουργική απόφαση τη βρήκατε έτοιµη, κύριε
Υπουργέ –όχι εσείς προσωπικά- αλλά δεν την προχωρήσατε. Δώσατε σε άλλες κατηγορίες προτεραιότητα και αφήσατε έξω από
το εθνικό απόθεµα τους νέους αγρότες του 2009, αυτούς που –
ξαναλέω- ήταν ήδη αδικηµένοι από το µισό πριµ αρχικής εγκατάστασης που πήραν το 2010. Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια, τα
δύσκολα χρόνια για την οικονοµία µας αυτοί οι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις της δεκαετούς
συµβάσεως που είχαν υπογράψει. Δανείστηκαν για να τα βγάλουν πέρα και τελικά έγιναν φτωχότεροι απ’ ό,τι ήταν.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ, και παρά τις
κατά καιρούς υποσχέσεις αυτοί οι αγρότες δεν είδαν κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Εάν το 2014 µπορούσε να δοθεί πολιτική λύση
στο θέµα των δικαιωµάτων µειωµένης αξίας, είναι βέβαιο ότι µπορείτε να δώσετε µια τέτοια λύση και τώρα εσείς, αξιοποιώντας
το εθνικό απόθεµα για ανθρώπους, που κατά κοινή οµολογία
είναι αδικηµένοι και υπάρχουν όντως πολιτικές ευθύνες. Θα
ήθελα και την ευαισθησία σας και την καλή σας διάθεση πάνω
σε αυτό το θέµα, για να µπορέσουµε να βρούµε µια γόνιµη και
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δηµιουργική λύση γι’ αυτούς τους ανθρώπους.
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 των
Ελλήνων, τριάντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο συνοδοί
εκπαιδευτικοί, από το Γενικό Λύκειο Ακρωτηρίου Χανίων (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, οι πολιτικές ευθύνες είναι δεδοµένες και το
αναλύσαµε στην πορεία. Ωστόσο αναφερθήκατε και εσείς στον
κανονισµό 1307, που είναι του 2013.
Ο κανονισµός του 2013 που διαπραγµατεύτηκαν οι τότε κυβερνήσεις –µάλιστα εξειδικεύτηκε µετά µε την ΚΥΑ που λέτε, τη
µε αριθµό 1930/20-7-2015 αυτής της Κυβέρνησης- λέει ότι σύµφωνα µε τον κανονισµό δικαιούχοι είναι νεαρής ηλικίας έως σαράντα ετών -έµπαινε το κριτήριο της ηλικίας δηλαδή- που
δηµιούργησαν για πρώτη φορά γεωργική εκµετάλλευση ως επικεφαλής αυτής το 2015 ή που είχαν εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε προηγούµενων χρόνων.
Άρα εκεί όσοι πληρούσαν αυτά τα κριτήρια εντάχθηκαν.
Ωστόσο πολύς κόσµος, οι περισσότεροι µάλλον, είχε ήδη περάσει το πρώτο κατώφλι των σαράντα χρόνων.
Επίσης θέλω να σας πω ότι το 2014, δεν προβλέφθηκε κατά
τη διαπραγµάτευση της τρέχουσας ΚΑΠ, της τρέχουσας περιόδου, να υπάρξει κάποια γέφυρα γι’ αυτούς τους ανθρώπους
µέσω µέτρου του ΠΑΑ ή έστω µε κάποιον τρόπο να υπάρξει πρόβλεψη-γέφυρα γι’ αυτούς τους ανθρώπους.
Άρα µπαίνοντας στο 2015, διαπραγµατευόµενοι το 2014 και
έχοντας καταλήξει η καινούργια προγραµµατική περίοδος, δεν
υπήρχε πρόβλεψη γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα µέχρι
τώρα θα σας πω τι έχει γίνει, προσπαθώντας να αναζητήσουµε
λύσεις µε εθνικούς πόρους, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αφού
έκλεισε το πρόγραµµα, δεν προβλέφθηκαν και δεν µπορούν να
πάνε από ευρωπαϊκά κονδύλια. Μέχρι τώρα, λοιπόν, η απάντηση
που έχουµε πάρει για την ένταξη αυτών των ανθρώπων -γιατί
έχουν γίνει πραγµατικά προσπάθειες και λόγω της φόρµας «6»,
που ήταν µια άλλη αστοχία, µια τεράστια αδικία που πάλι έπληξε
τους νέους του 2009- από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι θετικές. Ωστόσο προσπαθούµε να βρούµε γέφυρα µετά από δέκα
χρόνια. Από το 2009 είµαστε τώρα στο 2019 και προσπαθούµε
να βρούµε κάποιον τρόπο, έτσι ώστε να περιορίσουµε τις απώλειες αυτών των ανθρώπων, που µε άλλα σχέδια µπήκαν το 2009
και εγκλωβίστηκαν σε µια κατάσταση που τους έχει οδηγήσει στο
να βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα συζητηθεί
τώρα η τρίτη µε αριθµό 342/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου 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».
Κύριε Βέττα, έχετε τον λόγο για δυο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ κι εσάς, κύριε Υπουργέ, που ανταποκριθήκατε, στο
να απαντήσετε σε ένα πολύ σοβαρό ερώτηµα, κατά την προσωπική µου γνώµη, που αφορά τα προβλήµατα πληρωµών, τα οποία
σχετίζονται µε τη µη επιλεξιµότητα των αγροτεµαχίων. Είναι ένα
θέµα που αφορά όλη τη χώρα. Εγώ, όµως, θα µιλήσω για την πατρίδα µου, τη Φθιώτιδα.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι την περίοδο υποβολής των δηλώσεων καλλιέργειας ΟΣΔΕ το 2018, ο Οργανισµός ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε µία –θα έλεγα- αναθεώρηση του χαρτογραφικού υποβάθρου. Δεν θέλω να αδικήσω τον οργανισµό, όµως, δεν υπήρξε
καµµία γραπτή ή προφορική, επίσηµη ή έστω και ανεπίσηµη δή-

4396

λωση για αυτό. Προφανώς δηµιουργήθηκαν κάποια προβλήµατα.
Αγροκτήµατα τα οποία το 2017 είχαν δηλωθεί ως επιλέξιµα και
άρα είχαν πληρωθεί κατά τη διάρκεια της εξατοµίκευσης της
πληρωµής της προκαταβολής των ειδοποιήσεων, το 2018 εµφανίστηκαν ως µη επιλέξιµα. Είχαν τον κωδικό λάθος «µη επιλέξιµα», οπότε και µη πληρωτέα. Απ’ ό,τι καταλαβαίνουµε όλοι µας,
υπήρξαν προβλήµατα στο ποσό, στο µέγεθος και στο εύρος των
επιδοτήσεων.
Η επιλεξιµότητα δεν σχετίζεται µε την ανάρτηση προφανώς
των δασικών χαρτών. Θα έλεγα ότι δεν ακολουθεί και την πορεία
-αν θέλετε- των επιτόπιων ελέγχων. Δεν προκύπτει από αυτούς.
Επίσης δεν ενσωµατώνει και προηγούµενους επιτόπιους ελέγχους. Η µέθοδος που ακολουθήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι η
µέθοδος της φωτοερµηνείας των αεροφωτογραφιών µέσω δορυφόρων.
Στον Νοµό Φθιώτιδας, κύριε Υπουργέ, -για να είµαι σύντοµοςκαι στη δική µου περιοχή, στον Δήµο Στυλίδας, και στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Φθιώτιδας υπάρχουν πάνω από
τρεις χιλιάδες αγροτεµάχια. Δεν ξέρω αν έχετε επικαιροποιηµένα
στοιχεία. Πάνω, λοιπόν, από επτακόσιοι, οκτακόσιοι αγρότες αντιµετωπίζουν αυτό το πρόβληµα σε ένα εύρος περίπου δέκα χιλιάδων αγροτών σε ολόκληρο τον Νοµό Φθιώτιδας.
Το πρόβληµα προφανώς και δεν είναι ενιαίο. Αν θα µπορούσαµε να κατηγοριοποιήσουµε, θα έλεγα πως υπάρχουν αγρότες,
οι οποίοι έχουν αρόσιµα αγροκτήµατα, αγροτεµάχια που κατά
τη χρονική στιγµή λήψης των αεροφωτογραφιών δεν ήταν καλλιεργηµένα. Υπάρχουν αγρότες, οι οποίοι έχουν αγροτεµάχια
που δεν ήταν καλλιεργήσιµα κατά τη λήψη των αεροφωτογραφιών, αλλά αργότερα είτε φυτεύτηκε δενδρώδη καλλιέργεια ή
αρόσιµη. Υπάρχουν αγρότες, οι οποίοι έχουν αγροτεµάχια που
λόγω κλίσης του εδάφους ή λόγω της γωνίας λήψης της αεροφωτογραφίας δεν φαίνονται στην απεικόνιση ως ελαιόδενδρα,
ως δενδρώδη καλλιέργεια αλλά ως πυκνή βλάστηση. Υπάρχουν
αγροτεµάχια που ήταν στο όριο µε δασικές εκτάσεις και επειδή
η περιµετρική περιοχή κρίθηκε µε δασικά δέντρα, κρίθηκαν εποµένως λόγω ενοτήτων του χάρτη και αυτά µη καλλιεργήσιµα.
Υπάρχουν, βεβαίως, και αγροτεµάχια, τα οποία κρίθηκαν από
λάθος εκτίµηση του χειριστή της φωτοερµηνευτικής µεθόδου.
Δεν ξέρω την απάντηση σας. Δεν ξέρω αν θα προσπαθήσετε
να τα εξετάσετε ένα προς ένα. Είναι µία χρονοβόρα διαδικασία
και δεν ξέρω αν έχουµε τον απαραίτητο χρόνο. Δεν ξέρω, επίσης,
αν θα γίνει άρση του χαρτογραφικού υποβάθρου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως δεν ξέρω, αν θα γίνει η πίστωση του υπόλοιπου των
επιδοτήσεων σε αυτούς τους αγρότες, οι οποίοι έχουν χάσει
µέρος ή το όλον της επιδότησης τους. Περιµένω µε αγωνία,
όπως πάρα πολύς κόσµος σε όλη τη χώρα, την απάντησή σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ ξανά, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, είναι γεγονός ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει
υποχρέωση ανανέωσης του χαρτογραφικού του υποβάθρου.
Πάντα το χαρτογραφικό υπόβαθρο πρέπει να είναι επικαιροποιηµένο, οπότε αυτή η διαδικασία είναι µία συνεχής διαδικασία.
Όπως καταλαβαίνετε, κατά τη διαδικασία αυτή, όταν πέσει το
καινούργιο χαρτογραφικό υπόβαθρο -που στη συγκεκριµένη περίπτωση που αναφέρεστε το υπόβαθρο, ο ορθοφωτοχάρτης
ήταν του 2015- από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», εκεί είναι πολύ
πιθανό να υπάρχουν αστοχίες ειδικά κατά την πρώτη χρονιά
εφαρµογής.
Όσον αφορά την περιοχή σας, τη Φθιώτιδα, οι πληρωµές µέχρι
τώρα έχουν φτάσει στο 94,4% της συνολικής αξίας των ενεργοποιηθέντων δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης.
Το ιστορικό, όµως, έτσι όπως το αναφέρατε, είναι ότι οι παραγωγοί ενηµερώθηκαν για τα πιθανά λάθη που υπήρχαν, για τις
αστοχίες, για τις επιλεξιµότητες και είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν ενστάσεις. Αυτό έγινε πρώτον µε την εγκύκλιο 7062/189-2018 του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου δινόταν η δυνατότητα να µεταβληθούν ως προς την επικάλυψη, την επιλεξιµότητα, την ένταξη σε
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περιφέρεια, την περιφερειοποίηση, αλλά και στη συνέχεια να
υποβάλουν αίτηµα επανένταξης µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019.
Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι ότι για το έτος 2018
στη Φθιώτιδα είχαµε εκατόν ενενήντα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ένα αγροτεµάχια που δηλώθηκαν. Από αυτά µέχρι και τις
31 Ιανουαρίου 2019 οι ενστάσεις ήταν στα δεκαέξι χιλιάδες
εξήντα οκτώ αγροτεµάχια. Οι ενστάσεις αυτές εξετάστηκαν
µέσω του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος για το
2018 και εγκρίθηκαν τα οκτώ χιλιάδες εννιακόσα τριάντα ένα
αγροτεµάχια, ολικώς ή µερικώς. Για τα δύο χιλιάδες διακόσια δεκαεπτά έλαβαν απορριπτικό, ενώ εκκρεµεί ακόµα η εξέταση ενστάσεων για τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι αγροτεµάχια,
η οποία θα γίνει άµεσα. Γίνεται άµεσα η εξέταση των υπολειπόµενων εκκρεµών αγροτεµαχίων, προκειµένου να έχουµε ένταξή
τους ή απένταξή τους στον επόµενο διασταυρωτικό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Βέττας για τη δευτερολογία του.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΤΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, συγκρατώντας κάποια στοιχεία που µου δώσατε εξάγονται δύο ερωτήµατα. Το πρώτο είναι – και νοµίζω
αυτή είναι η αγωνία του κόσµου και αυτή πρέπει να απαντηθείεάν έχουµε χρονικό περιθώριο µέσα στο οποίο θα πληρωθούν
και θα αποπληρωθούν οι ενστάσεις, οι οποίες έχουν θετικό πρόσηµο. Αυτό θα είναι σε έναν, δύο, τρεις ή τέσσερις µήνες; Πρέπει
να ξέρει ο κόσµος πότε περίπου θα πληρωθεί.
Συγκράτησα, βεβαίως, και τον αριθµό των ενστάσεων, οι οποίες έχουν απορριφθεί. Είναι δύο χιλιάδες διακόσες δεκαεπτά,
όπως είπαµε. Για αυτές τις δύο χιλιάδες διακόσες δεκαεπτά ενστάσεις οι οποίες έχουν απορριφθεί, θα ακολουθήσετε κάποια
άλλη διαδικασία; Ή αυτές οι ενστάσεις θα κριθούν οριστικά επιλέξιµες, θα απορριφθούν οριστικά δηλαδή;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και πάλι, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, ξανά, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά το πρώτο ερώτηµά σας, για τις εκκρεµείς που
σας είπα ότι εξετάζονται άµεσα, προγραµµατίζουµε ενδιάµεσες
πληρωµές. Το αργότερο της επόµενης ενδιάµεσης πληρωµής
που ελπίζουµε ότι εκεί θα έχουµε ξεκαθαρίσει µε όλες τις εκκρεµότητες, είναι πριν από το Πάσχα. Άρα είναι κοντά και η διαδικασία προχωράει. Οπότε, εκεί, θα έχουµε το διασταυρωτικό και την
πληρωµή, έτσι ώστε πριν το Πάσχα οι δικαιούχοι να έχουν πληρωθεί.
Όσον αφορά το άλλο σας ερώτηµα για τα δύο χιλιάδες διακόσια δεκαεπτά αγροτεµάχια και όσα πιθανά προκύψουν από τα
τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι, ακόµα δεν χάνεται το δικαίωµα να ζητήσουν επιτόπιο. Οι παραγωγοί, δηλαδή, διατηρούν
το στοιχείο ελέγχου. Και είναι σωστό που το επισηµαίνετε, ώστε
να ξέρουν ότι δεν χάθηκε τίποτα. Αν πραγµατικά τα αγροτεµάχια
τους είναι επιλέξιµα και µε τον διοικητικό τρόπο που έγινε η διασταύρωση τώρα δεν µπόρεσαν να λυθούν, υπάρχει και ο επιτόπιος τρόπος. Οπότε διατηρούν τα στοιχεία του ελέγχου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Στη συνέχεια θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 345/11-2-2019
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αργολίδος
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 το Κουτσοπόδι, Μυκήνες,
Μοναστηράκι, Φίχτια και Ερµιονίδα».
Κύριε Ανδριανέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πράγµατι -το γνωρίζετε πολύ καλά- τα προβλήµατα στον αγροτικό τοµέα είναι πολύ µεγάλα και διαχρονικά,
όπως είναι το κόστος παραγωγής.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το 2018 ήταν µία πολύ κακή χρο-
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νιά και για τους ελαιοπαραγωγούς και για τους παραγωγούς
πορτοκαλιών και µανταρινιών λόγω των καιρικών συνθηκών. Έχουν υποστεί τεράστιες ζηµιές όπως επίσης και οι κτηνοτρόφοι
µε την χαµηλή τιµή του γάλακτος. Ενώ η φέτα έχει τεράστια ζήτηση και στο εξωτερικό, εδώ βλέπουµε τις τιµές του γάλακτος
να συµπιέζονται και να είναι πλέον ασύµφορες για τους κτηνοτρόφους.
Εποµένως πρέπει η πολιτική η δική σας και η αντιµετώπιση των
προβληµάτων να κινηθεί σε δύο επίπεδα: Το πρώτο επίπεδο είναι
της άµεσης στήριξης αυτών των παραγωγών, όπως των ελαιοπαραγών που είδαν φέτος την παραγωγή του λαδιού µειωµένη και
λόγω του δάκου όπως γνωρίζετε και από τις χαµηλές τιµές. Αντίστοιχο πρόβληµα, όµως, υπάρχει και για τα πορτοκάλια, όπου
ο ΕΛΓΑ δεν καλύπτει τις ζηµιές.
Από ό,τι ενηµερώθηκα, εβδοµήντα µε ογδόντα χιλιάδες τόνοι
είναι στα δέντρα και δεν µπορούν να κοπούν, διότι έχουν αποκτήσει κηλίδες λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων και ο ΕΛΓΑ δεν
καλύπτει.
Επίσης σε ό,τι αφορά στα µανταρίνια, οι κληµεντίνες καταστράφηκαν και οι παραγωγοί δεν έχουν αποζηµιωθεί, δεν έχουν
στηριχθεί. Πιστεύω ότι κάτι θα έχετε να πείτε σε αυτούς τους παραγωγούς.
Βεβαίως στο επίπεδο της ανάπτυξής που είναι το δεύτερο επίπεδο, ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο είναι ο Ανάβαλος, που
είναι και το θέµα της επίκαιρης ερώτησης. Πραγµατικά είναι ένα
έργο πνοής, ένα έργο ζωής. Το έχουµε συζητήσει. Το έχω θέσει
από το 2009 που εκλέγοµαι Βουλευτής.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά -για να υπάρχουν- όλες τις ερωτήσεις-παρεµβάσεις µου και τις απαντήσεις που έχω πάρει.
Θεωρώ ότι πρέπει, επιτέλους, αυτό το έργο να ολοκληρωθεί.
Ένα κοµµάτι του έχει τελειώσει. Ήταν ένα έργο το οποίο σχεδιάστηκε, δροµολογήθηκε από τη Νέα Δηµοκρατία και εντάχθηκε
στο «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» τότε. Τελείωσαν τα έργα του κεντρικού αντλιοστασίου. Έγιναν κάποια τµήµατα αγωγών. Προχωράει το έργο της Επιδαύρου, όπως γνωρίζετε. Όµως τα έργα σε
Φίχτια, Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι δεν έχουν δηµοπρατηθεί ακόµα -είναι ένα έργο ύψους 7,8 εκατοµµυρίων ευρώόπως και η Ερµιονίδα που είναι ένα σηµαντικό έργο. Το έχει αναγνωρίσει, άλλωστε, και ο νυν Πρωθυπουργός από την Τρίπολη
στην οµιλία του στο περιφερειακό συνέδριο που έγινε πριν λίγους µήνες.
Αυτές οι καθυστερήσεις, λοιπόν, δεν µπορούν να συνεχιστούν
άλλο. Άλλωστε µου είχατε απαντήσει ότι στις 30-11-2018 έληγε
η προθεσµία υποβολής των σχετικών προτάσεων στο µέτρο 4.3.1
για το συγκεκριµένο έργο.
Περιµένω τις απαντήσεις σας για αυτά τα σηµαντικά έργα. Τα
υπόλοιπα θα τα πούµε στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, όντως το 2018, όπως όλοι ξέρουµε, ήταν
µία δύσκολη χρονιά για τον αγροτικό κόσµο. Όπου µπορεί αυτή
η Κυβέρνηση µε παρεµβάσεις, προσπαθεί να αναπληρώσει το
χαµένο εισόδηµα των αγροτών. Είναι γνωστό και στην περιοχή
τη δική σας και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου ότι ειδικά
µε την ποικιλία «κληµεντίνη» στα µανταρίνια, υπάρχει σοβαρό
πρόβληµα όσον αφορά την ποιότητα της, κυρίως, άρα και την
εµπορική τιµή, άρα και το εισόδηµα του παραγωγού κι εκεί εξετάζουµε µία στήριξη.
Οι προοπτικές όπως λέτε -κι αυτό είναι το ελπιδοφόρο- είναι
πολύ θετικές. Τόσο η φήµη και η ζήτηση της ελληνικής ΠΟΠ
φέτας, όσο και του ελληνικού γιαουρτιού, αν αποτιµηθούν σε
τζίρο, σε χρήµα, είναι ένα τεράστιο νούµερο, που δείχνει πόσο
καλά είναι εδραιωµένα αυτά τα προϊόντα στη συνείδηση των καταναλωτών για την ποιότητά τους, για τη γεύση τους, για τη µοναδικότητά τους, που, δυστυχώς, δεν µπορούµε να τα εκµεταλλευτούµε. Έχουµε τον χρυσό στα χέρια µας -και δεν είναι µόνο
η φέτα, αλλά και το γιαούρτι, το ελαιόλαδο, τα αρωµατικά µαςδηλαδή µία σειρά από προϊόντα που η φήµη τους τρέχει µπρο-
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στά, κι εµείς δεν µπορούµε ακολουθήσουµε την πορεία τους.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει µε συγκεκριµένα βήµατα και όχι αντιµετωπίζοντας πυροσβεστικά τα προβλήµατα του αγροτόκοσµου, να το λύσουµε, να το εκµεταλλευτούµε. Δηλαδή πρέπει να
παράξουµε πλούτο, να αυξήσουµε την πίτα.
Τώρα όσον αφορά τη συγκεκριµένη ερώτηση σας σχετικά µε
το έργο της µεταφοράς του νερού του Ανάβαλου προς Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι Φίχτια και Ερµιονίδα, να σας θυµίσω -άλλωστε από εκεί είστε και το ξέρετε καλά- ότι πρόκειται
για ένα µεγαλόπνοο έργο που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980. Κι
εγώ ο ίδιος, ως φοιτητής, το 1993 επισκέφθηκα την περιοχή στα
πλαίσια φοιτητικής εκπαιδευτικής εκδροµής, για να δούµε το τι
ακριβώς γίνεται στον Ανάβαλο. Από τότε έχουν γίνει µία σειρά
από έργα-επεκτάσεις και συνεχώς λόγω της επάρκειας του
νερού που ευτυχώς υπάρχει στην περιοχή, το δίκτυο επεκτείνεται.
Εδώ πρέπει να δούµε ότι το προτεινόµενο έργο έχει φτάσει
µαζί µε τα υποέργα του τα 7.896.000 ευρώ. Αυτό περιλαµβάνει
τα κάτωθι υποέργα: Περιλαµβάνει τη µεταφορά και διανοµή του
δικτύου ύδρευσης σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόµιο, Ελληνικό του Δήµου Μιδέας της Αργολίδας, το οποίο έχει κόστος 4.073.000 ευρώ. Περιλαµβάνει
εργασίες προβλεπόµενες για αρχαιολογία, -προφανώς η περιοχή
είναι πλούσια και θα υπάρχουν ευρήµατα- ύψους 450.000 ευρώ,
απαλλοτριώσεις ύψους 750.000 ευρώ, για τη ΔΕΗ 500.000 ευρώ
και διάφορα άλλα που ανεβάζουν το κόστος στα 7.896.000 ευρώ.
Εδώ να πούµε, όµως, ότι η υπηρεσία -και είναι προς τιµήν τηςέχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που είναι χρονοβόρες γιατί εµπλέκονται πολλές υπηρεσίες, για να τρέξει τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων πολύ νωρίτερα από το προβλεπόµενο. Και αυτό διότι κατάφερε να κάνει δύο διαδικασίες παράλληλα και όχι διαδοχικά. Δεν άθροισε, δηλαδή, τον χρόνο αλλά
λειτούργησε παράλληλα. Αυτό, όµως, µας έχει φτάσει σε µία
φάση, που το έργο έχει ήδη επιταχυνθεί κατά πολύ.
Στη δευτερολογία θα σας πω και για τη χρηµατοδότηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Για την Ερµιονίδα;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Ανδριανέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Περιµένω, βεβαίως, και τη δευτερολογία του κυρίου Υπουργού, γιατί το τµήµα προς την Ερµιονίδα είναι ένα µεγάλο έργο
και πολύ ουσιαστικό για την επιβίωση του αγροτικού κόσµου.
Έχει, όµως, και περιβαλλοντική διάσταση για την περιοχή. Όπως
ξέρετε, ο υδροφόρος ορίζοντας έχει πλέον τεράστια προβλήµατα και η έλλειψη νερού όταν υπάρχουν περίοδοι λειψυδρίας,
είναι τεράστια. Αυτό επηρεάζει, βεβαίως, πάρα πολύ την παραγωγή, πράγµα που το έχουµε δει τα προηγούµενα χρόνια.
Αυτό το έργο θα διευκολύνει και θα χρησιµοποιηθεί για την
άρδευση είκοσι δύο χιλιάδων στρεµµάτων, κύριε Υπουργέ. Είναι
µία µεγάλη έκταση, η οποία, πραγµατικά, θα δώσει άλλη αναπτυξιακή διάσταση στην περιοχή της Ερµιονίδας, όπου και αυτή
πλήττεται από την λειψυδρία.
Επίσης περιµένω να µας πείτε, πότε θα δηµοπρατηθεί το
τµήµα προς Κουτσοπόδι, Φίχτια, Μυκήνες, Αεροδρόµιο, Μοναστηράκι.
Πράγµατι, λοιπόν, είναι ένα έργο του οποίου, προφανώς, την
αναγκαιότητα τη γνωρίζετε και εσείς, αφού ως φοιτητής το έχετε
επισκεφτεί. Όπως σας είπα και στην πρωτολογία µου, την έχει
επισηµάνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και όταν µιλάει ο Πρωθυπουργός µιας χώρας συγκεκριµένα για ένα έργο, δεσµεύεται.
Δεσµεύει την Κυβέρνηση, δεσµεύει τις υπηρεσίες, τους δεσµεύει
όλους.
Περιµένω αυτή την ηµεροµηνία δηµοπράτησης, περιµένω, δηλαδή, να ακούσω από σας συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, γιατί
πλέον έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Γίνονται έργα τµηµατικά,
όµως αυτό το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί για να δοθεί, όπως
πρέπει, στους αγρότες και στην ανάπτυξη της περιοχής.
Βεβαίως πολύ σωστά είπατε για τις δυνατότητες που έχει το
ελληνικό γάλα, όµως οι κτηνοτρόφοι αντιµετωπίζουν τεράστια
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προβλήµατα, όπως σας είπα, µε το κόστος παραγωγής.
Θέλω να σας επισηµάνω και πάλι ένα πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί στην Αργολίδα µε την εξαίρεση από τον νέο χάρτη
µειονεκτικών περιοχών του Υπουργείου -το συζητήσαµε- περιοχών που πρέπει να είναι στον χάρτη των µειονεκτικών. Είναι «ταφόπλακα» γι’ αυτούς τους κτηνοτρόφους η εξαίρεση τους.
Πρέπει να το δείτε, κύριε Υπουργέ. Είναι συγκεκριµένες κοινότητες, δηµοτικά διαµερίσµατα.
Αν θέλετε, εγώ θα καταθέσω για τα Πρακτικά τον πίνακα µε το
ποιες περιοχές είναι ορεινές ή µη ορεινές, ποιες δεν µπήκαν,
κ.λπ., ποιες περιοχές δεν είναι µειονεκτικές. Και σε κάποια συζήτηση ή στο Υπουργείο ή σε ερώτηση µέσω του κοινοβουλευτικού
ελέγχου -άλλωστε σας έχω κάνει και µια σχετική ερώτηση- πιστεύω ότι θα πάρουµε απαντήσεις και θα διορθώσουµε καταστάσεις που πιστεύω ότι είναι λάθος αποφάσεις, γιατί εξαιρούν
περιοχές -όπως τα Δίδυµα στο Ηλιόκαστρο, την Ερµιονίδα, την
Τραχειά- οι οποίες είναι ορεινές. Δεν µπορώ να καταλάβω το σκεπτικό αυτών των ανθρώπων, που αποφάσισαν να εξαιρέσουν από
τις µειονεκτικές περιοχές αυτές τις συγκεκριµένες περιοχές,
όταν έχουν ανεπτυγµένη κτηνοτροφία και προϊόντα ΠΟΠ. Και,
τελικά, έχουµε αυτό το πρόβληµα της εξαίρεσης, που αυτό θα
πλήξει και τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες της περιοχής.
Περιµένω, βεβαίως, κύριε Υπουργέ, να δράσετε µέσω των de
minimis και µέσω άλλων προγραµµάτων στήριξης και για τους
παραγωγούς των µανταρινιών κληµεντίνης.
Επίσης πρέπει να δείτε τα πορτοκάλια. Είπατε ότι ο κανονισµός του ΕΛΓΑ είναι του 1987. Όµως είστε ήδη πέντε χρόνια Κυβέρνηση. Το έχετε παραδεχθεί και εσείς και οι προκάτοχοί σας
ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση. Πρέπει, επιτέλους, αφού η κλιµατική αλλαγή έχει δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα και έχει
αλλάξει τα δεδοµένα, να δούµε την αναθεώρηση του κανονισµού
του ΕΛΓΑ, γιατί, πραγµατικά, απαξιώνεται ο οργανισµός. Από τη
στιγµή που οι ίδιοι οι αγρότες πληρώνουν ασφάλιστρα πλέον,
πρέπει να µη νιώθουν αυτή την απογοήτευση και όταν έχουν
ανάγκη να αποζηµιώνονται.
Βεβαίως όσον αφορά τους ελαιοπαραγωγούς -είστε από τη
Λακωνία και πιστεύω ότι έχετε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον- και τη
ζηµιά που έπαθαν στο λάδι, πρέπει να στηριχθούν και αυτοί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα την ανοχή σας για µισό
λεπτό.
Επίσης πρέπει να δείτε -και πρέπει να το δούµε όλοι- το κόστος παράγωγης. Και επειδή µιλάµε για τον Ανάβαλο, παράλληλα θα µπορούσαµε κάλλιστα να προχωρήσουµε -σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους Υπουργούς συναδέλφους σας- θέµατα όπως είναι η αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών στην ενεργοβόρα διαδικασία άντλησης του νερού.
Υπάρχουν στο κεντρικό αντλιοστάσιο τρεις αντλίες καινούργιες και δύο εφεδρικές παλιές, οι οποίες πραγµατικά είναι ενεργοβόρες. Θα µπορούσε να γίνει µια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα αντλιοστάσια µε χρήµατα από ευρωπαϊκά κονδύλια,
όπου, πράγµατι, το κόστος για τον παραγωγό που χρησιµοποιεί
το νερό, θα µειωθεί αρκετά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριε Ανδριανέ, να ολοκληρώσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, αµέσως
και ζητώ συγγνώµη.
Πρέπει, όµως, να δείτε και ένα άλλο πρόβληµα. Πρέπει σε
σχέση µε το Υπουργείο Οικονοµικών να δείτε το εξής παράλογο:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Ανδριανέ, ολοκληρώνετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ένας παραγωγός που χρησιµοποιεί
το νερό του Αναβάλου, αν µεσολαβούν από το κεντρικό αντλιοστάσιο δύο και τρία µικρότερα αντλιοστάσια, πληρώνει ΦΠΑ δύο
και τρεις φορές για το ίδιο αγαθό. Δηλαδή για την ίδια ποσότητα
νερού επειδή µεσολαβούν τα ενδιάµεσα αντλιοστάσια, πληρώνουνε δύο και τρεις φορές ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύµα.
Πρέπει, λοιπόν, να δείτε µε το Υπουργείο Οικονοµικών και αυ-
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τό το θέµα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ανδριανός καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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 συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής,
είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να τελειώσουµε, κύριε συνάδελφε, την απάντηση στην ερώτησή σας σχετικά µε το έργο, γιατί βάλατε και πολλά ζητήµατα.
Η αγροτική παραγωγή έχει πλήθος ζητηµάτων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Μεταφέρω την αγωνία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Είναι κατανοητή. Παντού υπάρχει η αγωνία των
παραγωγών.
Η υπηρεσία όντως για το συγκεκριµένο έργο λειτουργεί. Είναι
αυτό που σας είπα ότι έχει επιταχύνει τις διαδικασίες τόσο της
κήρυξης απαλλοτρίωσης όσο και της συνέχισης της διαδικασίας
της επίταξης των ακινήτων. Αυτή τη διαδικασία την τρέχει παράλληλα, βασιζόµενη, µάλιστα, σε έναν νόµο στο άρθρο 49 παράγραφος 2β του ν.4412/2016. Επιταχύνει, λοιπόν, τη διαδικασία.
Από εκεί και πέρα µε την πράξη 1654 της 4ης Δεκεµβρίου
2018, της απόφασης της υπηρεσίας, έγινε τροποποίηση της απόφασης συνέχισης της πράξης και, συγκεκριµένα, προχωρήσαµε
σε αύξηση του προϋπολογισµού για το υποέργο «Βελτιώσεις
έργων µεταφοράς…» κ.λπ. και από 7.896.000 που όντως όπως
είπαµε, ήταν το αρχικώς προϋπολογισµένο πόσο και αιτούµενο,
ανέβηκε στα 8.370.000. Έγινε επικαιροποίηση της µελέτης, λοιπόν, και είχαµε αύξηση του προϋπολογισµού σχεδόν κατά
500.000 ευρώ.
Όπως ξέρετε καλά, το µέτρο 4.3.1 έχει κλείσει στις 30-11-2018
και προχωράει η διαδικασία αξιολόγησης.
Για τις µειονεκτικές περιοχές που είπατε στην περιοχή, τα κριτήρια διευρύνθηκαν. Είναι ο κανονισµός 1307/2013. Ο κανονισµός, λοιπόν, του 2013 προβλέπει διαφορετικά κριτήρια, από ό,τι
προέβλεπε ο προηγούµενος κανονισµός µε τις µέχρι πρότινος
µειονεκτικές περιοχές, που ήταν της δεκαετίας του 1980 και µάλιστα του 1987. Ο τότε κανονισµός είχε άλλα κριτήρια από αυτά
που µπήκαν το 2013. Με τα νέα κριτήρια του 2013 κάποιες περιοχές που χαρακτηρίζονταν σαν µειονεκτικές, δεν µπορούν να
πάρουν το χαρακτηρισµό µειονεκτικές σήµερα. Αντίθετα κάποιες
άλλες περιοχές που ενώ ήταν κανονικές το 1987, µε τον νέο κανονισµό του 2013 εντάσσονται στις µειονεκτικές. Έχουµε µια αλλαγή τέτοια ανάλογα -λέω ξανά- µε τα κριτήρια που µπήκαν µε
τον κανονισµό.
Ένα βασικό κριτήριο που εµείς διευρύναµε, ήταν η συµµετοχή
των βοσκοτόπων. Είπαµε, λοιπόν, ότι αν οι βοσκότοποι είναι έστω
και 25% στην κοινότητα, εντάσσεται όλη η κοινότητα στις µειονεκτικές. Διευρύναµε τα κριτήρια ακριβώς για να βοηθήσουµε τους
κτηνοτρόφους.
Μιλώντας για τον ΕΛΓΑ, που είπατε ακριβώς στη λογική του
να υπάρχει ένας εξορθολογισµός και µια κοινωνική δικαιοσύνη
στο τι πληρώνει κάποιος στον οργανισµό και µε τι συχνότητα
αποζηµιώνεται, προχωρήσαµε σε µείωση στην εισφορά κάποιων
καλλιεργειών, όπως ήταν και η ελαιοκαλλιέργεια. Προχωρήσαµε
σε µείωση. Αυτή η Κυβέρνηση το έκανε.
Τέλος για τη χρηµατοδότηση των φωτοβολταϊκών που όπως
σωστά λέτε, είναι ένα µεγάλο κόστος -µέσα στο κόστος παραγωγής η άρδευση είναι πολύ µεγάλο κόστος- δηµιουργήσαµε τις
ενεργειακές κοινότητες. Μάλιστα δηµιουργήσαµε και χρηµατοδοτικά εργαλεία για την ένταξη της χρηµατοδότησης εγκατάστα-
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σης φωτοβολταϊκών µέσω ενεργειακών κοινοτήτων. Αυτό σε κάποιες περιοχές της χώρας έχει ήδη ξεκινήσει.
Και αφού µου δίνεται η ευκαιρία από αυτό το Βήµα, καλώ όλα
τα ΤΟΕΒ να προχωρήσουν στη δηµιουργία, στην εκµετάλλευση
του θεσµικού πλαισίου για τις ενεργειακές κοινότητες, να συστήσουν ενεργειακές κοινότητες, να κάνουν αιτήσεις για χρηµατοδότηση, έτσι ώστε να µειωθεί το κόστος στον αγρότη, γιατί κάθε
αδράνεια τώρα πλέον δεν δικαιολογείται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Η δηµοπράτησης της Ερµιονίδας πότε θα γίνει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μόλις γίνει η εξέταση… (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ακολουθεί η έκτη
µε αριθµό 354/12-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου
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».
Παρακαλώ, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η εικόνα αυτή, βεβαίως, δεν είναι µία φωτογραφία της στιγµής
-είναι το διαχρονικό αίτηµα των κυβερνήσεων απέναντι στη φτωχοµεσαία αγροτιά- ούτε, βεβαίως, αφορά απλά και µόνο έναν
συγκεκριµένο ΓΟΕΒ, τον ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού. Παρεµφερή
προβλήµατα συναντάµε σχεδόν στο σύνολο των ΓΟΕΒ.
Ποιο είναι, λοιπόν, το πρόβληµα στον ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού
στον Νοµό Ηλείας; Το πρόβληµα είναι ότι στο αντλιοστάσιο του
Επιτάλιου από τις πέντε κεντρικές αντλίες λειτουργεί µόνο η µια,
όπως και στο αντλιοστάσιο του Καβουρίου όπου πάλι λειτουργεί
µόνο η µία αντλία, µε συνέπεια να υπάρχει ο κίνδυνος της κατάρρευσης λόγω της συνεχούς λειτουργίας τους και της ελλιπούς
συντήρησής τους.
Οι επιπτώσεις από µια τέτοια εξέλιξη, βεβαίως, είναι καταστροφικές -δηλαδή της κατάρρευσης του ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού και
των αντλιοστασίων αυτών- τόσο για τις καλλιεργούµενες εκτάσεις όσο και για την πόλη του Πύργου και τον κίνδυνο πληµµύρας που µπορεί να εκδηλωθεί.
Όµως συνολικά και τα άλλα αρδευτικά αντλιοστάσια είτε
έχουν καµένους κινητήρες είτε έχουν διαλυµένες αντλίες που
χρειάζονται άµεση επισκευή.
Όλο αυτό είναι, βεβαίως, αποτέλεσµα µιας λογικής και µιας
φιλοσοφίας ότι το νερό πρέπει να είναι ακριβό για τους αγρότες
στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας.
Τα δυσβάσταχτα τέλη για τη χρήση του νερού που επιβάλλονται στους αγρότες, έχουν ως αποτέλεσµα συνολικά οι ΓΟΕΒ να
παραµένουν χωρίς συντήρηση και να τίθεται συνολικά σε κίνδυνο
η λειτουργία τους.
Όµως πέρα από αυτό τη λειτουργία των ΓΟΕΒ υπάρχουν και
οι σαράντα εργαζόµενοι, οι οποίοι παραµένουν απλήρωτοι από
το καλοκαίρι, κύριε Υπουργέ, χωρίς να µπορούν να αντιµετωπίσουν βασικά ζητήµατα διαβίωσης.
Έτσι, λοιπόν, η ερώτηση αφορά τόσο το τι θα κάνει η Κυβέρνηση για την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους, για την άµεση συντήρηση του αρδευτικού δικτύου,
αλλά και συνολικότερα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
που έχουν οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ της χώρας µε ευθύνη του κράτους, κεντρικά και όχι πετώντας το µπαλάκι στις περιφέρειες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ξέρετε καλά ότι από τη δεκαετία του 1960,
το θεσµικό πλαίσιο των οργανισµών εγγείων βελτιώσεων έδινε
δυνατότητα αυτοδιοίκησης και αυτοοργάνωσης στο πλαίσιο των
τοπικών κοινωνιών των οργανισµών που θα διαχειρίζονται τα
νερά τους. Αυτή η Κυβέρνηση σε καµµία περίπτωση δεν θα χειραγωγήσει τις διοικήσεις.
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Ωστόσο επίσης ξέρετε καλά ότι η ασυδοσία που επικρατούσε
τα προηγούµενα χρόνια, έφερε µια σειρά από προβλήµατα. Και
ποια ήταν αυτά τα προβλήµατα;
Το πρώτο πρόβληµα ήταν ότι πλήρωναν οι µισοί ή ένα µέρος
των συνεπών αγροτών, και ένα µεγάλο µέρος -χαϊδεύοντάς τους
τις πλάτες- δεν πλήρωνε, µε αποτέλεσµα τα έσοδα να καταρρέουν, τα δίκτυα να καταρρέουν, οι εργαζόµενοι να µένουν απλήρωτοι και να έχουµε κρίση διοικήσεων. Αυτή ήταν η εικόνα.
Και αυτό δεν στιγµατίστηκε την ώρα που θα έπρεπε. Οι µικροπολιτικές, δηλαδή, που ασκήθηκαν στην πλάτη των αγροτών από
τις διοικήσεις των οργανισµών, δεν στιγµατίστηκαν από όλο το
πολιτικό σύστηµα. Αντίθετα ένα µεγάλο µέρος του το αγκάλιασε
και το έβαλε κάτω από τις φτερούγες του. Και είδαµε στελέχη
οργανισµών, να αναδεικνύονται και να εξελίσσονται µε αυτές τις
πρακτικές.
Από εκεί και πέρα λόγω της µη σωστής διαχείρισης και της µη
εποπτείας έχουµε φαινόµενα, όπως αυτά που περιγράψατε ακριβώς.
Τι έκανε αυτή η Κυβέρνηση; Άλλαξε το θεσµικό πλαίσιο. Μεταβίβασε µε τον ν.4456/2017 την αρµοδιότητα εποπτείας από
τους δήµους -που ήταν εκτροφείο µέχρι τότε όλων αυτών των
φαινοµένων- στις περιφέρειες, µε την προοπτική να δηµιουργηθούν γραφεία -έτσι ονοµάστηκαν τώρα οι παλιές υπηρεσίες εγγείων βελτιώσεων- για να υπάρχει επιστηµονική στήριξη όλων
αυτών των µεγάλων έργων. Αυτά είναι µεγάλα έργα, για να µπορεί να τα διαχειριστεί ένας µικρός οργανισµός χωρίς επιστηµονική στήριξη.
Το 2018 µε τον ν.4546 ρυθµίστηκαν θέµατα σχετικά µε τη σύνθεση των συµβουλίων των οργανισµών και για την αναπροσαρµογή του τρόπου είσπραξης των οφειλών, έτσι ώστε να µπορέσουν οι οργανισµοί να έχουν ένα κοµµάτι πόρων, να µπορέσουν να χρηµατοδοτήσουν και να συγχρηµατοδοτήσουν απαραίτητα έργα, γιατί τα δίκτυα είτε κατέρρεαν είτε ήταν απαρχαιωµένα είτε πλέον χρειάζονταν επέκταση. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες, έχουν αλλάξει οι καλλιέργειες, έχουν αλλάξει οι κλιµατολογικές συνθήκες. Δεν µπορούν να λειτουργούν οι οργανισµοί µε
µία λογική της δεκαετίας του 1960.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τα υπόλοιπα θα τα αναφέρω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, είπατε
πολύ σωστά ότι πρόκειται για ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα, το οποίο
δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί σε επίπεδο µιας τοπικής κοινωνίας
αλλά θέλει συνολικότερη αντιµετώπιση.
Από αυτή την άποψη, όµως, και εσείς ως Κυβέρνηση επιµένετε
σε µια λογική, η οποία έχει οδηγήσει στην κατάρρευση και στην
αποτυχία. Ποια είναι αυτή η λογική; Είναι η λογική της αυτοδιοίκησης. Δεν είναι αυτοδιοίκησης. Είναι ανταποδοτικότητας. Αν
θες νερό πρέπει να πληρώσεις, για να µπορείς να καλύψεις τις
ανάγκες. Άρα επί της ουσίας είναι η λογική της εµπορευµατοποίησης του νερού. Αυτό είναι εκείνο το οποίο επιβάλατε.
Εµείς λέµε ότι αυτή η λογική της ανταποδοτικότητας, της εµπορευµατοποίησης του νερού, είναι αυτή η οποία έχει οδηγήσει
σε αυτή την εξέλιξη των πραγµάτων και δεν θα υπάρξει αντίστροφη πορεία. Και από αυτή την άποψη λέµε ότι είναι µια εχθρική πολιτική, γιατί ακριβώς δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα
στους αγρότες και ιδιαίτερα στη φτωχοµεσαία αγροτιά, για να
µπορέσει να καλλιεργήσει τα χωράφια της, πέρα από τη θηλιά
που τους βάζει να πληρώσουν για το νερό, τη στιγµή που έχουν
να πληρώσουν για τους φόρους, για την ασφάλισή τους και τα
συνολικότερα προβλήµατα µε την πώληση της αγροτικής παραγωγής την οποία έχουν.
Άρα έχουν συσσωρευτεί τεράστια χρέη στους αγρότες, µε
αποτέλεσµα να µην µπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και τώρα πετιέται το µπαλάκι στις περιφέρειες, που και αυτές, βεβαίως,
έχουν ευθύνη για την κατάσταση που υπάρχει. Δεν πρόκειται,
όµως, να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα, γιατί πάντοτε σε αυτή τη λο-
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γική θα πατούν: «Βρείτε έσοδα, για να µπορέσετε να τα συντηρήσετε».
Δεν είναι, όµως, έτσι το ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, από τη στιγµή
που πρόκειται για ένα συνολικότερο ζήτηµα, που αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο σύνολό του, όταν σχεδόν το
80% των υδάτινων πόρων καταστρέφεται, χάνεται και δεν αξιοποιείται στη χώρα µας, µε βάση µελέτη του ΤΕΕ.
Άρα χρειάζεται ένας συνολικότερος σχεδιασµός και για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη χώρα µας και για τους υδάτινους πόρους που θα καταναλωθούν για την άρδευση και την
καλλιέργεια της αγροτικής παραγωγής, την ανάπτυξή της.
Τέτοιο, όµως, πράγµα δεν γίνεται, δεν µπορεί να το κάνει η περιφέρεια, είναι ευθύνη της Κυβέρνησης. Όµως η Κυβέρνηση όχι
µόνο η σηµερινή αλλά και οι προηγούµενες δεν αντιµετωπίζουν
το συγκεκριµένο ζήτηµα µε αυτόν τον τρόπο.
Εµείς, λοιπόν, τι λέµε; Λέµε ότι, βεβαίως, πρέπει άµεσα να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα της µισθοδοσίας των δεδουλευµένων
τους. Δεν µπορούµε να σφυρίζουµε αδιάφορα, και η Κυβέρνηση
να πετάει το µπαλάκι στην περιφέρεια και η περιφέρεια να λέει
«δεν έχω τους αντίστοιχους πόρους» για να πληρώσει τους εργαζόµενους. Ένα ζήτηµα είναι αυτό.
Δεύτερο ζήτηµα είναι ότι εδώ πέρα χρειάζεται άµεση παρέµβαση µε ευθύνη του κράτους, για να συντηρηθούν αυτά τα δίκτυα, να αποκατασταθούν οι τεράστιες ζηµιές οι οποίες υπάρχουν. Δεν λέµε να επεκταθούν τα δίκτυα σε επόµενη φάση, που
πρέπει να γίνει η επέκταση σε επόµενη φάση. Και αυτό πρέπει
να γίνει µε µία γενναία κρατική χρηµατοδότηση µέσα από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, µέσα από την αξιοποίηση
των ευρωπαϊκών προγραµµάτων που δεν πάνε, όµως, προς αυτή
την κατεύθυνση, γιατί δεν είναι επιλέξιµα.
Και, βεβαίως, το θέµα είναι να υπάρχει φθηνό νερό και φθηνό
νερό σηµαίνει ότι πρέπει να «κουρευτούν» τα χρέη τα οποία
έχουν οι αγρότες στους ΤΟΕΒ και στους ΓΟΕΒ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε και πάλι τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκαθαρίσουµε, κύριε συνάδελφε, ότι το νερό αποτελεί
έναν πόρο ο οποίος είναι δηµόσιο αγαθό. Και αυτό είναι αδιαπραγµάτευτο. Από αυτή την Κυβέρνηση είναι αδιαπραγµάτευτο!
Επίσης το στοιχείο που πρέπει να υπάρχει στους οργανισµούς
εγγείων βελτιώσεων, είναι το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης από τη µία, όσον αφορά τους αγρότες δύο ή πολλών ταχυτήτων µέσα στον ίδιο οργανισµό αλλά και το στοιχείο της αυτοδιαχείρισης.
Οι αγρότες, οι παραγωγοί, οι πραγµατικοί παραγωγοί µαζί µε
τους επιστήµονες έχουν την ευθύνη -και πρέπει να έχουν την ευθύνη- διαχείρισης όλου αυτού του αγαθού -του πόρου- το οποίο
αφορά την περιοχή τους, αφορά την παραγωγή τους, αφορά το
κόστος παραγωγής τους, αφορά την επιβίωσή τους στο τέλοςτέλος.
Και είναι στενόχωρο και αποδεικνύει το µέγεθος όλων αυτών
που σας λέω, το ότι έχουµε τέτοια προβλήµατα σε µία περιοχή
µε τον Πηνειό και τον Αλφειό, όπου το νερό είναι η πιο άφθονη
πρώτη ύλη, το πιο άφθονο αγαθό. Δεν είναι σε µια περιοχή ξηροθερµική, όπου δεν υπάρχει νερό, όπου αντιµετωπίζουν άλλα
προβλήµατα. Σε µια περιοχή µε επάρκεια, µε τόσο µεγάλη επάρκεια παρουσιάζονται όλες οι παθογένειες.
Και ξέρετε καλά ότι στον συγκεκριµένο ΓΟΕΒ υπήρχε κρίση
διοίκησης -γιατί;- γιατί όταν ανέλαβε η καινούργια διοίκηση,
βρήκε όλες τις παθογένειες συσσωρευµένες, βρήκε τεράστιες
οφειλές, βρήκε κατεστραµµένα δίκτυα -αυτά που περιγράψατε
στην αρχή της ερώτησής σας- βρήκε οφειλές σε εργαζόµενους
και οδηγήθηκε σε παραίτηση.
Αναφορικά µε την αναγκαιότητα, όµως, άµεσης αποκατάστασης και των βλαβών -γιατί είναι και το στραγγιστικό που είναι µεγάλο πρόβληµα στον συγκεκριµένο ΓΟΕΒ- έχει ζητηθεί να
υποβληθεί συγκεκριµένη, πλήρης και επαρκώς τεκµηριωµένη µελέτη και στοιχεία για τις απαιτούµενες εργασίες και το κόστος
αυτών, έτσι ώστε να βρεθεί ο τρόπος να χρηµατοδοτηθεί. Αυτό
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λόγω όλων των παθογενειών που περιγράψατε, δεν έχει καταστεί
ακόµα εφικτό. Δεν έχουµε µια επίσηµη καταγραφή από τον
ΓΟΕΒ, για να ξέρουµε τι χρειάζεται, πόσο στοιχίζει αυτό, για να
µπορέσουµε να βρούµε τρόπο να το εντάξουµε σε χρηµατοδότηση.
Άρα δεν είναι το πρόβληµα των χρηµάτων στην προκειµένη περίπτωση και ποιος θα το χρηµατοδοτήσει, αλλά η λειτουργία
αυτή καθαυτή. Και αν δεν το λύσουµε αυτό το ζήτηµα, δεν έχει
νόηµα να συζητάµε για οτιδήποτε άλλο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τα δεδουλευµένα, κύριε
Υπουργέ;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Είναι µέσα στις οφειλές προφανώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
Προχωρούµε στην έβδοµη µε αριθµό 343/11-2-2019 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Τσιρώνη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ενιαίος
Φορέας Ελέγχου Τροφίµων».
Κύριε Τσιρώνη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα του ΕΦΕΤ δυστυχώς δεν είναι καινούργιο. Οι επικαλύψεις µε άλλους οργανισµούς που απειλούν
τη λειτουργία του και την αξιοπιστία του, όπως µε τον οργανισµό
του Υπουργείου Υγείας που εκδίδει υγειονοµικούς όρους και
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών
πολλές φορές σε αντίθεση µε τον ΕΦΕΤ, όπως το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή το οποίο εκδίδει προϋποθέσεις της
ΔΙΕΠΠΥ για τον έλεγχο, την εποπτεία και την τήρηση νέων κανόνων για τη διακίνηση και εµπορία τροφίµων, όπως είναι το Χηµείο
του Κράτους το οποίο εξακολουθεί να παράγει πολιτική, ενώ
είναι χηµείο.
Έχουµε, λοιπόν, διάφορες συντεχνιακές κοιτίδες µέσα στο σύστηµα. Ευτυχώς οι αγρότες µας και οι αγρότισσες παράγουν
προϊόντα πολύ υψηλής ποιότητας και στην Ελλάδα, κυριολεκτικά, δεν έχουµε διατροφικά σκάνδαλα. Είµαστε ίσως η µοναδική χώρα στην Ευρώπη ή από τις µοναδικές που δεν είχαν ποτέ
διατροφικό σκάνδαλο.
Δυστυχώς αυτά εντάθηκαν µε τον ν.4512/2018. Όταν ψηφίζαµε αυτόν τον νόµο, υπήρχε δέσµευση από τα άλλα Υπουργεία
να σταµατήσουν αυτές οι επικαλύψεις. Θέλω να συµπληρώσω
ότι η υποστελέχωση του ΕΦΕΤ, πλήττει τη δυνατότητά του να
κάνει ελέγχους. Όταν αυτή τη στιγµή η επιδότησή του φτάνει
µόνο και µόνο για τους διακόσιους σαράντα επτά υπαλλήλους
αντί για τους τετρακόσιους ογδόντα οκτώ που λέει το οργανόγραµµά του, προφανώς οι έλεγχοι µηδενίζονται. Αυτό δεν προκαλεί µόνο ζηµία στους επαγγελµατίες, οι οποίοι έχουν αντικρουόµενες εντολές από διάφορες υπηρεσίες ελέγχου, αλλά δηµιουργεί πρόβληµα και στους παραγωγούς µας. Το γνωρίζετε το
πρόβληµα της φέτας. Υπάρχουν καταγγελίες ότι σε πάρα πολλά
µαγαζιά υγειονοµικού ενδιαφέροντος πουλάνε λευκό τυρί για
φέτα και δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή στελεχικό δυναµικό και υποδοµή για να ελεγχθεί αυτό το φαινόµενο παρά µονάχα τιµολογιακά και όχι µε χηµική ανάλυση.
Ερωτώ, λοιπόν, µε την καινούργια διοίκηση του ΕΦΕΤ τι θα
κάνει -και είναι σηµαντικό αυτό- το Υπουργείο για να σταµατήσουν επιτέλους όλες αυτές οι επικαλύψεις, που κάνουν κακό
στην αγορά και θέτουν σε κίνδυνο και την υγεία των καταναλωτών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο. Σήµερα έχετε την τιµητική σας απ’ ό,τι βλέπω!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Είναι η µέρα µου.
Κύριε Τσιρώνη, γνωρίζετε τα προβλήµατα του ΕΦΕΤ, γιατί
µέχρι πρότινος ήσασταν Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, οπότε τα προβλήµατα τα γνωρίζετε πολύ καλά και
ξέρετε τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει αυτή η Κυβέρνηση, προκειµένου να στηθεί και να σταθεί ο οργανισµός στα πόδια του,
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γιατί ο ρόλος του είναι κρίσιµος. Από τη µία έχει να διαφυλάξει,
να προασπίσει την υγεία των καταναλωτών και τη διατροφική
τους ασφάλεια και από την άλλη έχει να διασφαλίσει το εισόδηµα
διά της φήµης των προϊόντων του παραγωγού, του αγρότη στο
χωράφι, στον στάβλο, στη θάλασσα. Άρα αυτός ο ρόλος του
ΕΦΕΤ ως µοναδικού Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων είναι
πολύ κρίσιµος.
Γνωρίζετε ότι ένα από τα βασικότερα ζητήµατα που είχε ο
ΕΦΕΤ, ήταν το ζήτηµα του γενικού διευθυντή. Ο οργανισµός λειτουργούσε χωρίς γενικό διευθυντή. Τέλος του χρόνου έγινε η
πρόσκληση και τώρα προχωράει η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων αξιολόγησης κ.λπ. για την τοποθέτηση γενικού διευθυντή.
Ήταν ένα από τα κρισιµότερα ζητήµατα που έθετε και η προηγούµενη διοίκηση και η παρούσα και οι εργαζόµενοι και από
όλες τις πλευρές, γιατί ένας οργανισµός ο οποίος ασκεί ελεγκτικό έργο, διαχειρίζεται µια σειρά από εργαστήρια εξωτερικά,
αποµακρυσµένους φορείς, κάνει συνεργασίες και ταυτόχρονα
έχει και τα λειτουργικά του, δεν µπορεί να λειτουργήσει µόνο µε
τον αντιπρόεδρο, ο οποίος εκτελεί ατύπως χρέη γενικού διευθυντή. Αυτό, λοιπόν, το πρόβληµα επιλύθηκε. Επίσης επιλύεται
και το ζήτηµα του προσωπικού, στον βαθµό που µπορούµε πλέον
να προχωράµε σε τέτοιου είδους βελτιώσεις.
Είναι γεγονός ότι όλα τα µνηµονιακά χρόνια ο ΕΦΕΤ, ως οργανισµός εποπτευόµενος από τη γενική κυβέρνηση, είχε αποχωρήσεις χωρίς να έχει προσλήψεις. Αυτό τον οδήγησε σε ένα
κρίσιµο σηµείο. Αυτή η Κυβέρνηση, λοιπόν, µε όλα τα εργαλεία
που έχει στα χέρια της, ενισχύει το προσωπικό του ΕΦΕΤ είτε διά
της διαδικασίας των µετατάξεων είτε µε την πρόσληψη των ανέργων επαγγελµατιών επιστηµόνων µε το πρόγραµµά του από το
Υπουργείο Εργασίας είτε µε την πρόσκληση για την προκήρυξη
θέσεων στην πορεία. Άρα και όσον αφορά τη στελέχωση του οργανισµού, που είναι το κρίσιµο, προχωράµε να αποκαταστήσουµε και εκεί τη σωστή και οµαλή λειτουργία του οργανισµού,
έτσι ώστε να είναι αξιόπιστος στον καταναλωτή, να ξέρει ο καταναλωτής ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος ελέγχει τα τρόφιµα που
ταΐζει την οικογένειά του, που ταΐζει τα παιδιά του, και αυτός ο
οργανισµός είναι αξιόπιστος και το τρόφιµο είναι ασφαλές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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 επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Α’ Δηµοτικό Σχολείο Ψυχικού.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Τσιρώνη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι για τις εξελίξεις και στο θέµα του διευθυντή και στο θέµα του προσωπικού που ήταν ζωτικό για τον
ΕΦΕΤ, και θα επισηµάνω ξανά ότι παρά τη δραµατική υποστελέχωση, ο ΕΦΕΤ ήταν εξαιρετικά αξιόπιστος και, πραγµατικά, είναι
διαµάντι στη δηµόσια διοίκηση, αναγνωρισµένος από όλους τους
διεθνείς οργανισµούς. Ξαναλέω ότι δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα δεν έχουµε διατροφικά σκάνδαλα. Παρά το γεγονός ότι η
πολιτεία δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα να κάνει τους ελέγχους που κάνει το γερµανικό κράτος ή το δανικό ή το βελγικό,
είµαστε από τις µοναδικές χώρες που δεν έχουµε αυτό το δραµατικό φαινόµενο των διεθνών διατροφικών σκανδάλων.
Ο ΕΦΕΤ, όµως, ελέγχει και εισαγόµενα τρόφιµα. Επιπλέον ξαναλέω ότι όταν ψηφίσαµε τον ν.4512/2018 και επειδή, πραγµατικά, τότε ήµουν προϊστάµενος του ΕΦΕΤ ως Αναπληρωτής
Υπουργός και είχα την ευθύνη του, υπήρξε δέσµευση από όλα
τα συναρµόδια υπουργεία ότι θα γίνουν επιτροπές και θα σταµατήσουν οι επικαλύψεις. Στο προεδρικό διάταγµα ίδρυσης του
ΕΦΕΤ οριζόταν ότι αίρονται όλες οι συναρµοδιότητες. Παρ’ όλα
αυτά τα άλλα Υπουργεία για συντεχνιακούς -τον λέω ανοιχτά τον
λόγο στη Βουλή- λόγους συνέχισαν να έχουν τους γιατρούς,
τους χηµικούς και διάφορες άλλες κοινωνικές οµάδες, που είναι
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έτσι κι αλλιώς ανήκουν στον ΕΦΕΤ που είναι διεπιστηµονικός οργανισµός, και να αντλούν αντιφατικό έργο.
Ξαναρωτάω, λοιπόν: Τότε υπήρξε η δέσµευση από τους επισπεύδοντες Υπουργούς ότι θα σταµατήσουν αυτά. Παρ’ όλα
αυτά τουλάχιστον µέχρι πρόσφατα που µπήκε νέα διοίκηση στον
ΕΦΕΤ, σύµφωνα µε πληροφορίες µου σε αυτό το ζήτηµα των επικαλύψεων δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Υπάρχουν σθεναρές
αντιστάσεις από τα συναρµόδια υπουργεία, που δεν επιθυµούν
να χάσουν ελέγχους, που ούτως ή άλλως είναι κατασπατάληση
πόρων.
Είναι παραλογισµός, για παράδειγµα, το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης να εκδίδει για το συµπυκνωµένο γάλα εγκύκλιο, η οποία ήταν τελείως αντιφατική και αντίθετη στην εγκύκλιο
που είχε εκδώσει ο ΕΦΕΤ. Συνεχίζουν, λοιπόν, αυτά τα φαινόµενα, τα οποία κάνουν πάρα πολύ κακό στον οργανισµό, κατασπαταλούν ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους για αντιφατικούς ελέγχους από πλειάδα οργανισµών και δηµιουργούν
υποχρέωση του επαγγελµατία, που τη µία µπαίνει η µία επιτροπή
και από την άλλη µπαίνει η άλλη επιτροπή, κάνουν τεράστια ζηµία
και ουσιαστικά δεν έχουµε και το αποτέλεσµα που επιθυµούµε.
Στο θέµα, λοιπόν, των επικαλύψεων τι έχει γίνει αυτό το διάστηµα και τι πρόκειται να γίνει στο µέλλον;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Τσιρώνη, κύριε συνάδελφε, ξέρετε ότι το θέµα των επικαλύψεων και των σχέσεων µε τα άλλα Υπουργεία έχει µια ιστορία. Αυτή η ιστορία, λοιπόν, µε λάθος χειρισµούς που ακολουθήθηκαν και από τη διοίκηση του ΕΦΕΤ και από την πολιτική ηγεσία οδήγησαν σε µια επικάλυψη αρµοδιοτήτων.
Νοµίζω ότι δεν είναι σκόπιµο να συζητήσουµε το παρελθόν.
Είχα πρόσφατα µια συνάντηση µε τον συνάδελφό µου, τον
Υπουργό Υγείας τον κ. Ξανθό, και τον Γενικό Γραµµατέα τον κ.
Μπασκόζο. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε η συνάντηση. Συζητήσαµε τα σηµεία όπου είχαν δηµιουργηθεί οι παρερµηνείες. Αποφασίσαµε τη δηµιουργία µιας επιτροπής. Συστήθηκε
και προχωράει η επιτροπή, έτσι ώστε να καθίσουµε όλοι µαζί,
όπως είναι το λογικό, να δούµε πού υπάρχει η συναρµοδιότητα,
πού υπάρχει πρωτοβουλία του ενός, πού φτάνουν τα όριά του,
πού ξεκινούν τα όρια του άλλου. Διότι, όπως ξέρετε, οι υγειονοµικές διατάξεις, προφανώς, είναι του Υπουργείου Υγείας. Κάπου
σταµατάει το τρόφιµο και αρχίζουν οι λοιπές υγειονοµικές διατάξεις. Αυτά τα όρια πρέπει να τα βρούµε. Αυτά βρίσκονται µόνο
µε έναν τρόπο, όταν καθίσει κάποιος σε ένα τραπέζι µε καλή διάθεση, βάλει και τη νοµοθεσία και την τεχνογνωσία που έχει ο καθένας, βάλει και τις δυνατότητες του καθενός, τα εργαστήρια
που διαθέτει και την πρακτική που ξέρει, που έχει αναπτύξει -και
η εµπειρία είναι ένα εργαλείο- τα συζητήσει όλα αυτά και βάλει
τα όριά του.
Αυτό, λοιπόν, κάνουµε τώρα. Υπάρχει µια πολύ καλή σχέσηµια άριστη σχέση, θα έλεγα- που ελπίζω ότι πολύ σύντοµα θα
φτάσουµε οι παρεξηγήσεις του παρελθόντος να λυθούν και όλα
να λειτουργούν κανονικά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Προχωρούµε στην όγδοη µε αριθµό 346/11-2-2019 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποζηµιώσεις πατατοκαλλιεργητών Λεκανοπεδίου Κάτω Νευροκοπίου Δράµας».
Παρακαλώ, έχετε τον λόγο, κύριε Κυριαζίδη, για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Καληµέρα, κύριε Πρόεδρε.
Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Κάνουµε την πρώτη δηµόσια
συζήτηση µαζί και είναι, θα έλεγα, ευχάριστο και πιστεύω να είναι
και αποτελεσµατικό.
Κύριε Υπουργέ, συµπληρώσατε φέτος τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας. Μπήκαµε στον πέµπτο χρόνο αναφορικά

4402

µε τη χρονική περίοδο -εννοώ για τις καλλιεργητικές περιόδους
στην περιοχή του Λεκανοπεδίου- όπου οι πατατοκαλλιεργητές
στην περιοχή αυτή έχουν ξεχαστεί. Θα έλεγα το προϊόν αυτό, η
καλλιέργεια χαρακτηρίζεται ως µονοκαλλιέργεια. Είναι ένα ζήτηµα. Εµφανίστηκε ένας επιβλαβής µύκητας. Προσπάθησα εδώ
και τέσσερα χρόνια. Σας έχω στείλει τις ερωτήσεις-απαντήσεις
σας, µήπως και το Υπουργείο σας αναλάβει µια ευθύνη, µολονότι
αρχικά είχε δεσµευθεί για την ένταξη σε πρόγραµµα de minimis
ή τροποποίηση του κανονισµού του ΕΛΓΑ, προκειµένου να αναζητηθούν λύσεις για µια, αν θέλετε, αποζηµίωση εκεί των παραγωγών πατάτας.
Αναρωτιέµαι, πράγµατι, για ποιον λόγο το Υπουργείο σας δεν
αναζήτησε λύση εδώ και τόσον χρόνο. Νοµίζω ότι είναι εφικτό
αυτό. Οι χειµαζόµενοι συµπολίτες µου προσπαθούν µε έναν άλλο
τρόπο να ανακτήσουν ένα εισόδηµα και η πολιτεία µέσω της «επίταξης» τους το στερεί.
Είναι πραγµατικά άδικο, κύριε Υπουργέ, να στερούνται πρακτικά και ουσιαστικά την ιδιοκτησία τους οι αγρότες, των οποίων
οι αγροί υπέστησαν µια φυτογενή βλάβη και προχωρήσατε σε
µια «επίταξη» αν θέλετε, των χιλιάδων στρεµµάτων. Ταυτοχρόνως, όµως, υπάρχει µια απώλεια εισοδήµατος λόγω αδυναµίας
της καλλιέργειας.
Πραγµατικά, λυπούµαι που χρειάζεται να επανέλθω. Πρώτη
φορά κάνω την κουβέντα. Το είπα αρχικά. Πιστεύω να έχετε µια
απάντηση, µια δυνατότητα ενίσχυσης των συγκεκριµένων καλλιεργητών, αλλά και των οικογενειών τους, που πράγµατι βιώνουν µοναδικές στιγµές.
Σας έχω κάνει πρόσφατα και µια αναφορά για τις πληµµύρες
στο Λεκανοπέδιο. Τον Ιούνιο θα υπάρξει, αν θέλετε, µια απόσυρση των υδάτων και δυνατότητα καλλιέργειας. Οι υφιστάµενες
καλλιέργειες σιτηρών και τριφυλλιών έχουν χαθεί.
Περιµένω και στο ζήτηµα αυτό µια απάντησή σας, αν έχετε,
αλλά επιµένω στο θέµα της ανθρώπινης αντιµετώπισης και αποζηµίωσης των συγκεκριµένων πατατοκαλλιεργητών που έχουν
στερηθεί τους αγρούς τους. Πιστεύω ότι η πολιτεία επιτέλους
θα πρέπει να επιδείξει ένα ευήκοον ους, προκειµένου να µπορέσουν σε αυτή την ακριτική περιοχή να αντεπεξέλθουν. Θα έπρεπε
µόνο και µόνο επειδή βρίσκονται εκεί να τους «αµείβουµε» µε
διαφόρους τρόπους. Δυστυχώς, δεν γίνεται από πλευράς του
Υπουργείου, της Κυβέρνησής σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο και πάλι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, µιλάµε για το χυτρίδιο του σαρκώδους στην
πατάτα ή την καρκίνωση της πατάτας. Είναι ένας µύκητας ο
οποίος εµφανίστηκε στο Δηµοτικό Διαµέρισµα Περιθωρίου του
Δήµου του Κάτω Νευροκοπίου ήδη από το 2011. Είναι ένας οργανισµός, ένας µύκητας καραντίνας. Από το 2011, λοιπόν -τονίζω
ξανά τη χρονολογία, το 2011- όταν εντοπίστηκε ένας µύκητας
παθογόνος, ένας οργανισµός καραντίνας, αµέσως ελήφθησαν
από τις υπηρεσίες τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να τεθεί η περιοχή
σε καραντίνα.
Μάλιστα, το 2013 εγκρίθηκε ένα πρόγραµµα για τον καθορισµό ποικιλιών πατάτας που είναι ανθεκτικές σε αυτόν τον παθογόνο οργανισµό. Το πρόγραµµα αυτό στοίχισε 215.700 ευρώ
-δαπάνη του ελληνικού δηµοσίου- και κατέληξε ότι υπάρχουν
ένας-δύο τύποι που είναι πιο ανθεκτικές στον συγκεκριµένο παθογόνο µύκητα. Άρα, λοιπόν, η ιστορία είναι αυτή.
Από εκεί και πέρα, οι γαίες, τα χωράφια µπορούν να καλλιεργηθούν, αλλά όχι µε σολανώδη που αναπαράγουν τον οργανισµό. Πέραν του ότι δεν θα υπάρχει παραγωγή, αναπαράγουν τον
οργανισµό. Αυτό σηµαίνει ότι τίθεται σε καραντίνα µια περιοχή.
Άλλες καλλιέργειες µπορούν να καλλιεργηθούν.
Ως προς το θέµα της αποζηµίωσης που λέτε, όσον αφορά
στον ΕΛΓΑ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο Οργανισµός δεν έχει µέσα
στον κανονισµό ασφάλισης, δεν προβλέπει -αυτό λέµε σήµερααπό το 1987 που είναι ο κανονισµός ασφάλισης, την αποζηµίωση
για παθογόνους οργανισµούς καραντίνας, έστω και αν αυτοί
είναι καραντίνας. Δεν προβλέπεται στον κανονισµό του.
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Ο κανονισµός τροποποιείται τώρα. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΓΑ τώρα έχει µπει σε διαδικασία τροποποίησης. Με αυτήν την Κυβέρνηση έχει µπει σε διαδικασία
τροποποίησης και όλα αυτά είναι µια πολύ καλή πρόταση, η καραντίνα να αποζηµιώνεται. Να το δούµε και να το βάλουµε προς
συζήτηση τώρα και να φτιάξουµε έναν κανονισµό ο οποίος θα
λειτουργήσει για τα επόµενα τριάντα χρόνια.
Ωστόσο, αυτές οι ζηµιές πάλι δεν µπορούν να ενταχθούν σε
πρόγραµµα κρατικών ενισχύσεων, γιατί; Διότι ακριβώς οι ζηµιές
δεν είναι ούτε από θεοµηνίες ούτε από δυσµενείς συνθήκες.
Όπως ξέρετε και τα de minimis έχουν µια συγκεκριµένη αιτιολογική βάση. Δεν µπορούν να χορηγηθούν κατά βούληση Υπουργού ή οτιδήποτε. Αν δεν έχουν µια συγκεκριµένη αιτιολόγηση,
που πρέπει να έχουν, θα θεωρηθούν παράνοµες αγροτικές ενισχύσεις και απλώς θα µας τις ζητήσουν πίσω σε λίγα χρόνια.
Θα σας πω στη δευτερολογία µου, για να µην τρώµε τον χρόνο, και στη συνέχεια για τα συγκεκριµένα αγροτεµάχια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και πάλι, κύριε Κυριαζίδη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, στις 17 Φεβρουαρίου του 2017, πριν δύο χρόνια, η απάντηση του προκατόχου
σας ήταν η εξής: «Πώς µπορεί να υπάρξει ασφαλιστική κάλυψη;
Αν κάνουµε αναλογιστικές µελέτες, γιατί έχουµε µπει σε αυτή τη
διαδικασία πλέον, για πολλούς κινδύνους που δεν έχουν προβλεφθεί µέχρι σήµερα, για να δούµε πώς µέσα από αυτήν τη διαδικασία -στην επόµενη φάση, θα έλεγα- µπορεί να στοιχειοθετηθεί
η δυνατότητα στους ασφαλιστικούς ενήµερους αγρότες να παίρνουν αντίστοιχες αποζηµιώσεις».
Συνεχίζει λέγοντας: «Όµως εδώ έχουµε ένα πρόβληµα. Και το
πρόβληµα αυτό, κύριε συνάδελφε, όπως αντιλαµβάνεστε, µπορεί
να αντιµετωπιστεί µόνο µε µία διαδικασία. Το λέτε εσείς. Η διαδικασία αυτή είναι αυτή που ξέρουν στον αγροτικό χώρο. Είναι
η διαδικασία του de minimis, µιας ενίσχυσης η οποία προϋποθέτει δύο πράγµατα. Πρώτον, να στοιχειοθετήσουµε έναν φάκελο
τι πραγµατικά συµβαίνει µε τη ζηµία και το δεύτερον –και το ουσιαστικότερον- να υπάρχουν οι δηµοσιονοµικές συνθήκες της
χώρας για τη χορήγηση τέτοιων ενισχύσεων».
Λέτε ότι υπάρχει πλέον ο δηµοσιονοµικός χώρος. Βλέπω, άλλωστε, ότι το πρόγραµµα de minimis των 109 εκατοµµυρίων
ευρώ που έχει δοθεί στην Κυβέρνηση εξαντλείται αλλού, όχι σε
εξωγενείς παράγοντες που προβλέπει το πρόγραµµα. Έχετε
δώσει ενισχύσεις και σε άλλες κατευθύνσεις. Δεν θέλω να πω,
γιατί πράγµατι θα βρεθείτε έκθετοι και ως Κυβέρνηση, αλλά και
ως χώρα.
Όµως, κύριε Υπουργέ, θα υποχρεωθώ να το κάνω προς τον
Ευρωπαίο Επίτροπο. Δεν γίνεται αλλιώς –το λέω καθαρά και ξάστερα- διότι θα έπρεπε εδώ και δύο χρόνια να έχει γίνει κάτι. Η
Κυβέρνησή µου το έκανε και το 2012 και το 2013 και το 2014 µε
την έννοια των αποζηµιώσεων αυτών των επιταγµένων, αν θέλετε, αγροτικών εκτάσεων. Στερούνται οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου της όποιας αποζηµίωσης.
Υπάρχει η δυνατότητα, κύριε Υπουργέ. Είδαµε τι συµβαίνει σε
άλλα µέρη. Είδαµε πώς δίνονται οι αποζηµιώσεις. Και καλά κάνετε. Ειλικρινά το λέω. Όµως από την άλλη πλευρά υπάρχουν
αγρότες που όλη η περιουσία τους, η αγροτική τους έκταση, βρίσκεται σ’ αυτήν την περιοχή. Μου λέτε τώρα ότι το Μπενάκειο
έκανε το πρόγραµµά του –εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια και δεν
ασχολείται κανείς- και πρότεινε δύο ποικιλίες, των οποίων η προµήθεια δεν µπορεί να επιτευχθεί λόγω του µεγάλου κόστους.
Πρέπει να το καταλάβετε. Αν κάνετε την ανάλυση, θα το δείτε.
Δεν συµφέρει.
Όµως, έρχεται το κράτος, εσείς δηλαδή, η πολιτεία, η Κυβέρνηση και προχωρεί σε µια επίταξη –αυτό είναι στην ουσία- χωρίς
τη θέληση των αγροτών. Πρέπει να προβεί σε µια αποζηµίωση.
Πρέπει να το κάνετε, όπως συµβαίνει µε αρχαιολογικούς χώρους
κ.λπ. που έρχεται η πολιτεία για λόγους δηµοσίου συµφέροντος
να επιτάξει οτιδήποτε έχει να κάνει µε τους συµπολίτες µας,
αλλά δίδεται και µια διέξοδος.
Περιµένω ειλικρινά, αλλά είµαι υποχρεωµένος στη συνέχεια
να καταφύγω αλλού, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως, ξέρω ότι θα βρεθούµε και ως χώρα και ως Κυβέρνηση εκτεθειµένοι, αλλά δεν
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µπορεί να πάει άλλο, γιατί σας λέω ότι οι συνθήκες επάνω στο
Λεκανοπέδιο είναι µοναδικές. Ο χειµώνας ξεκινά τον Σεπτέµβριο
και τελειώνει τον Μάιο. Σας είπα και προηγουµένως ότι αν
έσπαγε το φράγµα που υπάρχει πάνω στο Λεκανοπέδιο –επιζητείται και ένα δεύτερο φράγµα στην περιοχή του Λεκανοπεδίουένα χωριό-οχυρό που βρίσκεται στο κέντρο του Λεκανοπεδίου
θα χανόταν. Είναι πληµµυρισµένο. Σας έχουν ενηµερώσει. Σας
έχω κάνει αναφορά. Ο αγροτικός σύλλογος εκεί πάνω είχε απευθυνθεί προς εσάς.
Σας λέω, λοιπόν, ότι θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να δείξετε µια
ευαισθησία. Δεν είναι δυνατόν από πλευράς Κυβέρνησης να
αγνοείτε ή να κάνετε πως δεν γνωρίζετε το όλο πρόβληµα. Νοµίζω ότι θα πρέπει να έχουµε µια θετική απάντησή σας, για να
τους δώσουµε µια ανάσα. Θα έλεγα ότι είναι θέµα πνοής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, όλες οι ενισχύσεις αναπλήρωσης του εισοδήµατος των Ελλήνων παραγωγών που δόθηκαν µέχρι τώρα
είναι απόλυτα σύννοµες. Το τονίζω. Είναι µέσα στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Κανονισµού µέχρι την τελευταία λέξη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Το de minimis έχει άλλο χαρακτήρα. Θέλετε να σας φέρω παραδείγµατα; Θα τα εκθέσουµε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εδώ, στη συγκεκριµένη περίπτωση στην οποία
αναφερόµαστε –είναι η συνέχεια της σηµερινής συζήτησης- το
πρόβληµα έχει ξεκινήσει από το 2011. Επιλέχθηκε να γίνει µια
σπατάλη δυνάµεων, αν θέλετε, κατά τη γνώµη µου, το 2013 µε
215.000 ευρώ που θα µπορούσαν να έχουν γίνει πράγµατα για
τους κατοίκους της περιοχής πολύ πιο αποτελεσµατικά. Φθάνουµε στο σήµερα που η περιοχή παραµένει σε καραντίνα, αλλά
καλλιεργούνται άλλες ποικιλίες. Όµως, θα µπορούσε η επιλογή
τότε να είναι σε άλλη κατεύθυνση. Το λέω για να µην τα ξεχνάµε
αυτά. Δεν φταίει για τα πάντα η σηµερινή Κυβέρνηση. Αυτό προσπαθώ να πω.
Από εκεί και πέρα, µετά από τόσα χρόνια, από τη στιγµή που
δεν στοιχειοθετείται µε άλλο τρόπο, σύννοµο τρόπο, η ενίσχυση,
πρέπει να σκεφτούµε πιο προωθηµένα και να δούµε µε ποιον
άλλο τρόπο µπορούµε να βοηθήσουµε τους κατοίκους της περιοχής να διαφοροποιήσουν την καλλιέργειά τους, να ξεπεράσουµε το συγκεκριµένο πρόγραµµα –επιστηµονικά υπάρχουν
τρόποι, οικονοµικά µπορούµε να βρούµε τους τρόπους- και να
επαναφέρουµε την πατάτα του Νευροκοπίου στη θέση και στη
φήµη την οποία είχε στην ελληνική αγορά.
Είναι άδικο για τους κατοίκους της περιοχής να συζητάµε αν
θα πάρουν µια δεκάρα de minimis ή δεν θα πάρουν …
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δεν πρέπει να έχουν αυτήν τη δυνατότητα;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): ...και να αφήνουµε να διαιωνίζεται µια κατάσταση.
Εµένα, πρώτα ως επιστήµονα και µετά ως Υπουργό, αυτή η
συζήτηση µου φαίνεται αδιέξοδη. Αυτό που πρέπει να κάνουµε
για την περιοχή είναι να ξαναφέρουµε τη φήµη της πατάτας του
Νευροκοπίου εκεί που της αξίζει. Γι’ αυτό υπάρχουν και πόροι
και επιστηµονικοί τρόποι. Το ότι χάσαµε σχεδόν δέκα χρόνια από
το 2011 είναι µιας άλλης τάξης συζήτηση. Από το 2011 είναι ένας
οργανισµός ο οποίος είναι οργανισµός καραντίνας. Αν συνεχιζόταν η πατατοκαλλιέργεια –το ξέρετε καλύτερα εσείς και πολύ καλύτερα οι παραγωγοί που µας ακούν- θα καταστρεφόταν για
πάντα η περιοχή µε την εξάπλωση του παθογόνου. Από την αρχή
που η περιοχή τέθηκε σε καραντίνα, προβλέπονταν συγκεκριµένα µέτρα. Το 2010 και το 2011, όπως σωστά λέτε, δεν πάρθηκαν αυτά τα µέτρα. Μπορούµε να το κάνουµε τώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Μα, κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κυριαζίδη,
σας παρακαλώ. Δεν είναι τηλεοπτικός διάλογος η Βουλή. Ο Κανονισµός δεν επιτρέπει να κάνουµε τηλεοπτική συζήτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µιλάµε για µια πε-
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ριοχή η οποία είναι ευαίσθητη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ωραία. Είναι οι
απόψεις του Υπουργού. Τι να κάνουµε; Σας παρακαλώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μπορούµε να κάνουµε διάλογο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε να πείτε κάτι άλλο;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Για να κλείσουµε το θέµα, κύριε συνάδελφε, η
περιοχή έχει πάθει και άλλου τύπου ζηµιές τη φετινή χρονιά. Θα
µπορούσαµε να δούµε µια σύννοµη ενίσχυση για καλλιέργειες οι
οποίες επλήγησαν στην περιοχή µε άλλους τρόπους, όχι για το
συγκεκριµένο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Προχωρούµε µε τη συζήτηση της ένατης µε αριθµό 356/12-22019 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’
Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη
Δελή προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε «την προσπάθεια παρεµπόδισης της συνδικαλιστικής δράσης και τις απολύσεις στην Τράπεζα Πειραιώς».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει η Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αχτσιόγλου.
Παρακαλώ, κύριε Δελή, έχετε τον λόγο, για να αναπτύξετε την
επίκαιρη ερώτηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, όπως είναι γνωστό, το τελευταίο διάστηµα εκδηλώνονται µαζικές και πολύµορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις
των εργαζοµένων στην Τράπεζα Πειραιώς. Αιτία αυτών των κινητοποιήσεων είναι το σχέδιο της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς να προχωρήσει στην απόσχιση του τµήµατός της των
κόκκινων δανείων, δηλαδή να προχωρήσει σε µαζικές απολύσεις
εργαζοµένων που απασχολούνται σε αυτά τα τµήµατα πανελλαδικά στα καταστήµατά της, αλλά και στις θυγατρικές της. Τα ίδια
πριν λίγο καιρό πήγε να κάνει η ίδια Τράπεζα και µε τους φύλακες και τις καθαρίστριές της.
Όλο το τελευταίο διάστηµα, λοιπόν, οι εργαζόµενοι στα τµήµατα των κόκκινων δανείων –χίλιοι διακόσιοι είναι περίπου πανελλαδικά όλοι αυτοί- ακούνε τα διευθυντικά στελέχη της
Τράπεζας Πειραιώς να διαδίδουν έντεχνα ότι είτε θα απολυθούν
απευθείας είτε θα µεταφερθούν σε ιδιωτικές εταιρείες, τα γνωστά «fund» -«κοράκια» τα έλεγε παλαιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτάτα οποία θα αναλάβουν να διαχειριστούν τα πακέτα των κόκκινων
δανείων, δηλαδή να εκβιάζουν και να βάζουν το µαχαίρι των πλειστηριασµών στα λαϊκά σπίτια.
Ξέρετε, η καµπάνα δεν κτυπά µονάχα για τους εργαζόµενους
στην Τράπεζα Πειραιώς και καλό είναι να την ακούσουν και οι εργαζόµενοι των άλλων τραπεζών και να µην εφησυχάζουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Είναι φανερό, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, ότι έχει ξεκινήσει από
την Τράπεζα Πειραιώς ο νέος γύρος υλοποίησης των πλάνων
αναδιάρθρωσης των Τραπεζών, που βεβαίως σηµαίνει νέες απολύσεις εργαζοµένων, τους οποίους θέλουν να ξεφορτωθούν µαζί
µε τα κόκκινα δάνεια.
Για να περάσει δε όλο αυτό, όπως είναι γνωστό, απαιτείται και
σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς και γι’ αυτό η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, µαζί µε το κλίµα τροµοκρατίας και
ανασφάλειας που συντηρεί µέσα στους χώρους εργασίας, ενηµέρωσε πρόσφατα τα σωµατεία των εργαζοµένων που δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα Πειραιώς ότι εφεξής δεν θα επιτρέπεται, λέει, η συνδικαλιστική δράση για την ενηµέρωση των
εργαζοµένων σε ώρα εργασίας, επικαλούµενη µάλιστα η διοίκηση και τη σχετική νοµοθεσία, δηλαδή τον ν.1264/1982. Τέτοια
δηµοκρατία στους χώρους δουλειάς!
Έχουµε δύο ερωτήµατα για σας, κυρία Υπουργέ: Τι σκοπεύετε
να κάνετε ως Κυβέρνηση για να προστατέψετε τη συνδικαλιστική
δράση στην Τράπεζα Πειραιώς και όχι µόνο, βεβαίως; Και τέλος,
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τι θα κάνει το Υπουργείο σας στην ενδεχόµενη ή µάλλον στην
αναµενόµενη προσπάθεια της τράπεζας για απόσχιση του τµήµατος των κόκκινων δανείων µαζί, βεβαίως, µε το προσωπικό που
απασχολείται εκεί;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Δελή, µε την ερώτησή σας µου δίνετε τη δυνατότητα να τοποθετηθώ για ένα πολύ
σοβαρό ζήτηµα που αφορά την παραβατικότητα των εργασιακών
δικαιωµάτων συνολικά στον τραπεζικό κλάδο, αλλά και την προσπάθεια που κάνουµε µε το Υπουργείο Εργασίας και το Σώµα
Επιθεώρησης Εργασίας για την καταπολέµησή της.
Από την πρώτη στιγµή είπαµε ότι για µας δεν υπάρχουν άβατα
και περιοχές εργοδοτικής ασυδοσίας, όπως υπήρχαν για την
προηγούµενη κυβέρνηση, και από την πρώτη στιγµή είπαµε ότι
η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας δεν αφορά, όπως η κυρίαρχη αφήγηση θέλει να το παρουσιάζει, τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, αλλά αφορά κατά κύριο λόγο τις µεγάλες
επιχειρήσεις και δη τις Τράπεζες.
Πώς προσπαθούµε εµείς να αντιµετωπίσουµε συνολικά το
πρόβληµα της παραβατικότητας στις τράπεζες; Με δύο τρόπους
-θα καταλάβετε γιατί είναι ειδικά για τις τράπεζες-, µε δύο µοχλούς. Ο ένας µοχλός είναι η νοµοθεσία, να φέρουµε δηλαδή νοµοθετικές ρυθµίσεις που καλύπτουν κενά του πλαισίου προστασίας των εργασιακών δικαιωµάτων, για να το θωρακίσουµε.
Πλέον χαρακτηριστικοί είναι οι κανόνες που βάλαµε για τις υπερωρίες, για την ηλεκτρονική προδήλωση των υπερωριών και την
τήρηση των ωραρίων. Πρωτίστως τις τράπεζες φωτογραφίζουν
αυτές οι ρυθµίσεις και πρωτίστως εκεί είναι που αρχίζουν και
συµµορφώνονται. Υπάρχουν, βέβαια, και οι αντιδράσεις από την
εργοδοτική πλευρά.
Δείτε και το άλλο νοµοθετικό ζήτηµα που φέραµε αναφορικά
µε τις εργολαβίες. Και πάλι νοµίζω ότι πρωτίστως κάποιος που
ξέρει λίγο τον χώρο της εργασίας καταλαβαίνει ότι αυτό αφορά
κυρίως το ζήτηµα των τραπεζών.
Όµως, και µε το δεύτερο σκέλος, το ελεγκτικό, στοχεύσαµε
ιδίως τις µεγάλες επιχειρήσεις και δη τις τράπεζες. Νοµίζω ότι
το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι το µεγαλύτερο
πρόστιµο που επιβλήθηκε ποτέ από την ύπαρξη, από τη γέννηση
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας ήταν κατά τη διάρκεια της
δικής µας θητείας στην Τράπεζα Πειραιώς, πρόστιµο συνολικού
ύψους 1.630.000 ευρώ για εκατό περίπου εργαζόµενους που
είχαν βρεθεί σε αδήλωτη υπερωριακή απασχόληση.
Τώρα για τα συγκεκριµένα που µε ρωτάτε, πρώτον, σε ό,τι
αφορά την παρεµπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης, πράγµατι
από την πλευρά µας, από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας -δείχνω πίσω µου, γιατί είναι και ο Ειδικός Γραµµατέας του ΣΕΠΕ
µαζί µου- λάβαµε γνώση αυτού του περιστατικού την 25η Ιανουαρίου. Το σωµατείο δηλαδή ειδοποίησε το ΣΕΠΕ ότι πάει να κάνει
παρέµβαση συνδικαλιστική στην τράπεζα και παρεµποδίζεται. Το
ΣΕΠΕ κινητοποιήθηκε αµέσως να πάει στον χώρο. Πριν προλάβει
να φθάσει το ΣΕΠΕ, οι συνδικαλιστές είχαν µπει ήδη στον χώρο
εργασίας και, απ’ όσο γνωρίζω, προχώρησαν κανονικά στη συνδικαλιστική τους δράση. Άρα, το περιστατικό έληξε.
Αυτό νοµίζω ότι είναι ένα καλό δείγµα συνεργασίας του σωµατείου µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας. Έχουµε πει πολλές
φορές ότι το ΣΕΠΕ από µόνο του, αν δεν έχει απευθείας ενηµέρωση από τα συνδικάτα και απευθείας επικοινωνία µε τα σωµατεία, δεν µπορεί να έχει αποτέλεσµα. Νοµίζω ότι αυτό δείχνει τα
καλά αποτελέσµατα που µπορεί να έχει. Το γεγονός ότι έληξε το
πρόβληµα πριν δράσει το ΣΕΠΕ δεν σηµαίνει κάτι. Δείχνει ότι έχει
σηµασία να µπορεί να επικοινωνεί το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας µε το σωµατείο.
Κλείνω και στη δευτερολογία µου θα πω δύο πράγµατα ακόµη
αναφορικά µε το ζήτηµα της φηµολογούµενης απόσχισης του
κλάδου των κόκκινων δανείων.
Πράγµατι, το σωµατείο µάς είπε ότι υπάρχει η διασπορά αυτής
της πληροφορίας. Με την παρέµβαση του Γενικού Γραµµατέα
του Υπουργείου ζητήσαµε τριµερή συνάντηση, γιατί απ’ ό,τι µας
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είπαν οι εργαζόµενοι, η εργοδότρια εταιρεία δεν συναντούσε
τους εργαζόµενους για να τους ενηµερώσει. Στην τριµερή που
έγινε µε την πρωτοβουλία του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου η εταιρεία δήλωσε ότι δεν έχει τέτοιο πλάνο. Εκεί έχει τοποθετηθεί µέχρι στιγµής, ότι δεν έχει τέτοιο πλάνο να προχωρήσει σε απόσχιση του κλάδου. Προφανώς, εγώ δεν µπορώ να
εγγυηθώ περί αυτού. Απλώς λέω τι δήλωσε προς το παρόν.
Και εµείς και οι ελεγκτικοί µας µηχανισµοί είµαστε σε ενεργοποίηση για να εφαρµόσουµε τα κατά τον νόµο προβλεπόµενα σε
κάθε περίπτωση και να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Δελή, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ.
Σας άκουσα µε προσοχή, κυρία Υπουργέ. Πράγµατι, αναγνωρίσατε τη µεγάλη παραβατικότητα που υπάρχει στον χώρο των
µεγάλων επιχειρήσεων, όπου η εργοδοτική τροµοκρατία χτυπάει
κόκκινο πολλές φορές. Μιλήσατε για τα µέτρα προστασίας που
πρόκειται να λάβει η Κυβέρνησή σας, µιλήσατε για τη σχετική νοµοθεσία που θα φέρετε -θα δούµε πότε και πώς θα τη φέρετε-,
µιλήσατε για τις εργολαβίες οι οποίες, βεβαίως, ζουν και βασιλεύουν και επεκτείνονται µάλιστα, κυρία Υπουργέ, αξιοποιώντας
το νοµοθετικό πλαίσιο που εσείς συντηρείτε και εσείς εµπλουτίζετε. Μιλήσατε και για ένα πρόστιµο στην Τράπεζα Πειραιώς. Θα
έλεγα ότι τέτοιου είδους πρόστιµα µάλλον χάδια είναι για τέτοιους µεγάλους τραπεζικούς οργανισµούς.
Και έρχοµαι τώρα στο κύριο ζήτηµα της ερώτησης, στο ζήτηµα
της συνδικαλιστικής δράσης. Εντάξει την ηµέρα εκείνη µπορεί
να επιλύθηκε το ζήτηµα, ωστόσο αυτή η ανακοίνωση, η προφορική ενηµέρωση, τέλος πάντων, της Διοίκησης της Τράπεζας
στους συνδικαλιστές δεν έχει αρθεί. Εξακολουθεί να ισχύει.
Βεβαίως, το ζήτηµα της συνδικαλιστικής δράσης θα το προασπιστούν, πρώτα και κύρια, οι ίδιοι οι εργαζόµενοι. Και εδώ
χρειάζονται, βεβαίως, και τη δική σας στήριξη, αλλά φοβάµαι ότι
δεν θα τη βρίσκουν και τόσο πολύ, γιατί έχει αποδείξει και η δική
σας Κυβέρνηση ότι µπορεί µία χαρά να κλείνει τα µάτια, όταν χιλιάδες ή µάλλον εκατοντάδες, αλλά και χιλιάδες µερικές φορές
απολύσεις συµβαίνουν κυριολεκτικά κάτω από τα µάτια σας,
όταν κάποιοι εργαζόµενοι προσπαθούν να απεργήσουν, αξιοποιώντας, παραδείγµατος χάριν, το νοµοθετικό σας πλαίσιο.
Έρχοµαι στο κυρίως ζήτηµα που βάλαµε µε την ερώτησή µας
σχετικά µε την όχι φηµολογούµενη -γιατί είναι σχεδόν βέβαιο,
κυρία Υπουργέ, ότι θα προχωρήσει- αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήµατος και απορούµε πώς δεν το γνωρίζετε, γιατί και
η δική σας Κυβέρνηση το έχει συµφωνήσει στο τρίτο µνηµόνιο,
όπως το είχαν συµφωνήσει και οι προηγούµενες στα προηγούµενα δύο, για να µεταφερθούν δηλαδή τα κόκκινα δάνεια στα
funds, στα «κοράκια». Είναι γραπτή δέσµευση της Κυβέρνησης
στους θεσµούς. Και όχι µόνο αυτό, είναι και απαίτηση, βεβαίως,
του Συνδέσµου των Ελλήνων Βιοµηχάνων, έτσι ώστε να φύγουν
αυτά τα «βαρίδια», όπως λένε, από τις Τράπεζες, προκειµένου
να µπορούν αυτές να δανειοδοτούν τους βιοµήχανους και τους
µεγαλεµπόρους, όχι τους µικρούς οι οποίοι γονατίζουν από τη
φοροεπιδροµή και τον ανταγωνισµό τους µε τους µεγάλους. Και
µαζί, βεβαίως, µε αυτά τα βαρίδια των κόκκινων δανείων που θέλουν να διώξουν οι Τράπεζες, βρίσκουν ευκαιρία να απολύσουν,
να απαλλαγούν, να πετάξουν από τη δουλειά χιλιάδες τραπεζοϋπαλλήλους, για να µειώσουν τα κόστη τους, είτε µε την πρόσκαιρη µεταφορά των τραπεζοϋπαλλήλων σε funds ή σε διάφορες
εργολαβικές εταιρείες που, όπως είπαµε, διατηρούνται και µε
την Κυβέρνησή σας, χωρίς εργασιακά δικαιώµατα και µε άµεση,
πολύ άµεση προοπτική για τους περισσότερους, την απόλυσή
τους. Απλώς η Τράπεζα Πειραιώς το ξεκινά πρώτη, το διαλαλεί
πρώτη, το διαφηµίζει και το καλλιεργεί στους χώρους δουλειάς.
Συνολικά το θέµα αυτό είναι σοβαρό, γιατί, σύµφωνα τέλος
πάντων και µε τα δηµοσιεύµατα γύρω από τη λεγόµενη «αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήµατος», αφορά περί τους δέκα
χιλιάδες τραπεζοϋπαλλήλους. Απόδειξη, λοιπόν, ότι κανένα µνηµόνιο δεν τελείωσε. Μία χαρά συνεχίζονται όλα, κανονικά και µάλιστα για µερικούς από τους εργαζόµενους, για τους περισσότερους, γίνονται ακόµα πιο βάρβαρα, γίνονται διαρκείας.
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Τέλος, το θέµα δεν είναι άσχετο και µε τους πλειστηριασµούς
που επίκεινται και µε το ότι θα γενικευτούν οι εκβιασµοί και θα
σφίξει έτσι κι αλλιώς ακόµα περισσότερο η θηλειά γύρω από τα
λαϊκά σπίτια.
Στο ζήτηµα, λοιπόν, αυτό –και κλείνω, κυρία Πρόεδρε- στο ζήτηµα των επικείµενων απολύσεων χιλιάδων τραπεζοϋπαλλήλων,
οι τράπεζες απλώς θα αξιοποιήσουν το δικό σας νοµοθετικό
πλαίσιο για να προχωρήσουν σε αυτές τις απολύσεις. Κι έχετε
πολύ µεγάλη πολιτική ευθύνη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Δελή, θα πρέπει να ξεκαθαρίσω κάποια πράγµατα ίσως,
γιατί δεν είναι γνωστά. Εγώ δεν µίλησα για νοµοθεσία που θα φέρουµε. Εγώ µίλησα για νοµοθεσία που έχουµε ήδη φέρει. Την
έχει ψηφίσει το ΚΚΕ. Αυτές τις διατάξεις, στις οποίες αναφέρθηκα, νοµίζω ότι το ΚΚΕ τις έχει ψηφίσει. Αναφέρθηκα συγκεκριµένα στη νοµοθεσία που αφορά την τήρηση των ωραρίων, την
οποία έχουµε εισηγηθεί από το καλοκαίρι του 2017, την έχει ψηφίσει η ελληνική Βουλή µε αρκετά µεγάλη συναίνεση αρκετών
κοµµάτων, που τι έθεσε; Την ηλεκτρονική προδήλωση των υπερωριών, πράγµα το οποίο έχει οδηγήσει µέσα σε µία χρονιά να
υπερδιπλασιαστούν οι υπερωρίες που δηλώνονταν στο σύστηµα.
Άρα, να πληρωθούν αυτές οι υπερωρίες. Τα µηνύµατα που µας
έρχονται από τους εργαζόµενους στις τράπεζες είναι ότι πλέον
το ωράριο στις 17.00’τηρείται. Δηλαδή, οι εργαζόµενοι φεύγουν
µε απόλυτη αυστηρότητα, λόγω ακριβώς του νέου θεσµικού
πλαισίου, αλλά και της ελεγκτικής δράσης του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και των προστίµων που βάζει αυτό.
Το δεύτερο ζήτηµα που αφορά τις εργολαβίες, επίσης είναι
κάτι που το έχουµε ήδη νοµοθετήσει. Νοµοθετήσαµε, δηλαδή,
ότι ο αναθέτων το έργο –στην περίπτωσή µας η τράπεζα- έχει
απόλυτη ευθύνη απέναντι στους εργαζόµενους του εργολάβου
για τους µισθούς, για την αποζηµίωση απόλυσης. Όλη την ευθύνη, δηλαδή, για την τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας την έχει
και ο αναθέτων το έργο, προκειµένου να µην µπορεί να ξεφύγει
µέσα από τις εργολαβίες, από τις υποχρεώσεις που έχει ως
πραγµατικού εργοδότη. Δεν είµαι βέβαιη αν το ΚΚΕ ψήφισε το
ζήτηµα των εργολαβιών. Κρατάω επιφύλαξη γι’ αυτό.
Άρα, µιλάω για νοµοθεσία, την οποία έχουµε ήδη φέρει. Έχει
ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή και αρχίζει και λειτουργεί. Δεν λέω
ότι έχουν συµµορφωθεί, προς Θεού! Αν έλεγα κάτι τέτοιο, θα
ήµουν από αλλού. Αλλά βλέπουµε τάσεις συµµόρφωσης σιγάσιγά. Αρχίζουν να συµµορφώνονται.
Τώρα, για το αν είναι χάδια ή δεν είναι χάδια τα του ελεγκτικού
σκέλους. Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας έχει πραγµατοποιήσει από το 2015 µέχρι σήµερα χίλιους εξακόσιους ογδόντα
ελέγχους σε τραπεζικά καταστήµατα σε όλη τη χώρα. Έχει επιβάλει πρόστιµα που ξεπερνούν τα 4 εκατοµµύρια ευρώ. Μόνο το
2018 έχουµε κάνει διακόσιους τριάντα ελέγχους κι έχουµε επιβάλει πρόστιµα 700.000 ευρώ σε τράπεζες σε όλη τη χώρα. Επίσης, φέραµε µέτρο για διακοπή λειτουργίας επιχείρησης όταν
προβαίνει σε κάποιες, δύο διαδοχικές παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας. Και χάρη σ’ αυτό το µέτρο, επιβάλλαµε κλείσιµο καταστήµατος τράπεζας για τρεις ηµέρες. Η Τράπεζα Πειραιώς
ήταν πάλι. Αυτές τις µέρες το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας κέρδισε δικαστική διαµάχη, όπου τράπεζα είχε προσβάλει άλλη τράπεζα, το κλείσιµο καταστήµατός της και πάλι λόγω παραβίασης
της εργατικής νοµοθεσίας. Και το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας
κέρδισε τη δικαστική διαµάχη και η τράπεζα θα κλείσει το κατάστηµά της και θα πληρώσει το πρόστιµο των 200.000 ευρώ περίπου που επιβάλαµε.
Θέλω να πω ότι από όλα αυτά τα στοιχεία που καταθέτω νοµίζω ότι προκύπτει ότι για εµάς ο τοµέας των τραπεζών δεν αποτελεί κλάδο, περιοχή ασυδοσίας, περιοχή εξαιρέσεων από την
τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας και το αποδεικνύουµε στην
πράξη. Όλα αυτά που λέω δεν υπήρχαν από το 2015 και πριν.
Νοµίζω, δηλαδή, ότι αυτά τα γεγονότα µιλάνε από µόνα τους.
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Επαναλαµβάνω για το ζήτηµα της απόσχισης ότι η πληροφορία που έχουµε µέχρι στιγµής είναι ότι δεν έχουν τέτοιο πλάνο.
Θα το παρακολουθήσουµε και θα τηρήσουµε τον νόµο, εγγυώµενοι µε βάση τον νόµο της θέσης εργασίας.
Όσο για το ζήτηµα των πλειστηριασµών, αυτό το οποίο εισηγείται η Κυβέρνηση µέσα στο επόµενο χρονικό διάστηµα είναι
ένα συνολικό πλαίσιο αντικατάστασης της προστασίας της πρώτης κατοικίας µε ακριβώς το ίδιο επίπεδο προστασίας που ίσχυε
και πριν. Επιπλέον, σε αυτό προστίθεται η επιδότηση στεγαστικού δανείου. Δηλαδή, πλέον δεν θα µπαίνει πια µόνο η ρύθµιση
του δανείου, όπως τη γνωρίζαµε, µέσα από «κούρεµα», παράταση αποπληρωµής δόσης, κ.λπ., αλλά το κράτος θα επιδοτεί µε
ειδικό προϋπολογισµό που έχουµε ύψους 200 εκατοµµυρίων τη
δόση του στεγαστικού δανείου για τα λαϊκά νοικοκυριά.
Άρα, νοµίζω ότι έχουµε ένα πλαίσιο προστασίας -θα το παρουσιάσουµε οι αρµόδιοι Υπουργοί- το οποίο εξασφαλίζει απολύτως
την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Προχωρούµε στη δέκατη 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”».
Κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, το ότι έρχονται εδώ διαρκώς ερωτήσεις µε
σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στους
χώρους δουλειάς και ότι εσείς επαναλαµβάνετε το ίδιο πράγµα,
ότι «έχουµε κάνει ρυθµίσεις», αυτό αποκαλύπτει ότι αυτές οι ρυθµίσεις δεν είναι αυτές που πρέπει, για να µπορούν πράγµατι να
ικανοποιηθούν αιτήµατα, προβλήµατα ή να µην δηµιουργούνται,
να µην υπάρχει αυτή η ασυδοσία και αυτή η εργασιακή ζούγκλα
στους χώρους δουλειάς. Και το λέµε αυτό γιατί έχετε απορρίψει
πολλές προτάσεις νόµου του ΚΚΕ, πολλές τροπολογίες, που
ακριβώς έρχονται να αντιµετωπίσουν τέτοια ζητήµατα. Όµως δεν
αντιµετωπίζονται µε την πολιτική τη δική σας, την οποία ασκείτε.
Σήµερα είχαµε καταθέσει και µια άλλη ερώτηση –µου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε- για τα βαρέα και ανθυγιεινά των δηµοσίων
υπαλλήλων. Μόλις τώρα µε ενηµέρωσαν ότι έχουν κατάληψη στο
Υπουργείο Οικονοµικών στην Καραγιώργη Σερβίας. Εσείς δηλώσατε αναρµοδιότητα για αυτήν την ερώτηση. Ωστόσο, όµως, η
Κυβέρνηση είναι ενιαία και οφείλει, απέναντι σ’ αυτόν τον κόσµο
που µέχρι τώρα έπαιρνε το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, να
πείτε τι θα κάνετε γιατί από την 1-3-2019 καταργείται. Οφείλει,
λοιπόν, ο κ. Τσακαλώτος –να επικοινωνήσετε µαζί του- να πάει
τώρα εκεί, να πει στους εργαζόµενους τι θα κάνουν.
Σήµερα, κυρία Υπουργέ, παρακολουθούν εδώ από το επιχειρησιακό σωµατείο «ΖΟΥΡΑ» µέλη της διοίκησης. Και θέλουν να
ακούσουν τις απαντήσεις στα ερωτήµατα που έχουµε καταθέσει:
Τι µέτρα θα πάρετε για να κατοχυρωθούν άµεσα τα ένσηµα των
εργαζοµένων και να διασφαλιστούν τα δικαιώµατά τους που συνδέονται µε αυτά, όπως η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, η χορήγηση του επιδόµατος από τον ΟΑΕΔ, αν προτίθεστε να
διασφαλίσετε τη χορήγηση έκτακτου επιδόµατος από τον ΟΑΕΔ,
τι µέτρα θα πάρετε ώστε να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώµατα, να καταβληθούν οι δεδουλευµένες αποδοχές σε όλους
τους εργαζόµενους, οι όροι υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, να σταµατήσει η εκδικητική, δυσµενής, καταχρηστική και παράνοµη αντιµετώπιση των µελών του διοικητικού συµβουλίου του
σωµατείου, που όπως γνωρίζετε έχουν να πληρωθούν πάνω από
εννέα µήνες. Η τελευταία πληρωµή τους έγινε πριν εκατό ηµέρες
και αφορούσε τον Μάιο του 2018.
Αυτή, λοιπόν, η στάση της εργοδοσίας απέναντι στους συνδικαλιστές δείχνει ότι υπάρχει µια κόλαση στους χώρους δουλειάς,
ότι εσείς µε την ανοχή σας, µε τη στήριξή σας, δυστυχώς βάζετε
πλάτη να καταργηθούν δικαιώµατα, συνδικαλιστικές ελευθερίες,
δηµοκρατικά δικαιώµατα, τα οποία έχουν κατακτηθεί µε σκλη-
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ρούς αγώνες.
Περιµένουµε τις απαντήσεις σας. Είναι και οι εργαζόµενοι εδώ.
Περιµένουν για να πάνε στον χώρο δουλειάς τους και να πούνε
ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης για όλα αυτά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Κυρία Αχτσιόγλου, έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Κατσώτη, κανείς δεν είπε ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα έχει ρυθµιστεί. Κανείς δεν είπε αυτό το πράγµα, ή ότι επικρατεί κανονικότητα στην αγορά εργασίας, ότι δεν υπάρχει
παραβατικότητα ή ότι όλα τα εργατικά δικαιώµατα γίνονται σεβαστά. Κανείς δεν είπε αυτό. Και οι ερωτήσεις που φέρνετε αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήµατα σε
πάρα πολλές επιχειρήσεις.
Αυτό, όµως, καθόλου δεν σηµαίνει ότι οι ρυθµίσεις που φέρνουµε ή η δουλειά που κάνουµε µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας δεν έχει αποτελέσµατα. Εγώ δεν συµφωνώ καθόλου µε
αυτή την προσέγγιση που έχετε –το έχουµε συζητήσει και άλλη
φορά- που µηδενίζετε την αποτελεσµατικότητα της προσπάθειας, η οποία αποτελεσµατικότητα είναι απτή και τη µηδενίζετε.
Και κατά τη γνώµη µου, αυτό σπέρνει και µια µοιρολατρία στους
εργαζόµενους, µια εντύπωση στους εργαζόµενους ότι τίποτα δεν
µπορεί να κερδηθεί.
Το ότι µέσα σε µια χρονιά υπερδιπλασιάστηκαν οι υπερωρίες
που δηλώνονται, σηµαίνει ότι άνθρωποι που δούλευαν µέχρι πριν
«µαύρα», υπερωριακά και δεν τηρούνταν τα ωράριά τους, πλέον
πληρώθηκαν την υπερωριακή εργασία, δηλαδή διπλάσιο, 50%
προσαύξηση από τον µισθό τους ή ότι επέστρεψαν στο σπίτι
τους νωρίτερα. Αυτό δεν µπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει σηµασία. Το γεγονός ότι η αδήλωτη εργασία µέσα στα τέσσερα χρόνια που είµαστε Κυβέρνηση έπεσε κατά δέκα µονάδες στους
κλάδους υψηλής παραβατικότητας, δεν µπορεί κανείς να πει ότι
είναι άνευ σηµασίας και άνευ νοήµατος. Είναι εργαζόµενοι, οι
οποίοι δεν δηλώνονταν, δεν ασφαλίζονταν και πλέον δηλώνονται
και ασφαλίζονται. Το γεγονός ότι έχουν δηµιουργηθεί τριακόσιες
εβδοµήντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας είναι άνθρωποι που
βρήκαν δουλειά. Δεν µπορεί κανείς αυτά τα αποτελέσµατα να τα
µηδενίζει. Και θα µπορούσα να συνεχίσω.
Όσες φορές εγώ συναντάω εργοδότες, οι µεγαλύτερές τους
αντιδράσεις αφορούν το ζήτηµα των ωραρίων, της δήλωσης των
υπερωριών και το ζήτηµα των εργολαβιών. Εκεί είναι που µε πιέζουν πάρα πολύ. Αυτά σε δύο ρυθµίσεις τους ενοχλούν πιο πολύ
από όλα, από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο νοµοθετικό πλαίσιο.
Και αυτό νοµίζω κάτι δείχνει, ιδίως στο ΣΕΠΕ.
Να πω τώρα για τις επιχειρήσεις συµφερόντων «ΖΟΥΡΑ», που
είναι µία πράγµατι, πολλαπλώς παραβατική επιχείρηση και µας
έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές. Στη διάρκεια του 2018 το
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας έχει κάνει είκοσι οκτώ ελέγχους
στις επιχειρήσεις συµφερόντων «ΖΟΥΡΑ» και έχει υποβάλει είκοσι ένα πρόστιµα για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν ύψους
71.000 ευρώ. Έχουν γίνει οκτώ τριµερείς τα τελευταία χρόνια,
ειδικά µε τις επιχειρήσεις αυτές, δηλαδή η εργοδότρια εταιρεία,
οι εργαζόµενοι και το Υπουργείο Εργασίας µε τον Γενικό του
Γραµµατέα και έχουµε τα εξής τώρα ζητήµατα: Σε ότι αφορά το
ζήτηµα των δεδουλευµένων. Στην τελευταία τριµερή, που έγινε
τον Δεκέµβριο του 2018, ζητήθηκε από την εταιρεία να καταθέσει
πλάνο αποπληρωµής των οφειλών, το οποίο και κατέθεσε και το
οποίο ελέγχεται ως προς την τήρησή του. Δηλαδή, το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας ελέγχει διαρκώς τη συµµόρφωση της εταιρείας προς το πλάνο αυτό. Όπου διαπιστώνεται µη συµµόρφωση, θα επιβάλει πρόστιµα. Είναι πολύ πρόσφατο το πλάνο και
παρακολουθούµε τη συµµόρφωσή του.
Θέλω, όµως, να αναφερθώ ειδικά στο ζήτηµα των ενσήµων, το
οποίο είναι και το πιο σηµαντικό, νοµίζω. Η εταιρεία χρωστάει
πάρα πολλά στα ασφαλιστικά ταµεία. Χρωστάει πολλές εισφορές
στα ασφαλιστικά ταµεία. Το Υπουργείο µέσω του ΚΕΑΟ, του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, επέβαλε δέσµευση των
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τραπεζικών λογαριασµών της επιχείρησης, µηνύσεις κατά των
υπευθύνων της επιχείρησης και κατάσχεση ακινήτου. Ακριβώς
επειδή έγινε η δέσµευση των τραπεζικών λογαριασµών, η επιχείρηση δεν έχει πια τη δυνατότητα να υποβάλει την ΑΠΔ, την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, αυτήν την οποία όλες οι επιχειρήσεις
υποχρεούνται να υποβάλλουν, µε αποτέλεσµα αυτήν τη στιγµή
οι εργαζόµενοι να δουλεύουν εκεί, αλλά να µην ασφαλίζονται, να
µην πληρώνονται τα ένσηµά τους.
Κανονικά η διαδικασία προβλέπει ότι θα έπρεπε οι εργαζόµενοι
να κάνουν ατοµικές δηλώσεις στο ΚΕΑΟ, προκειµένου να τους
αναγνωριστούν τα ένσηµα. Επειδή όλη αυτή η διαδικασία είναι
εντελώς άδικη για τους εργαζόµενους, οι οποίοι δεν φταίνε σε
τίποτα σε όλο αυτό που συµβαίνει, πήραµε εµείς την πρωτοβουλία, διασταυρώσαµε τα στοιχεία τους εµείς µέσα από το «ΕΡΓΑΝΗ» και σήµερα θα αποσταλούν στους εργοδότες Πράξεις
Επιβολής Εισφορών. Αυτό σηµαίνει ότι κατά τον νόµο έχει τη δυνατότητα εργοδότης µέσα σε τριάντα µέρες να κάνει ένσταση
ότι µετά από τριάντα ηµέρες οι εργαζόµενοι θα δουν την ασφαλιστική τους κάλυψη να αποκαθίσταται απολύτως και αναδροµικά. Για όλο το χρονικό διάστηµα που δουλεύουν θα καλυφθούν
αναδροµικά ασφαλιστικά για την υγεία τους, για τη συνταξιοδοτική τους κάλυψη, θα µετρήσουν δηλαδή κανονικά τα ένσηµά
τους. Και ακριβώς, όπως ξέρετε, χάρη σε αυτήν την κάλυψη, θα
µπορούν να λάβουν και επίδοµα επίσχεσης, αν τυχόν προβούν
σε επίσχεση εργασίας και τα λοιπά. Άρα, αυτό το ζήτηµα αποκαθίσταται απολύτως, µε παρέµβαση του Υπουργείου Εργασίας,
χωρίς να χρειάζεται να κάνουν οι εργαζόµενοι κάτι γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Υπουργέ, εµείς δεν µηδενίζουµε
τίποτα. Εσείς διατηρείτε όλα τα µνηµονιακά µέτρα και των προηγούµενων κυβερνήσεων και τώρα, µε αποτέλεσµα πραγµατικά
οι εργαζόµενοι να ζουν την εργασιακή ζούγκλα σήµερα, το 2019.
Είπατε για τις υπερωρίες. Πείτε µου, αλλάξατε τίποτα από
αυτήν την ανατροπή που έγινε για το θέµα των υπερωριών όπου
µειώθηκε η αποζηµίωση κατακόρυφα; Δεν το αλλάξατε, το διατηρείτε όπως είναι, µε αποτέλεσµα να ωφελείται ο εργοδότης
από τη µειωµένη αποζηµίωση που καταβάλλει στον εργαζόµενο.
Ένα θέµα είναι αυτό.
Το δεύτερο είναι το θέµα της ΑΠΔ. Εσείς ήλθατε και νοµοθετήσατε τις ΑΠΔ, λέγοντας ότι εάν δεν καταθέσει ΑΠΔ ο εργοδότης, δεν παίρνει τα ένσηµα, δεν ασφαλίζονται οι εργαζόµενοι.
Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα το ΙΚΑ βεβαίωνε
την εργασία των εργαζοµένων, έκανε πράξη επιβολής στον εργοδότη, ο εργαζόµενος ήταν ασφαλισµένος και υπήρχε η περίοδος όπου µπορούσε να κάνει ένσταση ο εργοδότης.
Ωστόσο, κυρία Υπουργέ, αυτό το θέµα µε τον «ΖΟΥΡΑ», δεν
είναι τωρινό. Εδώ και δύο χρόνια οι εργαζόµενοι παλεύουν κάτω
από πολύ δύσκολες συνθήκες, µε τραµπούκους, µε ανθρώπους
της εργοδοσίας που πάνε µε τα όπλα και τους εκβιάζουν, µε κατάσταση δηλαδή ζούγκλας µέσα στους χώρους δουλειάς. Σας
έχουν καταγγείλει, κυρία Υπουργέ, ότι δεν τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Οι ελάχιστοι όροι δεν τηρούνται. Έχουν πάει στα νοσοκοµεία εργαζόµενοι, έχουν µείνει
ανάπηροι. Και όµως, εδώ, συνεχίζεται αυτή η κόλαση. Είναι απλήρωτοι τόσα χρόνια, τόσους µήνες. Εννέα µήνες πώς µπορεί αυτοί
οι άνθρωποι να καλύψουν τις ανάγκες των οικογενειών τους;
Βεβαίως οι συναντήσεις ήταν πολλές και µε τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εργασίας και µε το ΣΕΠΕ και µε τον Γενικό Γραµµατέα της Προστασίας του Πολίτη, για να µπορεί
πράγµατι να παρέµβει σε αυτήν την «τραµπούκικη», τη µαφιόζικη
τακτική του εργοδότη απέναντι στους εργαζόµενους. Και βεβαίως, πάνω από όλα εσείς δεν έχετε κάνει καµµία παρέµβαση,
όσον αφορά τη στάση του απέναντι στη διοίκηση του Σωµατείου,
όταν λέτε ότι εσείς προστατεύετε τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Τι έχετε να πείτε για αυτό, δηλαδή; Πώς προστατεύονται
αυτά τα µέλη της διοίκησης, που γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι
εκλεγµένοι και µετανάστες εργαζόµενοι; Και όµως, αυτό αξιοποιεί ο εργοδότης και τους κάνει µεγαλύτερη διάκριση και ενώ
πληρώνει τους υπόλοιπους εργαζόµενους, αυτούς δεν τους πληρώνει.
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Πώς, λοιπόν, εσείς αξιοποιείτε όλα τα εργαλεία που έχετε στα
χέρια σας, για να µπορέσετε πράγµατι εδώ -µε βάση και αυτόν
τον νόµο που έχει ακόµα αποµείνει τον ν.1264- να πείτε στον
κύριο αυτόν ή στον οποιονδήποτε άλλον παραβιάζει αυτές τις
ελάχιστες συνδικαλιστικές ελευθερίες, να συµµορφωθεί τουλάχιστον µε αυτά που έχουν αποµείνει ακόµη;
Κυρία Υπουργέ, επειδή είπαµε ότι εδώ είναι οι εργαζόµενοι και
ακούν, εσείς οι ίδιοι αναγνωρίζετε µόνο πέντε µήνες ασφαλιστική
κάλυψη για την επίσχεση, παρ’ όλο που ο Συνήγορος του Πολίτη
µε µία ολόκληρη µελέτη σας εγκαλεί ότι αυτό που κάνετε είναι
πέρα και έξω από όλο το νοµοθετικό πλαίσιο που υπάρχει µέχρι
σήµερα και ότι θα πρέπει να καλύψετε όλη την ασφαλιστική, όλη
την περίοδο της επίσχεσης ασφαλιστικά. Εσείς, όµως, αυτό πάλι
δεν το αποδέχεσθε, πάλι το έχετε απορρίψει. Απορρίψατε έναν
θεσµό, τον οποίο υπερασπίζεστε, για τον οποίο λέτε ότι είναι
πολύ καλός, σας υποδεικνύει κάτι και εσείς, λοιπόν, για να µπορεί να διασφαλίσετε δικαιώµατα των εργοδοτών, δεν κάνετε αποδεκτό αυτό το πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη.
Με βάση αυτά εµείς δεν µηδενίζουµε, εµείς θέλουµε να λυθούν τα προβλήµατα των εργαζοµένων. Και αυτό κάνουµε εδώ.
Αυτό σας καλούµε να κάνετε, να λύσετε τα προβλήµατα, µπορείτε; Και δεν µπορείτε και δεν θέλετε. Αυτή είναι η άποψή µας.
Και αυτό το λέµε να το ακούσουν και οι εργαζόµενοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας ευχαριστούµε.
Ελάτε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Κατσώτη, το τελευταίο πράγµα που έχουµε είναι η πολιτική βούληση να εξυπηρετήσουµε τους εργοδότες. Και εάν κανείς ήταν έστω και σε µία
από τις καθηµερινές συναντήσεις που µου ζητούν, αυτό θα µπορούσε να το διαπιστώσει ότι κυρίως, επειδή ξέρετε ότι απουσιάζει µία σοβαρή εκπροσώπηση από την τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση τη χώρα, στην πραγµατικότητα το Υπουργείο
έχει αναλάβει ένα ρόλο, να υποστηρίζει τα δικαιώµατα των εργαζοµένων απέναντι στο ΣΕΠΕ σε κάθε συνάντηση. Τέλος πάντων, το προσπερνάµε αυτό.
Είπατε ότι δεν έχουµε αλλάξει τίποτα από το µνηµονιακό πλαίσιο κατάργησης εργατικών δικαιωµάτων. Δεν είναι έτσι. Έχουµε
επαναφέρει τις Συλλογικές Συµβάσεις εργασίας στη χώρα, το
γνωρίζετε. Οι Συλλογικές Συµβάσεις είχαν ανασταλεί την περίοδο των µνηµονίων. Και αυτή η Κυβέρνηση τις επανέφερε το
καλοκαίρι του 2018 και έχουν αρχίσει να λειτουργούν και πάλι
στη χώρα. Έχουµε καταργήσει τον ντροπιαστικό, υποκατώτατο
µισθό για τους νέους. Έχουµε αυξήσει τον κατώτατο µισθό. Και
να µην είστε καθόλου βέβαιος ότι αυτήν τη στιγµή, συνέβαινε µε
Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση, θα έφτανε στα επίπεδα των
650 ευρώ. Εγώ δεν γνωρίζω, η αµοιβή για την υπερωριακή εργασία, να έχει αλλάξει την περίοδο των µνηµονίων, όχι για την
αποζηµίωση απόλυσης, αλλά η αµοιβή για την υπερωριακή εργασία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Έχει πέσει.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Η αµοιβή για την υπερωριακή εργασία, είπα. Όχι η αποζηµίωση απόλυσης, αλλά η αµοιβή για την υπερωριακή εργασία.
Θέλω να πω κάτι άλλο τώρα. Η µη κατάθεση ΑΠΔ είναι τιµωρητικό µέσο για την επιχείρηση, γιατί της στερεί την ασφαλιστική
της ενηµερότητα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Και την πληρώνει ο εργαζόµενος!
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να συνεχίσω. Της στερεί
την ασφαλιστική ενηµερότητα. Έχετε δίκιο, όµως, ως προς το
γεγονός -και το είπαµε σε σχέση µε αυτούς τους εργαζόµενουςότι κατ’ αποτέλεσµα, πέρα από τα προβλήµατα που µπορεί να
δηµιουργούνται στην επιχείρηση, που γίνεται η δέσµευση των
λογαριασµών τους, όπως σας είπα, η κατάσχεση του ακινήτου
κ.λπ., εν προκειµένω οι εργαζόµενοι βρίσκονται να δουλεύουν
και να µην ασφαλίζονται. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο αναλάβαµε
την πρωτοβουλία, όπως σας είπα, διασταυρώσαµε εµείς τα στοιχεία και αυτοί οι άνθρωποι, επαναλαµβάνω, θα καλυφθούν ασφα-
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λιστικά απολύτως για όλο τον χρόνο, για τον οποίο έχουν εργαστεί. Υγεία, συνταξιοδοτικό χρόνο, θα µπορούν να λάβουν επιδόµατα του ΟΑΕΔ και θα µπορούν να λάβουν και επίδοµα επίσχεσης εργασίας, εφόσον προβούν σε επίσχεση. Άρα, σ’ αυτό το
ζήτηµα να µην υπάρχει καµµία αµφιβολία.
Θα κοιτάξω δε και τη δυνατότητα να προβώ σε µια οριζόντια
ρύθµιση γι’ αυτό το θέµα, για να µην προκύψει εκ νέου για άλλους εργαζόµενους, σε κάποια άλλη επιχείρηση, να υπάρχει δηλαδή, λόγω αυτής της εµπλοκής, η µη ασφάλιση των εργαζοµένων.
Σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα υγείας και ασφάλισης, θέλω να πω
ότι το ΣΕΠΕ έχει επιβάλει, µετά από ελέγχους που έκανε ιδίως
για την υγεία και την ασφάλεια, είκοσι πρόστιµα 33.100 ευρώ και
εννοώ µόνο για τις επιχειρήσεις «ΖΟΥΡΑ», όπως και µηνυτήριες
αναφορές για ατύχηµα στην επιχείρηση. Εποµένως, νοµίζω ότι
εµπράκτως αποδεικνύουµε και µε το ΣΕΠΕ, αλλά κυρίως µε την
πρωτοβουλία που αναλαµβάνουµε για την ασφάλιση ότι εγκύπτουµε πάνω από τα προβλήµατα και παίρνουµε συγκεκριµένες
λύσεις, ακόµη και βήµα-βήµα, για να µπορέσουµε να θωρακίσουµε τα εργατικά δικαιώµατα.
Έχετε δίκιο στο εξής. Μου έχετε επισηµάνει και άλλη φορά το
ζήτηµα του ορίου των πέντε µηνών στην επίσχεση εργασίας.
Είναι ένα ζήτηµα, το οποίο µπορούµε τώρα πια να το εξετάσουµε
και να φέρουµε µια πιο σοβαρή λύση τώρα που έχουµε απαλλαγεί από τη διαρκή, στενή µνηµονιακή εποπτεία. Εποµένως, κρατώ
αυτό το σηµείο και θα επανέλθω σύντοµα σε σχέση µε αυτό το
ζήτηµα του ορίου των πέντε µηνών στην επίσχεση εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Προχωρούµε στην τελευταία για σήµερα, τη δωδέκατη µε αριθµό
315/29-1-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου 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 τη φωτιά».
Κύριε Λυκούδη, έχετε τον λόγο για δυο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, έχω καταθέσει αυτήν την ερώτηση πριν από
έναν µήνα περίπου και µετά από τρεις αναβολές τη συζητάµε σήµερα. Δεν το λέω αυτό ως µια αρνητική παρατήρηση. Αντιθέτως,
εγώ κατανοώ την πίεση του χρόνου που έχετε, αλλά το λέω, γιατί
ίσως µέσα σ’ αυτόν τον µήνα µπορεί ή να έχουν λυθεί ζητήµατα
ή να έχει δροµολογηθεί η επίλυση κάποιων ζητηµάτων και έτσι
να µην είναι στη βάση τους επίκαιρα αυτά που σας ρωτώ ή και
αυτά που θα σας πω. Όµως, αυτό θα κριθεί από την απάντησή
σας.
Ξέρετε καλά ότι τον Ιούνιο του 2018 µια µεγάλη φωτιά, που ξέσπασε στην περιοχή της Νέας Μανωλάδας, έκαψε όλο τον καταυλισµό των µεταναστών που διέµεναν εκεί και δηµιούργησε
ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα σε σχέση µε τη δική τους εργασιακή
παρουσία.
Πληροφορήθηκα και ψάχνοντας το είδα ότι αµέσως µετά,
πολύ γρήγορα δηλαδή -και αυτό είναι θετικό- εσείς βρεθήκατε
στην περιοχή, δείξατε ιδιαιτέρως, πάλι µε βάση την έρευνα που
έκανα, καλή διάθεση, για να λύσετε προβλήµατα και αναφερθήκατε στην ανάγκη οικονοµικής ενίσχυσης των µεταναστών, προσπάθειας για να βρεθούν καταλύµατα για να διαµείνουν και
επίσης, για να βρεθεί ένας τρόπος να ξαναφτιάξουν τα χαρτιά
τους που κατακάηκαν στην πυρκαγιά.
Παρ’ όλα αυτά, αρκετούς µήνες µετά, αυτά τα ζητήµατα δεν
έχουν επιλυθεί. Αντίθετα, µε βάση τα όσα γνωρίζω εγώ µέχρι
τώρα, βρίσκονται σε µια καθυστέρηση όλες οι πιθανότητες και
οι προοπτικές, για να επιλυθούν όλα τα θέµατα.
Με βάση όλα αυτά, σας ρωτώ: Πρώτον, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των εργασιών, για να προχωρήσει
και να χορηγηθεί αυτή η βοήθεια προς τους πληγέντες;
Δεύτερον, ποιος είναι αυτός ο διεθνής οργανισµός, ο οποίος
κατά δήλωση του νοµικού σας γραφείου υπάρχει, για να βοηθήσει προς την επίλυση αυτής της κατεύθυνσης;
Τρίτον, ποια είναι η µέριµνα του Υπουργείου για τις συνθήκες
διαβίωσης των εργατών εκεί, των µεταναστών που επλήγησαν;
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Υπάρχει τρόπος να διαµείνουν σε πρόχειρα καταλύµατα; Έχουν
βρεθεί αυτά ή πρόκειται να βρεθούν;
Τέταρτον, υπάρχει κάποια νοµοθεσία για την ασφάλιση αυτών
των εργαζοµένων, οι οποίοι αυτήν τη στιγµή είναι χωρίς καµµία
στήριξη από την ώρα που δεν έχουν τα χαρτιά τους, µε τα οποία
ήταν νοµίµως εργαζόµενοι και τα οποία κάηκαν από τη φωτιά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά, για να πρωτολογήσετε.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Λυκούδη, µε την ερώτησή σας αναδεικνύετε το φαινόµενο της Μανωλάδας. Νοµίζω ότι αυτό το φαινόµενο πρέπει να
το προσεγγίσουµε από δυο πλευρές. Η µια πλευρά είναι το τι
κάνει το Υπουργείο Εργασίας, τι έχει κάνει, τι κάνει και τι θα πρέπει να κάνει το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, για να επιλύσει
συγκεκριµένα προβλήµατα.
Η άλλη όψη του προβλήµατος είναι, νοµίζω, η πολιτική τοποθέτηση στο φαινόµενο της Μανωλάδας, διότι θυµάστε ότι πριν
από πολλά χρόνια, όταν είχε γίνει το περιστατικό µε τον πυροβολισµό των µεταναστών εργατών γης από εργοδότη, επειδή
είχαν τολµήσει να ζητήσουν τα δεδουλευµένα τους τότε οι µετανάστες εργάτες γης, είχε βγει ο σηµερινός Αντιπρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, και είχε πει: «Εντάξει, ήταν
δυο πυροβολισµοί στον αέρα που βρήκαν τυχαία τους εργάτες».
Εν συνεχεία, επίσης, να θυµίσω ότι η χώρα µας καταδικάστηκε
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, γιατί
η απόφαση που είχε βγει από το Εθνικό Δικαστήριο δεν δικαίωνε
τους µετανάστες εργάτες γης και καταδικάστηκε η χώρα µας για
προσβολή στοιχειωδών δικαιωµάτων και ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Θέλω να πω ότι στην πολιτική οπτική του προβλήµατος αναδεικνύονται και δυο σαφείς διαχωριστικές γραµµές. Είναι η νεοφιλελεύθερη προσέγγιση της εργασίας, που δεν βλέπει εργαζόµενους και θεωρεί τµήµατα εργαζοµένων απολύτως αόρατα,
όπως είναι οι µετανάστες, όπως είναι οι εργαζόµενοι στην καθαριότητα -το φαινόµενο της Κούνεβα ήταν, επίσης, ένα απ’ αυτάόπως είναι οι εργαζόµενοι στις εργολαβίες. Και είναι και η δική
µας προσέγγιση, η οποία λέει ότι η δουλειά µας δεν είναι µόνο
να προσπαθήσουµε να αποκαταστήσουµε το πλαίσιο προστασίας της εργασίας που «ξηλώθηκε» την περίοδο των µνηµονίων,
αλλά να δούµε και πώς θα καλύψουµε και κενά του συστήµατος,
τυφλά σηµεία που υπήρχαν πριν, διότι τα φαινόµενα της Μανωλάδας και της Κούνεβα ήταν πολύ πριν τον ερχοµό των µνηµονίων στη χώρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Τι έχετε κάνει γι’ αυτά, κυρία Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Δαβάκη, σας παρακαλώ! Παρεµβαίνετε σε µια συζήτηση που δεν
συµµετέχετε.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Καθηµερινά απαντώ µε
πάρα πολύ συγκεκριµένα πράγµατα και ευχαρίστως να σας πω
τι έχουµε κάνει. Δυο νόµους µε τουλάχιστον τριάντα άρθρα ο καθένας, που βάζουν κανόνες για την τήρηση των ωραρίων, για τη
δήλωση των υπερωριών, για την πληρωµή των µισθών µέσω τράπεζας, για τη µονοµερή βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας
σε περίπτωση µη πληρωµής των εργαζοµένων, επαναφορά συλλογικών διαπραγµατεύσεων στη χώρα, αύξηση του κατώτατου
µισθού στα 650 ευρώ και κατάργηση του υποκατώτατου µισθού,
κανόνες στην τήρηση των εργολαβιών, Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας µε αυξηµένο ανθρώπινο δυναµικό κατά 20%, όταν ο κ.
Βρούτσης είχε καταργήσει διακόσια άτοµα…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Κυρία Υπουργέ, σε δική µου ερώτηση
απαντάτε.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαρίστως, αλλά µε προκάλεσε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Στη δική µου, όµως, ερώτηση απαντάτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Γίνεται έλεγχος για το πώς εφαρµό-
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ζονται αυτά; Αυτό είναι το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Δαβάκη, σας παρακαλώ! Δεν νοµίζω ότι είστε πρωτάρης και δεν
ξέρετε τη διαδικασία. Τι είναι αυτά τώρα; Κάνετε ερωτήσεις στην
Υπουργό, ενώ απαντά σε άλλον συνάδελφό σας; Τι είναι αυτό;
Κυρία Υπουργέ, συνεχίστε.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να έρθω στο συγκεκριµένο θέµα τώρα, τι ακριβώς έχουµε κάνει µε τη Μανωλάδα µέχρι
στιγµής και σε τι είµαστε µπροστά στο να κάνουµε.
Σε όλη τη διάρκεια του 2018 πραγµατοποιήσαµε τριάντα πέντε
ελέγχους στην περιοχή του Νοµού Ηλείας και στα συσκευαστήρια και σε επιχειρήσεις στη Μανωλάδα και επιβάλαµε πρόστιµα
42.200 ευρώ.
Από την πρώτη στιγµή του περιστατικού της πυρκαγιάς πήγαµε στο πλευρό των εργαζοµένων, ακριβώς για να αποτυπώσουµε την κατάσταση. Το µεγάλο πρόβληµα µε όλη την υπόθεση
εκεί είναι ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα αυτοί οι εργαζόµενοι είναι παράτυπα διαµένοντες. Εποµένως, αυτό δηµιουργούσε µια διαρκή εµπλοκή σε κάθε προσπάθεια που κάναµε είτε
να δώσουµε κάποια οικονοµική ενίσχυση είτε να βρούµε κάποιο
άλλο επίδοµα που θα µπορούσε να τους χορηγηθεί, για να επιλύσουν τις πρώτες βιοτικές τους ανάγκες. Διότι, όπως γνωρίζετε,
είναι αδύνατο δηµόσια υπηρεσία να εγκρίνει χορήγηση, παραχώρηση, εκχώρηση κρατικού χρήµατος σε παράτυπα διαµένοντες, σε ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν βασικά στοιχεία,
ΑΜΚΑ και άλλα στοιχεία, στο ελληνικό δηµόσιο.
Εποµένως, αυτήν τη στιγµή η πιο πρόσφορη µέθοδος, την
οποία έχουµε βρει, είναι η εξής: Έχει καταθέσει ο Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας µηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας να
διερευνηθεί από τις εισαγγελικές αρχές η παράνοµη και µε ιδιαίτερα επαχθείς όρους απασχόληση των τριακοσίων πενήντα
πέντε εργατών, η οποία θα επισύρει και ποινικές κυρώσεις.
Αυτή η µηνυτήρια αναφορά δίνει τη δυνατότητα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να προχωρήσει σε χορήγηση άδειας
διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους στους µετανάστες εργάτες γης, οι οποίοι απασχολήθηκαν µε αυτούς τους ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας.
Εποµένως, µε αυτόν τον τρόπο, εκτιµώ ότι γρήγορα θα χορηγηθεί η άδεια διαµονής στους παράτυπα διαµένοντες και έτσι,
θα µπορέσουµε να ξεκλειδώσουµε και όλες τις υπόλοιπες διευκολύνσεις που µπορούµε να τους παρέχουµε. Εφόσον, δηλαδή,
αυτό το ζήτηµα λυθεί -νοµίζω ότι µε αυτήν την πρωτοβουλία που
αναλάβαµε, θα λυθεί- θα µπορέσουµε εν συνέχεια να προχωρήσουµε και στις οικονοµικές ενισχύσεις µέσω του ΟΑΕΔ.
Συνεπώς, µέσα από τη διαδικασία που ξεκινήσαµε και τη συνδροµή των εισαγγελικών αρχών, θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε στην ενίσχυση των πληγέντων. Δεν µπορούµε να µείνουµε
µόνο σε αυτό, διότι ξεκινάει πολύ σύντοµα η νέα περίοδος της
αγροτικής δραστηριότητας που κορυφώνεται στην περιοχή της
Μανωλάδας. Έχουµε σχεδιάσει µεθοδικά την παρέµβαση του
Σώµατος Επιθεώρησης στην περιοχή. Ήδη το ΣΕΠΕ βρίσκεται
σε επικοινωνία µε το Εργατικό Κέντρο Αµαλιάδας, ώστε η δράση
µας να αναπτυχθεί σε συνεργασία µε τις οργανώσεις των εργαζοµένων και των µεταναστών, για να πραγµατοποιήσουµε στοχευµένους ελέγχους στην περίοδο αυτή που έχουµε την άνθιση
της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λυκούδη, έχετε τον λόγο, για τη δευτερολογία σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, η απάντησή σας έχει σχέση µε το τι τώρα µπορείτε να κάνετε ή τώρα επιδιώκετε να κάνετε για το συγκεκριµένο
ζήτηµα. Εδώ, προκύπτει ένα ζήτηµα: Από τον Ιούνιο έχει περάσει
ένα εξάµηνο. Τι ακριβώς έγινε όλο αυτό το διάστηµα; Σας λέω
ότι αυτή η ερώτησή µου δεν έχει κατατεθεί, για να ανιχνευθούν
ευθύνες, αλλά για να δούµε εάν µπορούµε να λύσουµε ζητήµατα,
που για την ώρα είναι άλυτα.
Βεβαίως, καλό είναι να παρέµβουν οι εισαγγελείς και να µας
δώσουν τη δυνατότητα, µέσω της παρέµβασής τους, να βρούµε
τρόπο να λυθεί το θέµα των παράτυπων µεταναστών. Όµως,
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υπάρχει ένα ζήτηµα. Όταν εσείς -που το αναγνώρισα- από την
πρώτη στιγµή πήγατε εκεί και δηλώσατε ότι είσαστε στο πλευρό
αυτών των ανθρώπων για να βοηθηθεί άµεσα ο τρόπος διαβίωσής τους και έχει περάσει ένα εξάµηνο και τώρα αναµένουµε, µε
τη βοήθεια των εισαγγελικών αρχών, να δούµε τι θα κάνουµε,
υπάρχει ένα ζήτηµα, το οποίο χρειάζεται µία απάντηση.
Δεύτερον, σας ρώτησα πριν, εάν έχει απευθυνθεί το Υπουργείο σε κάποιον διεθνή οργανισµό, ώστε να υποβοηθήσει -αν όχι
να βοηθήσει άµεσα- στον τρόπο µε τον οποίο θα λυθεί το πρόβληµα των κατεστραµµένων εγγράφων τους. Ενδεχοµένως, αυτό
δεν είναι τόσο εύκολο για το Υπουργείο να γίνει, αν γίνει. Θα
ήθελα, λοιπόν, να ρωτήσω ποιος είναι αυτός ο διεθνής οργανισµός.
Τρίτον, θα ήθελα να ρωτήσω αν αληθεύει η πληροφορία ότι οι
τριάντα πέντε µετανάστες, που κλήθηκαν για να καταθέσουν τη
µαρτυρία τους, σε σχέση µε το πώς έγινε αυτή η πυρκαγιά -πώς
άναψε αυτή η φωτιά- είναι οι πρώτοι, που πήραν έγγραφα για
απέλαση τους. Δεν ξέρω καθόλου κατά πόσο βασίζεται σε συγκεκριµένα στοιχεία αυτό. Επειδή, όµως, υπάρχει, θέλω να µου
δώσετε µία υπεύθυνη απάντηση.
Θα ήθελα, επίσης, να σας ρωτήσω το εξής: Πώς µπορεί να
βοηθήσει άµεσα η πολιτεία, ώστε να υπάρξει µία λύση στην καθηµερινή τους διαβίωση; Υπάρχει περίπτωση να πάνε στην αντίστοιχη περιοχή κάποια κοντέινερ για να µείνουν; Εάν δεν επιτρέπει ο ιδιοκτήτης να υπάρχουν κοντέινερ εκεί, τι µπορεί να
κάνει η πολιτεία, για να λύσει αυτό το ζήτηµα; Διότι µπορεί και
αυτό να υπάρχει. Μην ξεχνάτε ότι οι ιδιοκτήτες αυτών των χώρων
ήταν αυτοί που πυροβόλησαν το 2013 και υπήρξε όλη αυτή η
ιστορία, που οδήγησε στα Διεθνή Δικαστήρια τη χώρα και στην
καταδίκη της.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι πέρα από όλα τα άλλα, υπάρχει ένα
ζήτηµα αντικειµενικό και άµεσο. Τι γίνεται µε τους µετανάστες
από το Μπαγκλαντές, που δουλεύουν στην περιοχή, που βρίσκονται στον δρόµο, που δεν έχουν πού να µείνουν και που, µε
αυτές τις καιρικές συνθήκες, υποφέρουν; Προφανώς, αυτό το
ξέρετε. Πώς θα γίνει να ξαναβρούν τον τρόπο µε τον οποίο θα
λειτουργήσουν µονιµότερα και νοµιµότερα µε βάση και την έκδοση των εγγράφων τους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Λυκούδη, τι κάναµε από την στιγµή, που πήγαµε µέχρι
πριν από λίγο καιρό: Από την πρώτη στιγµή που πήγαµε, φροντίσαµε ώστε την επόµενη µέρα -αν όχι το ίδιο βράδυ- να φτάσουν
είδη πρώτης ανάγκης στους ανθρώπους: ρουχισµός, κουβέρτες,
σκηνές για να µείνουν, χηµικές τουαλέτες για το πρώτο διάστηµα
κ.λπ.. Καλύψαµε, δηλαδή, αυτό το σκέλος άµεσα.
Δεν θα σας κρύψω ότι από εκεί και πέρα, αντιµετωπίσαµε
πάρα πολλά προβλήµατα, δυσκολίες στην υλοποίηση άλλων µέτρων, που θα θέλαµε να λάβουµε, για να τους υποστηρίξουµε.
Να πω, βέβαια, ότι ο νόµος προβλέπει πως, κανονικά, ο εργοδότης οφείλει να διασφαλίσει σε αυτές τις περιπτώσεις διαµονή
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στους εργαζόµενους του, οφείλει να διασφαλίσει, δηλαδή, τόπο
όπου αυτοί θα κοιµούνται το βράδυ υπό ανθρώπινες συνθήκες.
Δεν σας κρύβω ότι υπήρχε µία πολύ µεγάλη δυσκολία να συνεργαστούµε µε τον δήµο γι’ αυτά τα ζητήµατα. Δηλαδή, από την
πλευρά µας, αποστέλλαµε τη βοήθεια και δεν µας παραχώρησε
ο δήµος έναν στοιχειώδη χώρο, προκειµένου να µπορέσουν αυτά
τα κοντέινερ να εγκατασταθούν. Διότι το ψάξαµε αυτό, για να
µπορέσουµε να λύσουµε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, το στεγαστικό.
Μπορώ να σας πω τι έκανα βήµα-βήµα: Είχα εντοπίσει γήπεδο
στην περιοχή, όπου ζήτησα από το δήµαρχο να µας το παραχωρήσει και δεν µας το παραχώρησε. Είχαµε εντοπίσει ένα άλλο
χωράφι, στο οποίο τα είχαµε εγκαταστήσει για ένα διάστηµα και
µετά πήγε ο εργοδότης και τα έβγαλε από εκεί. Υπήρχε, δηλαδή,
ένα διαρκές µπρος-πίσω, στο οποίο, δυστυχώς, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν συνέδραµε την προσπάθειά µας, για να επιλύσουµε
σε πρώτη φάση αυτά τα ζητήµατα.
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της οικονοµικής ενίσχυσης, το οποίο
επίσης προσπαθήσαµε να δούµε πως θα γίνει από την αρχή,
διαρκώς διακοπτόταν, παρακωλυόταν, από το γεγονός ότι αυτοί
οι τριακόσιοι πενήντα άνθρωποι είναι παράτυπα διαµένοντες στη
χώρα. Άρα, δεν µπορούσε κανένας δηµόσιος οργανισµός να
προχωρήσει σε οικονοµική τους ενίσχυση, µε κανέναν τρόπο.
Προσπαθήσαµε να δούµε αυτήν τη δυνατότητα, µέσω του Διεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης, ΔΟΜ. Αυτή, όµως, η διαδικασία θα καθυστερήσει αρκετά περισσότερο τελικά, από αυτήν
την οποία επιλέξαµε, η οποία θα είναι πολύ πιο γρήγορη, δηλαδή
µέσω της µηνυτήριας αναφοράς στην εισαγγελία να τους χορηγηθεί η άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Νοµίζω ότι
θα γίνει αυτό. Και αυτό θα ξεκλειδώσει πια για εµάς, από την αµέσως επόµενη µέρα, τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ των οικονοµικών
και λοιπών κοινωνικών ενισχύσεων.
Δεν είναι µόνο η ενίσχυση από τον ΟΑΕΔ. Αν επιλύσουµε αυτό,
αν ξεκλειδώσουµε αυτό, οι άνθρωποι θα µπορούν να πάρουν, για
παράδειγµα, το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, θα µπορούν,
δηλαδή, να ενταχθούν σε µία σειρά µέτρων κοινωνικής προστασίας, που αυτή τη στιγµή δεν µπορούν να λάβουν, λόγω του ότι
είναι παράτυπα διαµένοντες.
Συνολικά, το εργασιακό ζήτηµα, πάντως, στους αγροτικούς
χώρους, και δη στη Μανωλάδα, θα επιλυθεί µε την κύρωση της
Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας, την οποία ελπίζω ότι θα είµαστε
έτοιµοι να κυρώσουµε µέσα στο επόµενο µήνα. Αντικείµενο
αυτής της Διεθνούς Σύµβασης είναι ακριβώς να εξισωθούν οι
αγροτικοί χώροι, µε οποιονδήποτε άλλο χώρο εργασίας, αναφορικά µε τη δήλωση της µισθωτής εργασίας κάθε µορφής, των
ωραρίων, των εργαζοµένων κ.λπ.. Έτσι, θα µπορεί και το Σώµα
Επιθεώρησης Εργασίας πια, να κάνει τη δουλειά του εκεί, όπως
θα την έκανε σε κάθε άλλο εργασιακό χώρο.
Αυτό είναι το θεσµικό πλαίσιο, το οποίο θα µας επιτρέψει τη
µετάβαση, πραγµατικά, σε µια νέα φάση τήρησης εργατικών δικαιωµάτων στους αγροτικούς χώρους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων
ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξης της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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».
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.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το Σώµα συµφώνησε κατά πλειοψηφία.
Τον λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αναστασία Γκαρά
για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισάγεται σήµερα προς συζήτηση ένα ιδιαίτερα σηµαντικό νοµοσχέδιο µε
τίτλο: «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». Πρόκειται για
ένα σχέδιο νόµου -προϊόν µακρόχρονης διαπραγµάτευσης µε
τους θεσµούς, το ΤΑΙΠΕΔ και τους οργανισµούς λιµένων, προκειµένου να προαχθεί το µοντέλο των υποπαραχωρήσεων για την
αξιοποίηση των περιφερειακών λιµένων, σε αντίθεση µε αυτό της
ιδιωτικοποίησης, που προωθούσε η προηγούµενη κυβέρνηση.
Από την πλευρά µας, θεωρούµε πως, το εν λόγω πλαίσιο
νόµου είναι αναγκαίο για τη λειτουργία και αξιοποίηση των λιµανιών, την τοπική και οικονοµική ανάπτυξη, κυρίως των περιοχών,
που εδράζουν τα δέκα περιφερειακά λιµάνια, στα οποία αφορούν
οι διατάξεις και οι φορείς διαχείρισης, των οποίων παραµένουν
υπό δηµόσιο έλεγχο.
Πιο συγκεκριµένα, στο παρόν σχέδιο νόµου περιγράφεται µε
λεπτοµέρεια το µοντέλο αξιοποίησης των δραστηριοτήτων και
υποδοµών, µε συνέργειες δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, µέσω
των υποπαραχωρήσεων δραστηριοτήτων σε δέκα περιφερειακά
λιµάνια της χώρας και συγκεκριµένα στα λιµάνια της Αλεξανδρούπολης, του Βόλου, της Ραφήνας, της Ηγουµενίτσας, της
Πάτρας, του Ηρακλείου, της Ελευσίνας, του Λαυρίου, της Κέρκυρας και της Καβάλας.
Θα ήθελα να υπογραµµίσω για άλλη µία φορά, πως αποτελεί
πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να αξιοποιηθούν
τα δέκα αυτά λιµάνια, χωρίς να ιδιωτικοποιηθούν ή να απολυθούν
άτοµα, αλλά παραµένοντας υπό δηµόσιο έλεγχο. Γι’ αυτό, παλέψαµε σκληρά, προκειµένου να ανατρέψουµε το προωθούµενο
µοντέλο πώλησης, µέσω µεταβίβασης µετοχών, νοµοθετώντας
τη δυνατότητα των υποπαραχωρήσεων δραστηριοτήτων και υποδοµών, µοντέλο, που εφαρµόζεται στο 80% των λιµένων παγκοσµίως.
Από τα σηµαντικότερα σηµεία του νοµοσχεδίου και του πλαισίου που εισάγεται σήµερα, είναι η ενίσχυση του ρόλου των οργανισµών λιµένων και η διασφάλιση της βιωσιµότητας τους,
καθώς και η ισχυροποίηση της σχέσης των περιφερειακών λιµένων µε τις πόλεις και µε τις τοπικές κοινωνίες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η εξέλιξη της λιµενικής βιοµηχανίας και η αναβάθµιση του ρόλου των λιµένων, και ιδιαίτερα των
χερσαίων ζωνών τους, από χώρο απλής υποδοχής και φορτοεκφόρτωσης φορτηγών πλοίων σε κέντρα logistics, έχει υποχρεώσει τους φορείς διαχείρισης λιµένων σε αναζήτηση συνεργασιών,
κοινοπραξιών, µεταβιβάσεων, προκειµένου να εξασφαλίσουν µη
κρατικές πηγές χρηµατοδότησης, καθώς οι ανάγκες ήταν πολύ
µεγάλες για την υλοποίηση των απαραίτητων αναπτυξιακών

έργων είτε σε υποδοµές και ανωδοµές είτε και σε δραστηριότητες.
Η αναγκαιότητα αυτή οδήγησε στην εφαρµογή πολλαπλών
µοντέλων παραχωρήσεων. Ένα εξ αυτών ήταν το µοντέλο ιδιωτικοποίησης, µέσω της πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου µετοχών και τη σύναψη σύµβασης µε ανάδοχο ιδιώτη, ο οποίος
αναλαµβάνει τη συνολική διοίκηση του λιµένα. Το µοντέλο αυτό
προκρίθηκε για τους λιµένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης τα προηγούµενα χρόνια.
Ωστόσο, σε καµµία περίπτωση δεν θα µπορούσαµε από την
πλευρά µας να προκρίνουµε µία τέτοια µέθοδο στην ανάπτυξη
των περιφερειακών λιµανιών της χώρας, όχι µόνο για εθνικούς,
πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους, καθώς για µας βρίσκεται σε
προτεραιότητα ο δηµόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας των µεγάλων υποδοµών της χώρας, αλλά και για τους εξής οικονοµικούς κυρίως λόγους, που µπορώ να πάρω θέσω συνοπτικά.
Το οικονοµικό µέγεθος των οργανισµών θα ήταν αποτρεπτικό
για την προσέλκυση σοβαρών επενδυτών. Η ποικιλία των λιµενικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, αλλά και τα χαµηλά επίπεδα
διακίνησης, επίσης δεν θα ήταν ελκυστικά επενδυτικά. Επίσης, η
µεγάλη συνάφεια και η άµεση γειτνίαση των δραστηριοτήτων του
λιµένα µε τις δραστηριότητες του όµορου αστικού περιβάλλοντος θα υποχρέωνε τους αναδόχους να ασχολούνται µε δραστηριότητες, που δεν θα είχαν σχέση µε επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε αποτέλεσµα να υποβαθµίζονται ή και να αποκλείονται
τέτοιες παράλληλες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα.
Γι’ αυτούς και πολλούς άλλους λόγους, επιλέξαµε να αξιοποιήσουµε τους λιµένες, όχι µε τη µέθοδο της πώλησης των µετοχών τους, αλλά µε τη µέθοδο της προώθησης µέσω διεθνών
διαγωνισµών υποπαραχωρήσεων λιµενικών χώρων και δραστηριοτήτων, µε σκοπό την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στη
λιµενική βιοµηχανία, µε βάση συγκεκριµένα και αυστηρά κριτήρια και όρους ικανούς να διασφαλίσουν την καλή λειτουργία,
ανάπτυξη και βιωσιµότητα των οργανισµών.
Εκτός αυτού, η επιλογή αυτής της µεθόδου συνειδητά εναρµονίζεται µε τη µακροχρόνια διεθνή και ενωσιακή πρακτική και
εµπειρία στη λιµενική βιοµηχανία, η οποία δίνει τη δυνατότητα
επιλογής εξειδικευµένων επενδυτών προς όφελος της ελληνικής
οικονοµίας.
Εκτός από τον κύριο άξονα των υποπαραχωρήσεων, όµως,
στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου προβλέπεται και µία σειρά
σηµαντικών διατάξεων, που αφορούν στη ναυτική εκπαίδευση,
στην πρόσληψη πλοηγών, σε εκσυγχρονισµό του πλαισίου λειτουργίας των µικρών σκαφών, στην ενίσχυση της ναυτεργατικής
νοµοθεσίας, αλλά και στη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του Λιµενικού Σώµατος και άλλα.
Ας εξετάσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όµως, αναλυτικότερα τα δύο αυτά µέρη του σχεδίου νόµου.
Με τη µέθοδο των υποπαραχωρήσεων δραστηριοτήτων, τα περιφερειακά λιµάνια παραµένουν υπό δηµόσιο έλεγχο, καθώς το
πλειοψηφικό πακέτο των µετοχών των οργανισµών λιµένων δεν
µεταβιβάζεται στον µετοχικό έλεγχο ιδιώτη επενδυτή και οι οργανισµοί λιµένων διατηρούν το χαρακτήρα τους ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου διφυούς χαρακτήρα, που ασκούν επιχειρηµατική εκµετάλλευση, αλλά διατηρούν όλες τις αρµοδιότητες και εξουσίες τους, που εµπεριέχουν άσκηση δηµόσιας εξουσίας.
Συγκεκριµένα, µε το παρόν σχέδιο νόµου κυρώνονται όλες
υφιστάµενες συµβάσεις κυρίας παραχώρησης µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και του αντίστοιχου οργανισµού λιµένος Α.Ε., οι
οποίες δεν είχαν κυρωθεί εδώ και πολλά χρόνια, ενώ ρητά προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης συµβάσεων υποπαραχώρησης,
την οποία δεν προβλέπουν οι συµβάσεις κύριας παραχώρησης.
Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στο ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει
στην προκήρυξη των σχετικών διαγωνισµών, οι οποίοι αφορούν
στην παραχώρηση συγκεκριµένου ή και συνδυασµένων δραστηριοτήτων επιχειρησιακών µονάδων ή λιµενικών λειτουργιών και
υπηρεσιών των εγκαταστάσεων των περιφερειακών λιµανιών, παραδείγµατος χάρη: εµπορευµατοκιβώτια, κρουαζιέρα, αποθήκες
κ.λπ.. Ορίζεται η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη του
προτεινόµενου επενδυτή, µέσω διεθνούς διαγωνισµού, διαδικα-
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σία, την οποία διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς το δικαίωµα και η εξουσία διάθεσης δικαιώµατος υποπαραχωρήσεων περιέρχεται και
ασκείται αποκλειστικά από αυτό.
Ιδιαίτερα σηµαντικό σηµείο είναι ότι η επιλογή των δραστηριοτήτων προς υποπαραχώρηση, προκύπτει µετά από διαβούλευση
και συµφωνία του οργανισµού λιµένα, του Υπουργείου Ναυτιλίας
και του ΤΑΙΠΕΔ.
Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή στον υποπαραχωρησιούχο του αντισταθµιστικού ανταποδοτικού τέλους υπέρ του οικείου οργανισµού λιµένος, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το
5% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του υποπαραχωρησιούχου, µε δυνατότητα, βέβαια, υπέρβασης του ποσοστού αν αποδεικνύεται ότι απειλείται η βιωσιµότητα του φορέα διαχείρισης
του λιµένα.
Το προαναφερθέν τέλος επιβάλλεται επιπλέον και ανεξάρτητα
από το συνολικό οικονοµικό αντάλλαγµα της παραχώρησης, που
καταβάλλει ο υποπαραχωρησιούχος. Το ακριβές ύψος του τέλους αυτού προσδιορίζεται, µε κοινή υπουργική απόφαση, πριν
την έναρξη του διαγωνισµού, βάσει µελέτης βιωσιµότητας χρηµατοοικονοµικού συµβούλου, ο οποίος προσλαµβάνεται από τη
διοίκηση του οργανισµού λιµένος.
Επίσης, αυξάνεται κατά 1,5% και διαµορφώνεται από το 2% σε
3,5% το ποσοστό του ανταλλάγµατος υπέρ του δηµοσίου επί του
συνόλου των ενοποιηµένων ετήσιων εσόδων των οργανισµών λιµένος, τέλος το οποίο θα καταβάλλεται πλέον στον οικείο δήµο,
ενδυναµώνοντας τη σχέση πόλης και λιµανιού.
Σε γενικό πλαίσιο, όπως προανέφερα, το παρόν νοµοσχέδιο
στοχεύει στη βέλτιστη και στην πλέον επωφελή για το δηµόσιο
συµφέρον και την περιφερειακή ανάπτυξη µέθοδο αξιοποίησης
των περιφερειακών λιµένων. Μέσω της σύναψης συµβάσεων
υποπαραχώρησης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης συγκεκριµένων και συνδυασµένων επιχειρησιακών µονάδων ή λιµενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιµενικών εγκαταστάσεων, δίνεται
η δυνατότητα στα λιµάνια αυτά να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις
συνδυασµένες δραστηριότητες, προς όφελος του οργανισµού
και των τοπικών κοινωνιών.
Εκτός αυτού, µε το παρόν σχέδιο νόµου στοχεύουµε στην
προσέλκυση επενδυτών µε εξειδικευµένη εµπειρία, που θα επιτρέψει τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και τη στοχευµένη ανάπτυξη των υποπαραχωρούµενων λιµενικών δραστηριοτήτων και των επιχειρησιακών µονάδων των περιφερειακών
λιµένων στο άµεσο µέλλον, που έχουν δυναµική και προοπτική
περαιτέρω ανάπτυξης.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου προβλέπονται διατάξεις
µε λοιπές ρυθµίσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, που συνοπτικά αφορούν στον εκσυγχρονισµό της διαδικασίας πρόσληψης πλοηγών, διατάξεις που
αφορούν την αδιάβλητη διαγωνιστική διαδικασία, την απλοποίηση των δικαιολογητικών, την ενίσχυση της διαφάνειας και της
αµεροληψίας, τον εκσυγχρονισµό των εξεταζόµενων µαθηµάτων.
Επίσης, προβλέπονται επείγουσες τροποποιήσεις του ν.4256/
2014, σε συνάρτηση µε την επικείµενη εφαρµογή του Μητρώου
Τουριστικών Πλοίων και µικρών σκαφών, αλλά και µε την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς επαγγελµατικών σκαφών αναψυχής, συγκεκριµένα, για τα πλοία αναψυχής µέχρι και είκοσι
τέσσερα µέτρα, που επιτρέπεται να εκναυλώνονται, χωρίς να
υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωµα, τη διακυβέρνηση των
οποίων αναλαµβάνει κυβερνήτης, που διαθέτει τα κατά νόµο
απαιτούµενα προσόντα.
Επίσης, προβλέπονται διατάξεις, που αφορούν στη συνέχιση
της λειτουργίας του Οίκου Ναύτου και του γραφείου ευρέσεως
ναυτικής εργασίας για την προαγωγή της απασχόλησης και την
ενίσχυση της προστασίας των δικαιωµάτων των ναυτικών, αλλά
και για την καλύτερη διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών αυτών
και στην τροποποίηση για την άµεση παροχή δυνατότητας κατασκευής ραµπών πρόσβασης µικρών σκαφών στη θάλασσα, για
να καλύπτονται οι ανάγκες τουριστικής ανάπτυξης και των παραµεθόριων περιοχών, δυνατότητα η οποία δεν δινόταν µέχρι σήµερα.
Επίσης, προβλέπονται διατάξεις, που αφορούν στην επέκταση
των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιω-
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τικής Πολιτικής σε όλα τα νησιά της ελληνικής επικράτειας εκτός
της Κρήτης, της Εύβοιας και της Λευκάδας, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη επίλυση διαφόρων προβληµάτων, που αντιµετωπίζουν τα ελληνικά νησιά, σε αναµόρφωση του ισχύοντος
θεσµικού πλαισίου, που διέπει το εκπαιδευτικό προσωπικό των
Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού της επικρατείας, αλλά και στον
εκσυγχρονισµό της λειτουργίας του Κέντρου Επιµόρφωσης Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων Μηχανικών στη Μακεδονία, ώστε να αποσυµφορηθεί η πολύµηνη αναµονή στο κέντρο
του Ρέντη, σε βελτίωση του π.δ.31/2018, αναφορικά µε τις Σχολές Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης του Γενικού Κανονισµού Λιµένος, όπως ισχύει, αλλά και σε καθιέρωση ηµέρας πρόληψης
θαλάσσιων ατυχηµάτων και πνιγµών, στην ενίσχυση της ναυτεργατικής νοµοθεσίας µε πρόβλεψη υποχρεωτικής ανασύστασης
ναυτολογίου των πλοίων και ηλεκτρονικής πληρωµής ναυτικών
διά τραπέζης για την περαιτέρω ενίσχυση των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων, σε επέκταση άσκησης αρµοδιοτήτων του Λιµενικού Σώµατος στον αιγιαλό και στην παραλία, ώστε να µη συγχέονται πλέον οι αρµοδιότητες µε την Αστυνοµία και να πραγµατοποιείται αποτελεσµατικότερα ο έλεγχος και η φύλαξη.
Αυτές και πολλές άλλες διατάξεις περιλαµβάνονται στο παρόν
σχέδιο νόµου, µε τις οποίες καλούµαστε να απαντήσουµε στη
λύση πραγµατικών και µακροχρόνιων προβληµάτων που έχουν
εντοπιστεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µέχρι τώρα εµπειρία µας από
τις συζητήσεις µε επενδυτές και επιστήµονες για τα περιφερειακά λιµάνια έχει δείξει τις µεγάλες δυνατότητες, που έχει η χώρα
µας, στη λιµενική βιοµηχανία, αλλά ανέδειξε και την έλλειψη του
κατάλληλου νοµικού πλαισίου, ώστε το επενδυτικό ενδιαφέρον
να αποδώσει τα µέγιστα στην αξιοποίηση και ανάπτυξη των λιµανιών, διασφαλίζοντας και το δηµόσιο συµφέρον.
Θα αναφέρω ως παράδειγµα το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης,
ένα λιµάνι από τα µεγαλύτερα σε έκταση στην Ελλάδα και σε
κοµβική γεωστρατηγική θέση. Πρόκειται για µια συνοριακή θέση
στην είσοδο του ευρωπαϊκού χώρου, η οποία θα καθιστούσε επισφαλή –θα έλεγα- τη µεταβίβαση και διαχείριση του λιµανιού από
έναν και µόνο ιδιώτη. Είναι ένα λιµάνι µε τεράστιες δυνατότητες
και προοπτικές, το οποίο, ωστόσο, για δεκαετίες έµενε αναξιοποίητο και υποβαθµισµένο, ενώ ήδη έχει δροµολογηθεί και η
ιδιωτικοποίηση του από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ωστόσο, η συζήτηση και µόνο της µεθόδου των συνεργειών
και υποπαραχωρήσεων έφερε στο λιµάνι της Αλεξανδρούπολης
πλήθος αξιόπιστων επενδυτών και αναπτυξιακών προτάσεων για
πολλές δραστηριότητες από ενεργειακά projects, τη δηµιουργία
κέντρων logistics, τη δηµιουργία εµπορικού και διαµετακοµιστικού κέντρου, την ενίσχυση θαλάσσιου τουρισµού έως και τις συνδυασµένες µεταφορές.
Όπως αντιλαµβάνεστε, η ψήφιση του εν λόγω νοµοσχεδίου
ανοίγει για την περιοχή της Θράκης, αλλά και της χώρας µας συνολικά, τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης µε υψηλό αριθµό δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, που για εµάς είναι και ένας
από τους βασικότερους στόχους.
Γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν, σας καλώ να υπερψηφίσουµε
το παρόν σχέδιο νόµου, προκειµένου να διασφαλίσουµε τον δηµόσιο χαρακτήρα των λιµανιών από τη µια, αλλά και να δώσουµε
ώθηση στην ανάπτυξη, µέσω µεγάλων επενδύσεων στα περιφερειακά λιµάνια της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Θα δώσω τον λόγο για λίγο στον κ. Αραχωβίτη, Υπουργό Αγροτικής και Τροφίµων, για µία τροπολογία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πρόκειται για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1972 και ειδικό
52, όπου µε τη συγκεκριµένη τροπολογία τροποποιούµε το
β.δ.666/1996 για την αλιεία και επίσης, κάνουµε µια παρέµβαση
σ’ έναν επίσης αρχαίο νόµο για τη δακοκτονία.
Με την πρώτη περίπτωση, την περίπτωση α’ της παραγράφου
1, προστίθεται µία παράγραφος στο άρθρο 2 του 666/1966, προ-
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κειµένου να µην είναι δυνατή η χορήγηση και η ανανέωση άδειας
αλιείας σε επαγγελµατικά σκάφη στην περίπτωση που αυτά
έχουν διπλή σηµαία, καθώς αυτό αντίκειται στο άρθρο 92 της
σύµβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως κυρώθηκε µε τον
ν.2321/1995 και αποτελεί σαφώς κοινοτική υποχρέωση της
χώρας µας.
Προστίθεται, επίσης, παράγραφος 3 στο άρθρο 2 του 666/1966,
µε την οποία θεσµοθετείται η δυνατότητα ανάκλησης άδειας αλιείας -είναι σε συνέχεια, δηλαδή, του προηγούµενου- όταν τα σκάφη
αυτά διατηρούν σηµαία έτερου κράτους πλην της ελληνικής.
Με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του β.δ.666/1966 πάλι, προκειµένου
να συνδεθεί η δυνατότητα ανανέωσης της άδειας επαγγελµατικής αλιείας µε την υποχρέωση υποβολής στοιχείων αλιευτικής
δραστηριότητας. Η συλλογή αλιευτικών δεδοµένων είναι και το
µεγάλο πρόβληµα της χώρας µας, για το οποίο εγκαλείται συνεχώς, αφενός. Και αφετέρου στις διανοµές, στις ποσοστώσεις,
λόγω ακριβώς έλλειψης δεδοµένων η χώρα µας βρίσκεται να αδικείται έναντι άλλων χωρών που έχουν δεδοµένα οργανωµένα.
Με την παράγραφο 2 τώρα αντικαθίσταται η παράγραφος 5
του άρθρου 14 του ν.420/1970, όπου εκεί δίνεται η δυνατότητα
διαγραφής ή µετατροπής κυρώσεων, όπου έχουν επέλθει µη
χρηµατικές κυρώσεις για παραβάσεις αλιευτικής νοµοθεσίας,
των οποίων εκκρεµεί η εξέτασή τους. Αυτήν τη στιγµή οι παραβάσεις και οι προσφυγές που εκκρεµούν, είναι εννέα χιλιάδες τα
τελευταία τριάντα χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ το σύστηµα
έχει µπλοκάρει και µε αυτήν τη τροπολογία δίνεται για τις µη χρηµατικές διοικητικές παραβάσεις, εφόσον εξοφληθούν οι χρηµατικές, µια δυνατότητα να αποσβεστούν, γιατί αν αυτές
εφαρµοστούν, καταλαβαίνετε ότι θα σταµατήσει για αρκετό
καιρό η αλιεία στη χώρα µας. Αυτό είναι µέρος των υποχρεώσεων της χώρας µας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχει
κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου και µας έχει επισηµάνει ότι
πρέπει να τελειώσουµε µε τις παραβάσεις.
Η δεύτερη διάταξη αφορά το καθεστώς της δακοκτονίας,
όπου εδώ τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του
ν.4325/2015, όπου βασίζεται πάλι στον νόµο του 1957 και έχει να
κάνει µε τον χρόνο της έγκαιρης πρώτης έναρξης δακοκτονίας.
Δηλαδή, θεµελιώνεται η πρώτη γενιά δακοκτονίας, που µε τις κλιµατολογικές συνθήκες που έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια,
ήδη από τον Μάιο µπορεί να έχουµε πρώτη γενιά δάκου. Οπότε
πρέπει όλα να είναι έτοιµα τον Μάιο.
Με την τροπολογία αυτήν ακριβώς δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης προσυµβατικού έργου της δακοκτονίας για το 2019, για
την τρέχουσα περίοδο, έτσι ώστε να είναι όλα έτοιµα τον Μάιο
να ξεκινήσει το έργο της δακοκτονίας. Ήδη, τέσσερις µήνες νωρίτερα, έχει γίνει η προκήρυξη, η κατανοµή των πιστώσεων, οι
θέσεις, τα αποθέµατα φαρµάκων. Μένει στις περιφέρειες να κάνουν τον διαγωνισµό. Με την τροπολογία τούς δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης του προσυµβατικού έργου για το 2019.
Με την εποµένη διάταξη καθορίζεται και η διαδικασία. Η αρµοδιότητα της προµήθειας των υλικών δακοκτονίας περιέρχεται
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης -είναι ένα πάγιο ζήτηµαακριβώς για να υπάρχει ταχύτητα στην προµήθεια των φαρµάκων και στην απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.
Τέλος, η παράγραφος 3 αφορά τη Μικτή Επιτροπή Νοµικής
και Νοµοτεχνικής Υποστήριξης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έργο της -το
γνωµοδοτικό- είναι να γνωµοδοτεί προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την
αποφυγή δηµοσιονοµικών διορθώσεων σε βάρος της χώρας µας
και τη νοµική επεξεργασία των κανονιστικών πράξεων και των
συµβάσεων. Αυτή η επιτροπή υπάρχει, γνωµοδοτεί και πληρώνεται µέσω της τεχνικής βοήθειας ή του ΟΠΕΚΕΠΕ για το ΠΑΑ.
Ωστόσο, το έργο της επεκτείνεται και πέραν των µέτρων του
ΠΑΑ, σε άλλα ζητήµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η αµοιβή των
µελών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους δεν είχε επαρκώς
νοµοθετηθεί. Υπήρχε ένα κενό νοµοθέτησης, κατά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Προχωράµε σε αυτό κατά σύσταση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Αν θέλετε, µπορώ να καταθέσω στα Πρακτικά τη γνωµοδότηση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Σταύρος Αραχωβίτης καταθέτει το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Σας κάνω γνωστό ότι είναι ανοιχτό το σύστηµα, για να µη
µπερδευτούµε µετά.
Ο κ. Πλακιωτάκης, εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον
λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και µία εβδοµάδα συζητάµε
το νοµοσχέδιο για το νέο µοντέλο αξιοποίησης των δέκα περιφερειακών λιµένων της χώρας και µε λύπη µου διαπιστώνω το
χάος, αλλά και τον πανικό που επικρατεί στο στρατόπεδο της Κυβέρνησης.
Μιλάµε για ένα νοµοσχέδιο, το οποίο έχει περάσει από σαράντα κύµατα. Θυµάµαι τον προηγούµενο Υπουργό, τον κ. Κουρουµπλή, εδώ και τρία χρόνια να µιλάει για ένα νοµοσχέδιο, το
οποίο, ουσιαστικά, θα άλλαζε την εικόνα των λιµανιών. Έλεγε ότι
θα αναθεωρούσε τη λιµενική πολιτική. Ακούγαµε για νοµοσχέδιο,
αλλά νοµοσχέδιο δεν βλέπαµε. Πέρασε πολύς καιρός.
Και εγώ οφείλω να οµολογήσω ότι παρακολουθώ εδώ και
πολλά χρόνια τα θέµατα της ναυτιλίας και ευρύτερα τα θέµατα
αξιοποίησης των λιµένων και είχα µεγάλη περιέργεια να δω τελικά ποια θα είναι αυτή η µεγάλη µεταρρύθµιση στα θέµατα λιµενικής πολιτικής, που διαφήµιζε επιµελώς η Κυβέρνηση εδώ και
χρόνια, βέβαια και τα οποία ευαγγελίζεται και ο σηµερινός
Υπουργός.
Πράγµατι, ενώ διάβασα µε επιµέλεια -µπορώ να πω- το σηµερινό νοµοσχέδιο και άκουσα και τους αρµόδιους Υπουργούς, τελικά, από ότι φαίνεται, αντί να βοηθάει στην ανάπτυξη των
λιµένων, χειροτερεύει την ήδη επιδεινωµένη κατάσταση στα ήδη
υπάρχοντα προβλήµατα των λιµανιών.
Και πραγµατικά, αναρωτιέµαι γιατί η Κυβέρνηση προχώρησε
στο συγκεκριµένο µοντέλο παραχωρήσεων, χωρίς ουσιαστικά
καµµία µελέτη αξιοποίησης, καµµία µελέτη βιωσιµότητας. Κανένας όρος του ελεύθερου και θεµιτού ανταγωνισµού δεν εκπληρώνεται. Μας µίλησαν για πολιτική επιλογή.
Η Νέα Δηµοκρατία προχώρησε, το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, σε παραχωρήσεις λιµένων, µετά από αξιολόγηση και από
το ΤΑΙΠΕΔ και από το Υπουργείο Οικονοµικών για την πώληση
των µετοχών.
Εσείς προχωράτε στο συγκεκριµένο µοντέλο, χωρίς να έχετε
λάβει υπ’ όψιν σας κανέναν δείκτη. Και επειδή ο κ. Κουβέλης µας
είπε «ξέρετε, η εθνική στρατηγική λιµένων που έγινε επί Νέας
Δηµοκρατίας το 2013…». Αλήθεια, κύριε Κουβέλη, η δική σας
πού είναι; Επειδή µας είπατε ότι την εκπονείτε, πού είναι η δική
σας εθνική στρατηγική λιµένων;
Η εθνική στρατηγική λιµένων επί Νέας Δηµοκρατίας προέβλεπε στον ν.4150/2013 ότι, για οποιαδήποτε µεταβολή στην
περιουσιακή κατάσταση των λιµένων, έπρεπε να υπάρχει µελέτη
οικονοµικής βιωσιµότητας, για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε στο επόµενο βήµα.
Ο κύριος Υπουργός τι εξήγηση µας έδωσε -ανάµεσα στους
όρους- για τον λόγο που προχωράει στο συγκεκριµένο µοντέλο;
Προχωράει γιατί το αξίωσαν οι θεσµοί για την επιβολή του αντισταθµιστικού, ανταποδοτικού τέλους του 5%. Προσέξτε: Το
αξίωσαν οι θεσµοί. Αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Υπουργού.
Μα, καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν
έχουµε βγει εκτός µνηµονίων; Εν πάση περιπτώσει. Και προσέξτε: Τελικά, µπορεί να µην είναι 5%, διότι σύµφωνα µε µελέτη
αντικειµενικής οικονοµικής βιωσιµότητας, µπορεί να πάει και στο
10% και στο 15%. Το 5% το αξιώνουν οι θεσµοί, άρα το δεχόµαστε, αλλά µπορεί να µην είναι 5%. Μπορεί να είναι 10% και 15%,
επειδή ακριβώς µπορεί να προκύψει πρόβληµα στη βιωσιµότητα
του οικείου οργανισµού.
Είναι αυτά σοβαρά πράγµατα, κύριε Υπουργέ; Είναι σοβαρά
πράγµατα για έναν διεθνή επενδυτή, ο οποίος επιθυµεί να έρθει
και να επενδύσει στη χώρα µας, να µην γνωρίζει το ακριβές ποσοστό;
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Άρα, έχουµε µια Κυβέρνηση, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, που
εκτελεί εντολές, µια Κυβέρνηση-µαριονέτα, η οποία προσπαθεί
να ναρκοθετήσει τον βίο της επόµενης κυβέρνησης.
Όµως, κύριε Υπουργέ, δεν θα σας κάνουµε τη χάρη. Η Νέα
Δηµοκρατία έχει ολοκληρωµένο σχέδιο για την ανάπτυξη των λιµένων, µε βάση τους όρους του διεθνούς ανταγωνισµού, µε
βάση τους όρους του διεθνούς εµπορίου και της ανταγωνιστικότητας και βεβαίω,ς µε τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας απασχόλησης, επενδύσεων και προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας.
Για πάµε να δούµε, όµως, τι έγινε χθες και στο συµβούλιο της
ΕΣΑΛ, όσον αφορά το master plan του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς. Η απόφαση της ΕΣΑΛ είναι η εξής: «Εγκρίνουµε τις υποχρεωτικές επενδύσεις» -άλλωστε, δεν µπορούσαν να κάνουν
διαφορετικά- «και εγκρίνουµε και µέρος των προαιρετικών επενδύσεων». Μιλάµε για επενδύσεις 580 εκατοµµυρίων ευρώ, για να
ξέρουµε και για τι µιλάµε.
Και οι δύο, όµως, αυτές επενδύσεις -και οι υποχρεωτικές και
οι προαιρετικές- είναι από την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισµού, µετά βέβαια από γνωµοδότηση των κεντρικών συµβουλίων
και µετά βέβαια, από έγκριση της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Και εγώ ερωτώ. Ας δεχθούµε ότι ισχύουν και τα δύο. Κύριε
Υπουργέ, αρχή σχεδιασµού υπάρχει; Διότι η µελέτη στρατηγικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπάρχει. Άρα, ποιος θα την εξετάσει; Έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα την εξετάσει
το Υπουργείο Ναυτιλίας; Θα την εξετάσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος; Και µιλάµε για επενδυτές, που θέλουν να προχωρήσουν
σε συγκεκριµένες επενδύσεις.
Επίσης, το Υπουργείο Οικονοµικών δεν παρέστη στη συγκεκριµένη συνεδρίαση. Και δεν είναι µόνο ότι δεν παρέστη το
Υπουργείο Οικονοµικών στη συγκεκριµένη συνεδρίαση, το ΤΑΙΠΕΔ απείχε από τη συνεδρίαση της επιτροπής. Και εµένα τουλάχιστον αυτό το γεγονός µε κάνει να ανησυχώ.
Επίσης, οι υποχρεωτικές επενδύσεις πρέπει να ολοκληρωθούν
µέχρι το 2021. Και εσείς ακόµα δεν τις έχετε εγκρίνει. Θα περιµένουµε, δηλαδή, την Αρχαιολογία, όπως έκανε στο Ελληνικό
τρία χρόνια, προκειµένου να εγκρίνει τις συγκεκριµένες επενδύσεις; Αυτό είναι το µήνυµα που στέλνετε σε δυνητικά υποψήφιους ξένους επενδυτές;
Μπορεί εσάς να µην σας ενδιαφέρει η αξιοπιστία της χώρας,
αλλά εµάς, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
µας ενδιαφέρει, διότι σε µια δύσκολη δηµοσιονοµικά περίοδο, η
Ελλάδα οφείλει και πρέπει να δηµιουργήσει φιλικό και ελκυστικό
περιβάλλον για τις επενδύσεις. Εκτός βέβαια, εάν δεν σας ενδιαφέρει και έχετε βολευτεί µε την επιβολή φόρων. Δίνετε και τα
επιδόµατά σας, παρατείνετε και τη θητεία σας, αλλά να ξέρετε
ότι όλα αυτά τελειώνουν.
Επειδή, κύριε Υπουργέ, σας αρέσει και η διαφάνεια, εγώ σας
ερωτώ και ψάξτε το: Υπάρχει Διευθύνων Σύµβουλος Οργανισµού
Λιµένων, ο οποίος έχει συγγενική σχέση µε µέλος του Εποπτικού
Συµβουλίου, το οποίο εποπτεύει και το ΤΑΙΠΕΔ και το υπερταµείο, άρα ελέγχει και τους οργανισµούς λιµένων, και νοµίζω ότι
αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα, που θα πρέπει να εξετάσετε.
Τώρα, ως προς τις υπόλοιπες διατάξεις του νοµοσχεδίου, κατ’
αρχήν, τροποποιεί η Κυβέρνηση για πέµπτη φορά -προσέξτε,
αγαπητοί συνάδελφοι, σοβαρότητα Κυβέρνησης- τον ν.4256 νόµος Βαρβιτσιώτη για τον θαλάσσιο τουρισµό- στην ουσία καταργεί την έννοια του bareboat chartering για σκάφη είκοσι
τεσσάρων µέτρων. Δηλαδή, µέχρι τώρα, ο κυβερνήτης µπορούσε
να οδηγήσει το σκάφος, εάν ήταν ο ναυλωτής ή κάποιος εκ των
επιβαινόντων, χωρίς να υπάρχει, βέβαια, καπετάνιος του ιδιοκτήτη, αρκεί ο ασκών τα χρέη του κυβερνήτη να είχε το κατάλληλο δίπλωµα. Πλέον, ο κυβερνήτης πρέπει να προσλαµβάνεται
από τον ιδιοκτήτη, πρέπει δηλαδή να δηλώνει ότι είναι υπάλληλος του ιδιοκτήτη. Δηλαδή ένας ξένος που έρχεται να ναυλώσει
ένα σκάφος δεκατεσσάρων µέτρων, που δεν θέλει κυβερνήτη,
καθώς έχει ο ίδιος δίπλωµα, θα πρέπει να προσληφθεί από τον
ιδιοκτήτη. Απίθανα πράγµατα! Μόνο εσείς µπορείτε να τα κάνετε
αυτά τα πράγµατα!
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Όσον αφορά το Μητρώο Τουριστικών Σκαφών και αυτό είχε
θεσµοθετηθεί το 2014. Άρχισε να κουτσολειτουργεί το 2019 -τέλη του 2018- ακόµα βέβαια, δεν λειτουργεί. Σκεφτείτε να µπούµε
και στη θερινή περίοδο.
Στα θέµατα της δηµόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, νοµίζω ότι
θα πρέπει να συµφωνήσουµε. Η εκπαίδευση είναι κάτι που
αφορά τις επόµενες γενιές, τα επόµενα στελέχη της ναυτιλιακής
κοινότητας. Εποµένως, κατ’ αρχάς χρειάζεται συνεννόηση, χρειάζεται εκσυγχρονισµός, χρειάζεται κωδικοποίηση στο υφιστάµενο κανονιστικό και νοµοθετικό πλαίσιο και βέβαια, χρειάζεται
ολοκληρωµένο ορθολογικό ρεαλιστικό σχέδιο, σχετικά µε τις
προδιαγραφές, τη δοµή, τα οικονοµικά, τις εκπαιδευτικές λειτουργίες.
Αυτό που θα πρέπει να δούµε βεβαίως, είναι η βιωσιµότητα
του κεφαλαίου ναυτικής εκπαίδευσης, που είναι και ο βασικός
χρηµατοδότης της ναυτικής εκπαίδευσης. Τώρα, το να ασχοληθώ µε τεχνικά ζητήµατα του εκπαιδευτικού προσωπικού απασχόλησης και όλα αυτά, νοµίζω ότι είναι ήσσονος σηµασίας.
Ας πάµε τώρα στο Λιµενικό Σώµα.
Κύριε Υπουργέ, µας είπατε στην επιτροπή ότι εµείς ως Νέα
Δηµοκρατία καταργήσαµε οργανικές θέσεις στο Λιµενικό Σώµα.
Θέλω να δηλώσω και ενώπιον της Ολοµέλειας -το δήλωσα και
στην επιτροπή- ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν κατάργησε καµµία
ενεργό οργανική θέση στο Λιµενικό Σώµα. Αυτό που καταργήθηκε είναι µέρος των κενών οργανικών θέσεων.
Βέβαια, µας είπατε, κύριε Υπουργέ:«εγώ µε κάθε µέσο και
τρόπο θα προσπαθήσω να διασφαλίσω την αναλογία εκάστου
αποχωρήσαντα µε µία πρόσληψη και δεν µπορώ να ικανοποιήσω
την πρόσληψη από την οροφή των οκτώ χιλιάδων στους τετρακόσιους ενενήντα εναποµείναντες, διότι ισχύει η προϋπόθεση
ένα προς ένα».
Εγώ σας ερωτώ: Είχαµε την έξαρση της µεταναστευτικής κρίσης το 2015 και το 2016. Είχαµε επίσης την τροποποίηση του οργανογράµµατος του Υπουργείου το 2018. Δεν είχαµε κανένα
απολύτως αίτηµα ούτε από την πολιτική ούτε από τη στρατιωτική
ηγεσία του Υπουργείου για την αύξηση των οργανικών θέσεων.
Να δούµε όµως τι έγινε και µε τους πολιτικούς υπαλλήλους.
Εκεί αυξήσατε τις οργανικές θέσεις -και καλά κάνατε-, δηµιουργήσατε και νέες υπηρεσίες -βλέπε ΔΑΛ-, λες και η Γενική Γραµµατεία Λιµένων δεν µπορούσε να αναλάβει τις συγκεκριµένες
αρµοδιότητες. Καταλαβαίνω όµως, γιατί το κάνατε αυτό, καθώς
ο χαρακτηρισµός των πλοίων, που δεν έχουν βυθιστεί ως επικινδύνων και επιβλαβών, προκειµένου να αποµακρύνονται, χωρίς
να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους στους οικείους οργανισµούς, κύριε Υπουργέ, έχει τη σηµασία του στα ζητήµατα
διαφάνειας.
Το θέµα, όµως, της διαφορετικής προσέγγισης µεταξύ ένστολων και πολιτικού προσωπικού δείχνει και την ιδεοληψία σας,
αλλά και το πώς αντιµετωπίζετε τους ένστολους.
Αναφορικά µε τις προσλήψεις τώρα στους ένστολους.
Κατ’ αρχάς ο κ. Δρίτσας, ο προηγούµενος Υπουργός, προχώρησε στην πρόσληψη λιµενοφυλάκων µε διαδικασίες ΑΣΕΠ. Πρότασή µας: Ακολουθήστε την πεπατηµένη. Τώρα µας λέτε ότι στην
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού υπάρχει µέλος του ΑΣΕΠ,
αλλά το σύνολο της επιτροπής είναι µέλη του Υπουργείου. Δεν
µας πείθετε. Και ξέρετε γιατί δεν µας πείθετε; Διότι ήδη ατύπως
έχουµε µπει σε µια παρατεταµένη προεκλογική περίοδο.
Μας είπατε για τις προσλήψεις των πλοηγών και, όταν σας
έθεσα το ζήτηµα: γιατί τροποποιείτε προεδρικό διάταγµα µε
νόµο, µου είπατε ότι πρέπει να περιλαµβάνεται στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο λεπτοµερώς η ύλη των µαθηµάτων. Εγώ σας ερωτώ:
Εάν αλλάξει η ύλη των µαθηµάτων, επειδή ακριβώς αλλάζει ένας
διεθνής κανονισµός, εσείς τι πρέπει να κάνετε; Να τροποποιήσετε τον νόµο µε άλλο νόµο; Αυτή είναι η γραφειοκρατία σας,
κύριε Κουβέλη;
Πάµε, τέλος, στις επεκτάσεις των αρµοδιοτήτων του Λιµενικού
Σώµατος.
Τι κάνετε; Επεκτείνετε τις αρµοδιότητες του Λιµενικού Σώµατος και στον αιγιαλό και στην παραλία, χωρίς βέβαια να προσδιορίζετε πώς προέκυψε η συγκεκριµένη αναγκαιότητα. Δεν
υπάρχει καµµία συγκεκριµένη µελέτη. Σας έφερα ένα συγκεκρι-
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µένο παράδειγµα: Παραλιακό κέντρο. Προκύπτει πρόβληµα ηχορύπανσης. Άρα πρέπει να πάει αστυνοµικός. Στο ίδιο κέντρο
προκύπτουν συµπλοκές και ο πολίτης δεν γνωρίζει αν το κέντρο
είναι στον αιγιαλό ή στην παραλία. Άρα έρχεται και ο λιµενικός.
Έχουµε, δηλαδή, την ταυτόχρονη έλευση και αστυνοµικού και
λιµενικού. Δεν θα υπάρχει σύγχυση αρµοδιοτήτων;
Μέχρι πρότινος -προσέξτε- εκεί που τελείωνε το θαλάσσιο
κύµα επενέβαινε το Λιµενικό και οι υπόλοιπες αρµοδιότητες ήταν
στην Αστυνοµία. Τώρα, όµως, θα χρειαστούν και επιχειρησιακά
µέσα και επιπλέον προσωπικό, αλλά κυρίως θα δηµιουργηθεί τεράστια σύγχυση, αλλά και ασάφεια αρµοδιοτήτων. Κατά συνέπεια, η έλλειψη ασφάλειας δικαίου θα αποβεί και σε βάρος των
πολιτών και σε βάρος της ευνοµίας του τόπου.
Ολοκληρώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας λέω πως,
ό,τι και να κάνετε, τα έργα και οι ηµέρες σας φτάνουν στο τέλος
τους. Η κλεψύδρα της Κυβέρνησης φτάνει στο τέλος της και
όσους γυρολόγους Βουλευτές και αν µαζέψετε, πολύ σύντοµα
θα τεθείτε στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας και πολύ σύντοµα
τα τερατουργήµατα σας θα καταργηθούν από τη Νέα Δηµοκρατία, µε ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο για όλα τα ζητήµατα της
ναυτιλίας, για την αξιοποίηση των λιµένων.
Εµείς έχουµε αποδείξει στο παρελθόν ότι µε συγκεκριµένο
σχέδιο αξιοποιήσαµε τα λιµάνια της χώρας µας. Βεβαίως, αυτό
που µας ενδιαφέρει, αγαπητές και αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,
είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας, ο εκσυγχρονισµός των
λιµένων και η κατάκτηση επενδύσεων, διότι δεν προσδιορίζονται
από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, και βεβαίως η ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονοµίας και επιτέλους, να δηµιουργήσουµε
ένα φιλικό κλίµα για τους υποψήφιους επενδυτές που θέλουν να
έρθουν στη χώρα µας.
Κατά συνέπεια, καταψηφίζουµε βέβαια, το εν λόγω νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας
ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 25 Φεβρουαρίου 2019 έως 1η Μαρτίου 2019. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει ο κ. Καρράς, ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, για δεκαπέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Το µείζον ζήτηµα, που τίθεται πάντοτε: Συνολική παραχώρηση
ή υποπαραχώρηση για ζητήµατα λειτουργίας και εκµετάλλευσης
λιµανιών; Μέχρι στιγµής, στον ΟΛΠ έχει ακολουθηθεί το µοντέλο
της συνολικής παραχώρησης και το µοντέλο της συνολικής παραχώρησης στον Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης. Δεν θα εκφράσω την άποψή µου ή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης στο
σηµείο αυτό για τα δύο νοµοσχέδια. Θα πω, όµως, την άποψή
µας για το µοντέλο, που επιλέγετε σήµερα, το µοντέλο των υποπαραχωρήσεων.
Κατ’ αρχάς, είναι ένα σωστό µοντέλο, όταν ένα λιµάνι µένει
υπό κρατικό έλεγχο, υπό κρατική εποπτεία και οι επιµέρους δραστηριότητες παραχωρούνται για ανάπτυξη και του λιµανιού και
της οικονοµίας και για την αύξηση των θέσεων εργασίας. Τίθεται,
όµως, ένα ερώτηµα στα ζητήµατα αυτά. Δεν αρκεί µόνο η κρατική εποπτεία. Το θέµα είναι το µοντέλο όπως σχεδιάζεται να
αποδώσει.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όπως σχεδιάστηκε, είναι πρωθύστερο. Γιατί το λέµε αυτό; Το 2002-2003 έγινε η έγινε των οργανισµών λιµένων των δέκα περιφερειακών λιµανιών και εκεί
έκτοτε λειτουργούν υπό τη µορφή ανωνύµων εταιρειών, λειτουργούν για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος.
Σήµερα µας λέει η Κυβέρνηση ότι χρειάζεται ο νόµος αυτός,
γιατί δεν προβλέπονται υποπαραχωρήσεις, σύµφωνα µε εκείνο,
το µοντέλο, το οποίο έχει επιλέξει. Βεβαίως, εµείς λέµε ότι και
από την πλευρά της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης η πολιτική µας
είναι οι υποπαραχωρήσεις, αλλά δεν είναι καλά σχεδιασµένες οι
παρούσες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θέλω, λοιπόν, να θυµίσω τούτο: Έχω µπροστά µου τη σύµβαση του Οργανισµού Λιµένος Αλεξανδρούπολης του 2003. Τι
µας λέει; Μας λέει ότι οι υποπαραχωρήσεις επιτρέπονται. Και
πού το λέει αυτό; Στο άρθρο 14, όπου µιλάει για ανεκχώρητο,
αλλά κρατάει µία επιφύλαξη. Οι συµβάσεις του 2002-2003 είναι
πανοµοιότυπες και οι δέκα. Δεν παραλλάσσουν ούτε κατά κόµµα
ούτε κατά τελεία. Μας λέει, λοιπόν, ότι το δικαίωµα και κάθε δικαίωµα, που παραχωρείτο τότε προς τον ΟΛΑ, τον Οργανισµό
Λιµένος Αλεξανδρούπολης, συµφωνείτο αµεταβίβαστο, υπό επιφυλάξεις, όµως. Το γεγονός ότι το δικαίωµα ορίζετο ως αµεταβίβαστο, δεν περιόριζε τη δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης
της χρήσης των παραχωρουµένων κατ’ εφαρµογήν του άρθρου
3 παράγραφος 1 και 7 της ίδιας σύµβασης του 2003. Εδώ µας
λέει και πάλι ότι µπορεί να υποπαραχωρούνται δραστηριότητες
των λιµανιών.
Σήµερα, λοιπόν, µας ξενίζει το γεγονός γιατί έρχονται να κυρωθούν οι συµβάσεις αυτές µε νόµο, οι παρωχηµένες, που ήδη
έχουν λειτουργήσει επί δεκαπενταετία και γιατί σχεδιάζεται η
µορφή αυτή.
Πρέπει να πούµε ότι δεν είναι µόνο παρέµβαση του ΤΑΙΠΕΔ.
Είναι σίγουρο. Φαίνεται ότι έχει ξεφύγει πια από την Ελλάδα το
ζήτηµα αυτό, µε παραχωρήσεις ή µε υποπαραχωρήσεις ή υποχωρήσεις, αν θέλετε.
Γιατί το λέω αυτό; Διαβάζουµε, λοιπόν, τις επόµενες διατάξεις,
οι οποίες θα ρυθµίσουν το µοντέλο των υποπαραχωρήσεων. Τι
µας λένε; Οι υποπαραχωρήσεις θα κυρωθούν µε νόµο. Θα δεσµευθεί άλλη µια φορά ακόµα το δηµόσιο, οι συµβάσεις που θα
υπάρξουν, µε νόµο να µη µπορεί να αµφισβητηθεί το κύρος τους,
έστω και αν έχουν ελαττώµατα είτε νοµικά είτε πραγµατικά.
Αρκεί, όµως, αυτό; Όχι, για τον λόγο ότι το µοντέλο, όπως σχεδιάζεται, είναι ανελαστικό, ανεδαφικό, γιατί έρχεται σε ένα πακέτο δέκα λιµανιών. Μπορώ να πω ότι είναι τα δέκα ίσως πιο
κρίσιµα λιµάνια της χώρας, µετά τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη
σήµερα. Μας λέτε ότι θα έρθει το ΤΑΙΠΕΔ, ο ανεξάρτητος σύµβουλος του ΤΑΙΠΕΔ -το είπα και στην επιτροπή- µια διεθνής ελεγκτική λογιστική εταιρεία, η οποία προφανώς, εξυπηρετεί και
συµφέροντα επενδυτών. Δεν θα είναι µονοπώλιο του ελληνικού
κράτους. Οι εταιρείες αυτές κινούνται παράλληλα, οριζόντια και
κάθετα προς όλες τις κατευθύνσεις.
Θα καθορίσει, λοιπόν, στο λιµάνι της Αλεξανδρούπολης -µας
είπε ο Υπουργός ότι αυτό σκέφτονται να το προωθήσουν πρώτοτις δραστηριότητες που θα υποπαραχωρηθούν. Καλά θα το
κάνει; Ας πούµε ότι καλά θα το κάνει. Το επόµενο, όµως: Πώς
σχεδιάζεται η συλλειτουργία, η ανταγωνιστική λειτουργία του λιµανιού της Καβάλας, του Βόλου; Στον ίδιο θαλάσσιο χώρο ανήκουν αυτά, όπως στον ίδιο θαλάσσιο χώρο ανήκει η Πάτρα, ανήκει η Κέρκυρα, ανήκει ακόµα το Ηράκλειο της Κρήτης…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Η Ηγουµενίτσα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Η Ηγουµενίτσα.
Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, για την υπενθύµιση.
Πώς θα σχεδιαστούν; Θα σχεδιαστούν συµπληρωµατικά, ανταγωνιστικά. Γι’ αυτό, λοιπόν, επιµείναµε απαρχής και επιµένουµε ότι χρειάζεται ένα πλήρες σχέδιο εθνικής λιµενικής στρατηγικής. Αυτό το σχέδιο δεν υπάρχει και αν υπάρχει κάποιο, είναι
παρωχηµένο. Ενόψει της απόφασης να προχωρήσουµε σε ιδιωτικοποιήσεις υποπαραχωρήσεων, θα έπρεπε να υπάρχει.
Βεβαίως, θα πω λίγο σύντοµα και για ζητήµατα, που τίθενται,
σε σχέση µε τους όρους των συµβάσεων. Οι συµβάσεις λένε: Θα
δοθεί αντάλλαγµα παραχώρησης στο ΤΑΙΠΕΔ για την εξυπηρέτηση του χρέους και µετά θα έχουµε αντισταθµιστικά τέλη, αντισταθµιστικά οφέλη από τον υποπαραχωρησιούχο προς τον
οργανισµό λιµένος. Πώς θα καθορισθεί το αντάλλαγµα παραχώρησης; Δεν το ακούσαµε αυτό, πώς θα καθορισθεί, ενώ έπρεπε,
για να µιλάµε για διατάξεις, οι οποίες έχουν µια σοβαρότητα, µια
βαρύτητα, να έχουµε εικόνα, όχι µόνο της διαδικασίας, αλλά η
Βουλή τουλάχιστον, για να µπορεί να ψηφίζει ανάλογους νόµους,
να έχει και εικόνα οικονοµικών παραµέτρων, που δεν έχει.
Εποµένως, «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει». Το ΤΑΙΠΕΔ, το
οποίο βεβαίως, όπως έχω πει και στην επιτροπή, θα είναι ο παντοκράτωρ, ο µονοκράτωρ της διαδικασίας, συνιστά τη Γενική Συνέλευση των Οργανισµών Λιµένων και ετέθη το ερώτηµα και δεν
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πήρα απάντηση: Αν το διοικητικό συµβούλιο της χ ανώνυµης
εταιρείας λιµένος κρίνει ότι είναι ασύµφορη η πρόταση που φέρνει ο ανεξάρτητος σύµβουλος και την απορρίψει, τι γίνεται; Λέει
ο νόµος -και το βάζει έντεχνα- ότι αν περάσουν τριάντα µέρες,
σε αυτή την περίπτωση θα αποφασίζει η γενική συνέλευση του
µετόχου. Ποιου µετόχου; Το ΤΑΙΠΕΔ είναι ο µέτοχος αυτή τη
στιγµή, διότι εκεί έχουν µεταβιβαστεί οι µετοχές. Θα υποκαθιστά,
δηλαδή, την άρνηση του διοικητικού συµβουλίου το ΤΑΙΠΕΔ.
Σύγκρουση συµφερόντων είτε έχει γίνει µε νόµο είτε δεν έχει
γίνει.
Δείτε, αν θέλετε και την έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας
της Βουλής. Τι λέει; Οι κυρώσεις συµβάσεων µε νόµο δεσµεύουν
τους τρίτους. Για τους συµβατικούς όρους µεταξύ των συµβαλλοµένων δεν εµποδίζουν ούτε τις δικαστικές προσφυγές ούτε τις
αµφισβητήσεις ούτε αφαιρούν από τα δικαστήρια την επίλυση
των διαφορών αυτών.
Ξεκινάει, λοιπόν, η παθολογία των συµβάσεων, όπως θα γίνει.
Εγώ δεν περιµένω να υπάρξει διοικητικό συµβούλιο οργανισµού
λιµένος, πουνα υπογράψει, χωρίς εγγυήσεις, υποπαραχωρήσεις.
Πάµε και στο επόµενο, που είχα σχολιάσει και στην επιτροπή.
Το θυµίζω και στον κ. Κουβέλη αυτό. Περιλάµβανε η διάταξη ότι
το δηµόσιο θα παράσχει την εγγύησή του για την καλή εκτέλεση
των όρων των συµβάσεων. Ρώτησα, λοιπόν, το εξής: Πού θα παράσχει; Προς αµφότερες τις πλευρές; Και προς τον ιδιώτη; Διότι,
όπως ήταν διατυπωµένο, και ο ιδιώτης θα µπορούσε να διεκδικήσει την εγγύηση του δηµοσίου, να πληρώσει το δηµόσιο, αν
δεν πλήρωνε αυτός και ο ιδιώτης να καρπούται τα οφέλη της
χρήσης και εκµετάλλευσης των λιµενικών δραστηριοτήτων. Ήταν
σοβαρά πράγµατα αυτά;
Ευτυχώς, ο Υπουργός λέει «όχι, θα παράσχω µόνο την εγγύηση υπέρ του ελληνικού δηµοσίου». Χρειάζεται αυτή η εγγύηση; Μα, όταν το ίδιο το λιµάνι, η ίδια η εταιρεία του λιµανιού,
θα παρέχει τις δραστηριότητες, θα τις έχει υπογράψει, θα έρθουµε, λοιπόν, από την πίσω πόρτα να καταστήσουµε υπέγγυο
το δηµόσιο, για να ωφελείται ο ιδιώτης υποπαραχωρησιούχος,
αν υπάρχει διαφορά;
Θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να διαγράψετε συνολικά τη διάταξη περί εγγυήσεως, να µην περιλαµβάνει και την ευθύνη του
ελληνικού δηµοσίου, διότι είχα χαρακτηρίσει µια ανάλογη σύµβαση, την οποία είχα σχολιάσει, ότι ενδεχόµενα µπορεί να οδηγήσει σε αποικιακού τύπου απαιτήσεις από τους φερόµενους
λεγόµενους επενδυτές. Θα έχει πάντοτε το δηµόσιο τη δαµόκλειο σπάθη στο κεφάλι του επενδυτή, διότι θα λέει: ξέρεις, εγώ
θα κάνω χρήση του δικαιώµατος εγγύησης, που έχω εις βάρος
σου. Και θα τρέχει ο εκάστοτε Υπουργός και δεν ξέρω πού θα
φτάσει.
Νοµίζω ότι πρέπει να κλείσω στο σηµείο αυτό τις παρατηρήσεις µου, διότι είναι προφανές ότι εµείς δεν µπορούµε να ψηφίσουµε. Αντίθετα, καταψηφίζουµε τον τρόπο, µε τον οποίο εισάγεται το νοµοσχέδιο για το ζήτηµα της παραχώρησης δραστηριοτήτων στα λιµάνια.
Ένα µόνο τελευταίο παράδειγµα. Στην Αλεξανδρούπολη ξέρουµε όλοι ότι γίνεται µια µικρή διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων. Γίνεται το ίδιο στην Καβάλα; Θα πάει ένας παραχωρησιούχος να ζητήσει και την Αλεξανδρούπολη, θα πάει ο άλλος
και στην Καβάλα, θα πάει ο τρίτος και στον Βόλο; Μοιραία, αν
ανταγωνίζονται µεταξύ τους σε τέτοιες κοντινές αποστάσεις,
οδηγούνται σε οικονοµική δυσπραγία ή έλλειψη ενδιαφέροντος
επένδυσης. Βεβαίως, κάποια αύξηση του αντισταθµιστικού τέλους από 2% σε 3,5%, που θα δίνεται στους δήµους, δηµιουργεί
την εικόνα ότι δίνει µια µικρή αποζηµίωση.
Θέλω, όµως, να θυµίσω κάτι άλλο. Έχουµε µεγάλη προϊστορία
µε τα δηµοτικά τέλη ηλεκτροφωτισµού και καθαριότητος. Στο αεροδρόµιο προχθές, στις συµβάσεις παραχώρησης, ο κ. Κουρουµπλής, βεβαίως στη γενναιότητά του, έφερε ως Υπουργός
Εσωτερικών µια διάταξη, την οποία ψήφισε τότε η Βουλή µόνοαπό την πλειοψηφία. Τι είπε; Όπου υπάρχει σύµβαση παραχώρησης και δεν υπάρχει παροχή υπηρεσιών καθαριότητος, ηλεκτροφωτισµού, γιατί έχει οργανωµένη υπηρεσία η εταιρεία, που
έχει την παραχώρηση, δεν οφείλονται δηµοτικά τέλη. Έτσι νοµίζω ότι διαγράψαµε και τα τέλη ακίνητης περιουσίας, ακόµη κατ’
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αυτόν τον τρόπο υπέρ των επενδυτών.
Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όταν λέµε ότι δεν πληρώνει
στους δήµους δηµοτικά τέλη, εννοούµε ότι τους δηµοτικούς φόρους οι υποπαραχωρησιούχοι πρέπει να τους πληρώνουν. Δεν
µπορούµε να τα διαγράφουµε όλα, διότι στο κάτω-κάτω δηµιουργούµε ανισότητα και δηµιουργούµε ερωτήµατα διαφάνειας.
Με τις σκέψεις αυτές, λοιπόν, σας επαναλαµβάνω ότι έχει ενδιαφέρον ο σχολιασµός και βεβαίως, πρέπει να σταθώ στο άρθρο 7, το οποίο είναι και αυτό -αν θέλετε- ψευδεπίγραφο: Σύναψη
συµβάσεων έργου µεταξύ οργανισµού λιµένος και υποπαραχωρησιούχων.
Μας λέει, λοιπόν, το νοµοσχέδιο ότι θα έρχεται ο επενδυτήςυποπαραχωρησιούχος και θα µπορεί να συνάπτει σύµβαση µε
τον οργανισµό λιµένος, για να του διαθέτει το προσωπικό του και
υπηρεσίες, για να είναι βιώσιµος ο οργανισµός λιµένος. Ψευδεπίγραφη η διάταξη. Γιατί; Θα σας το πω αµέσως. Θα κάνει έναν
πρόχειρο διαγωνισµό, θα δέχεται προσφορές ο υποπαραχωρησιούχος, αφού δεν έχουµε εδώ προϋποθέσεις από τη χ θυγατρική του, από την ψ φιλική του εταιρεία. Θα αναγκάζει, λοιπόν,
την εταιρεία του λιµανιού, για να µπορεί να επιβιώσει στοιχειωδώς, να κατεβάζει το τιµολόγιο.
Και εδώ είναι ένα άλλο θέµα, να κατεβάσει το τιµολόγιο, το
οποίο θα προσφέρει και να ωφελείται ο υποπαραχωρησιούχος
σε βλάβη του δηµοσίου συµφέροντος. Δεν είναι απαντήσεις
αυτές. Πρέπει να δοθούν οι απαντήσεις. Δεν έχουµε απαντήσεις.
Επιπλέον, στο σηµείο αυτό, θέλω να σχολιάσω τις λοιπές διατάξεις του νοµοσχεδίου, για να µη µένουν αναπάντητες και από
την πλευρά µας.
Έχω πει για τους πλοηγούς, ότι θα ψηφίσουµε την διάταξη.
Θεωρώ ότι ιστορικά, πρέπει στην Ελλάδα να υπάρχουν πλοηγοί.
Είναι χρήσιµοι. Έχω πει, όµως και κάτι άλλο, για την περίφηµη
νησιωτικότητα.
Πώς υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όταν στο άρθρο 12 λέει: «Επεκτείνεται σε όλη την
Ελλάδα η αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»;
Ας διαγράψουµε -το έχω πει και στην επιτροπή- την λέξη «Αιγαίου». Δεν είναι πλέον του Αιγαίου, είναι της Ελλάδος.
Επιπλέον, λέει ότι περιλαµβάνονται όλα τα νησιά και εξαιρείται
η Κρήτη. Δηλαδή, η Κρήτη δεν έχει περιοχές, που να έχουν
ανάγκη της στοργής και των προνοµίων της νησιωτικότητας;
Είναι περιβρεχόµενη από θάλασσα. Δεν είναι κάπου όπου µπορεί
να γίνει οδική σύνδεση ή χερσαία µεταφορά. Την εξαίρεσαν από
το µεταφορικό ισοδύναµο. Τώρα θέλετε να την εξαιρέσετε και
από τη νησιωτικότητα. Θα δούµε πού θα πάει αυτή η ιστορία.
Εκείνο, το οποίο πρέπει να µε απασχολήσει -διότι ο χρόνος
πλησιάζει- είναι η επέκταση των αρµοδιοτήτων του Λιµενικού Σώµατος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής στον αιγιαλό -ας δεχθώ
την έννοια του αιγιαλού ως πραγµατικό γεγονός- στην ανώτατη
πρόσβαση της θάλασσας στην ξηρά. Δηλαδή, θα πρέπει να ξεκινάει ο λιµενικός, να παίρνει τη µεζούρα του -αφού δεν έχουµε
οριοθετηµένους αιγιαλούς στην πλειοψηφία των δεκαπέντε χιλιάδων χιλιοµέτρων της ελληνικής ακτογραµµής- για να δει µέχρι
πού έχει φτάσει το κύµα της θάλασσας και τότε µόνο θα ασκεί
την αρµοδιότητα.
Όµως, λέει και κάτι άλλο. Θα ασκεί αρµοδιότητα και επί της
παραλίας. Η παραλία είναι ιδιωτικός χώρος κατά 90% στην Ελλάδα, διότι δεν έχει απαλλοτριωθεί, δεν έχουν γίνει διανοίξεις,
δεν έχει γίνει µεταφορά για να αποκτήσει κοινόχρηστο χαρακτήρα. Το είπε και ο Αξιωµατικός του Λιµενικού. Είπε: «Ξέρετε,
εµείς απευθυνόµεθα στον εισαγγελέα και µας δίνει οδηγίες κάθε
φορά ποιος θα επιληφθεί». Θα ψάχνουµε, λοιπόν, τον εισαγγελέα, αν θα έχουµε εισαγγελέα υπηρεσίας, αν είναι νύχτα και ο
άνθρωπος κοιµάται για να ξεκουραστεί µετά τον κάµατο της ηµέρας, να µας πει αν θα συλλάβουµε ή δεν θα συλλάβουµε τον παραβάτη ή να µας πει τι θα κάνουµε.
Είπα κάτι και το επαναλαµβάνω. Δεν πρέπει να µετατρέψουµε
τους λιµενικούς σε χωροφύλακες να ψάχνουν τις αρµοδιότητές
τους. Είναι απόλυτα αναγκαίοι για τη θάλασσα, για την ασφάλεια
της ναυσιπλοΐας, για τον έλεγχο της µετανάστευσης, για την αλιεία.
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Σήµερα, µάλιστα, φέρνουν πολλαπλές τροπολογίες για την
αλιεία. Δεν έχω κατανοήσει ακόµα το εύρος, στο οποίο φθάνουν.
Θα τις δούµε και θα τις σχολιάσουµε µετά και θα αποφασίσουµε.
Όλα αυτά και δεδοµένου ότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει η στελέχωση των Σωµάτων Ασφαλείας στον επιθυµητό βαθµό, οδηγούν, αν θέλετε -ίσως δεν πρέπει να το πω- και σε ασυλία της
µικρής εγκληµατικότητας. Δεν µιλώ για τη µεγάλη εγκληµατικότητα. Τη µεγάλη εγκληµατικότητα την αντιµετωπίζουν, έστω και
αναρµοδίως, όταν υπάρχει. Μιλώ για τη µικρή εγκληµατικότητα,
που είναι εκείνη, που τελείται στις καρέκλες στην παραλία ή σε
ό,τι άλλο. Αυτή πλέον θάλπεται. Δίνουµε µία ασυλία.
Για να τελειώσω, επειδή δεν πρέπει να πω περισσότερα -πιστεύω ότι θα έχω για λίγο την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε- θέλω
να κάνω κι έναν σχολιασµό, ο οποίος θα τεθεί εδώ και στην εφαρµογή του νόµου, όπως θα τον ψηφίσει η Πλειοψηφία. Έχω σχολιάσει, έχω στηλιτεύσει αν θέλετε, έχω πει κάτι. Ακούω για τη
ΡΑΛ, δηλαδή για τη Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων. Βλέπω ότι η ΡΑΛ
έχει έναν ρόλο. Ακούω, όµως και για ΔΑΛ, δηλαδή τη Δηµόσια
Αρχή Λιµένων. Παράλληλα, όµως, διαβάζω και τον Οργανισµό
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και βλέπω
ότι έχει αρµοδιότητα η ΔΑΛ, η οποία όπως µας είπε ο κύριος
Υπουργός, επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εγώ
είχα µείνει µε την εντύπωση ότι ίσχυε µόνο…
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Το αντίθετο σας είπα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ότι περιορίζεται;
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Στον ΟΛΠ και στον ΟΛΘ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δεν έχει περιφερειακές;
Νοµίζω ότι…
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Μα, σας το είπα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Εντάξει. Αφού το είπατε,
θα πω και κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
χρειάζεται, γιατί ολοκληρώθηκε ο χρόνος σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Εν πάση περιπτώσει,
αφού χρειάζεται µόνο γι’ αυτούς, να το ξεκαθαρίσουµε στον
νόµο, γιατί εγώ έµεινα µε εσφαλµένη –ενδεχόµενα- εντύπωση
λόγω περιφερειακών υπηρεσιών.
Εν πάση περιπτώσει, να µην επικαλύπτονται οι αρµοδιότητες
των πολλών Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας και ιδίως αυτές της Λιµενικής Πολιτικής µε τις αρµοδιότητες της ΔΑΛ.
Η ΔΑΛ περί ανταγωνισµού µας λέει διάφορα πράγµατα. Το τελευταίο είναι το εξής: Το ερώτηµα που έθεσα και στην επιτροπή
παραµένει. Ποιος θα καθορίζει την τιµολογιακή πολιτική του υποπαραχωρησιούχου, ούτως ώστε να ξέρουµε τι θα ανταποκρίνεται
στα έσοδα του Οργανισµού Λιµένος; Είναι ένα κενό του νόµου.
Δεν µας είπατε τίποτα. Αν το αφήσουµε στις αρχές της οικονοµίας, καταλαβαίνετε ότι δεν εξυπηρετούµε το δηµόσιο συµφέρον, όταν από την πλευρά της βιωσιµότητας στον Οργανισµό
Λιµένος επιβάλουµε ένα τέλος κατ’ ελάχιστον 5%. Ποιος θα ασκεί
τιµολογιακή πολιτική, για να είναι εκ των προτέρων γνωστή και
να µπορεί να υπάρχει και αντάλλαγµα παραχώρησης, ούτως
ώστε να πούµε ότι πάει στο καλό, θα πάει και κάτι στο δηµόσιο
χρέος, µήπως ανακουφιστεί ο Έλληνας;
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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 κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα δύο µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο ΕΠΑΛ Χανίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τώρα θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Χαρίτση, για να αναπτύξει µια τροπολογία σε ένα λεπτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Υπενθυµίζω ότι µε τον ν.4555/2018 για τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» µεταφέρθηκαν οι υπηρεσίες της ιθαγένειας από την αποκεντρωµένη διοίκηση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών. Όµως, όπως πολλές φορές συµβαίνει στην ελληνική δηµόσια διοίκηση, η διοικητική µεταβολή συνεπάγεται µια
σειρά ζητηµάτων τα οποία δεν επιλύονται πάντα αυτοµάτως και,
άρα, µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση σήµερα ερχόµαστε να ρυθµίσουµε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την κάλυψη παγίων και
λειτουργικών δαπανών των συγκεκριµένων Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας, οι οποίες συστεγάζονται µε τις υπηρεσίες
της αποκεντρωµένης διοίκησης.
Υπενθυµίζω, επίσης, την αντίστοιχη ρύθµιση που είχαµε ψηφίσει και το 2017 µε τον ν.4483/2017, άρθρο 129, για τη ρύθµιση
τέτοιων δαπανών σε σχέση µε τη συστέγαση Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εσωτερικών µε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Νοµίζω ότι είναι θετικό το γεγονός ότι µπαίνουµε σε µία
λογική κάλυψης από κοινού δαπανών διαφορετικών υπηρεσιών.
Η δηµιουργία οικονοµίας κλίµακας συνολικά για το δηµόσιο είναι
επωφελής µιας και µειώνεται το συνολικό κόστος και γι’ αυτό σας
καλώ να στηρίξετε τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κούζηλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι πολιτευτήκατε και βγήκατε κυβέρνηση ενάντια στις παραχωρήσεις και στις πωλήσεις των λιµανιών.
Κατηγορούσατε τότε για θατσερική πολιτική τη Νέα Δηµοκρατία,
την Κυβέρνηση τότε, αλλά στην ουσία εφαρµόζετε ακριβώς τα
ίδια. Άρα και εσείς είστε αυτοί που εφαρµόζετε τα µνηµόνια και
είστε αυτοί πάρα πολύ απλά που ασκείτε φιλελεύθερη πολιτική.
Οπότε, το ίδιο είστε στην ουσία, το ίδιο υποστηρίζετε, τα ίδια κάνετε. Έχετε ακριβώς την ίδια πολιτική.
Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 δήλωνε: «Επιδιώκουµε σταθερότητα και
ασφάλεια στις εργασιακές σχέσεις» και είδαµε απεργίες για τον
ΟΛΠ, για τον ΟΛΘ και απεργίες σε όλα τα περιφερειακά λιµάνια.
Αυτές είναι οι εργασιακές σχέσεις που λέγατε και επιδιώκατε για
σταθερότητα και ασφάλεια.
Με ανακοίνωσή της η ΟΜΥΛΕ καταγγέλλει την αδιαφορία του
τότε Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών κ. Χουλιαράκη, σχετικά µε την υπογραφή συλλογικής σύµβασης. Και πάλι τίποτα.
Δεν µιλάτε ούτε γι’ αυτό.
Βλέπουµε ακριβώς αυτό που λέγαµε εµείς εδώ και δυο χρόνια,
το κοινωνικό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ: απεργίες, απεργίες, απεργίες. Και όλο αυτό γιατί; Γιατί ασκείται µνηµονιακή πολιτική.
Πηγαίνω στο Μέρος Α’ του νοµοσχεδίου «Κύρωση Συµβάσεων
Παραχώρησης». Τι κάνετε; Παραχωρείτε δραστηριότητες δέκα
περιφερειακών λιµανιών, που, αν ήσασταν Αντιπολίτευση, θα
βγαίνατε στα κάγκελα.
Σας είπαµε ότι υπήρχαν και άλλοι τρόποι, αλλά το Υπουργείο
Ναυτιλίας δεν έχει λόγο. Το είπαµε και στην επιτροπή αυτό. Δεν
έπρεπε το Υπουργείο Ναυτιλίας να φέρει αυτό το νοµοσχέδιο για
τα δέκα περιφερειακά λιµάνια. Είναι το ΤΑΙΠΕΔ, που κατά την
ακρόαση φορέων δεν ήρθε να µας πει την άποψή του. Τα δέκα
περιφερειακά λιµάνια ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ και εµείς έχουµε
πάρα πολλές απλές ερωτήσεις που δεν τις έχει απαντήσει κανείς: Σύµφωνα µε ποια µελέτη και ποια έσοδα; Τι έχετε υπολογίσει για κάθε λιµάνι, για την κάθε δραστηριότητα; Μια και είµαστε
στην Ολοµέλεια, δεν έχει απαντήσει ποτέ το ΤΑΙΠΕΔ τι έχει εισπράξει µέχρι τώρα από τις πωλήσεις του ΟΛΠ και του ΟΛΘ.
Και για να δούµε τι είχε γίνει τότε, τον Μάρτιο του 2018, θα
σας πω ότι το ΤΑΙΠΕΔ ξεκίνησε να προκηρύσσει διαγωνισµούς
για να προσλάβει νοµικούς συµβούλους για την πώληση δώδεκα
περιφερειακών λιµανιών. Όταν εκείνη τη µέρα το παρουσίασε
αυτό, είπατε δηλαδή ότι ξεκινάτε να παραχωρείτε τα δώδεκα περιφερειακά λιµάνια, λέγατε ότι δεν γίνεται, δεν υπάρχει τέτοια
περίπτωση. Για να καταλάβουµε τι λέµε, το ΤΑΙΠΕΔ δεν είχε ενηµερώσει ούτε τη Γενική Γραµµατεία Λιµενικής Πολιτικής ούτε το
Υπουργείο Ναυτιλίας ότι ξεκινάει αυτή η διαδικασία. Άρα από
εκεί πέρα γιατί να µιλάµε και τι να λέµε;
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Τι δίνετε; Αυτή τη στιγµή δέκα περιφερειακά λιµάνια και µάλιστα δέκα περιφερειακά λιµάνια που παρουσιάζουν κερδοφορία,
µηδενική επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό, διαθέτουν επιχειρησιακό σχέδιο, µηδενικό τραπεζικό λογαριασµό και
δανεισµό, αύξηση τζίρου και κερδών και προϋποθέσεις λιµενικού
cluster. Είναι όλα αυτά που λέγατε και καταδικάζατε, όταν ήσασταν Αντιπολίτευση, κύριοι.
Τι ακούµε όλα αυτά τα χρόνια γι’ αυτά που είπαµε τώρα;
Ακούµε εδώ και χρόνια ότι επικαιροποιείται η Εθνική Στρατηγική
Λιµένων. Τίποτα µέχρι στιγµής δεν υπάρχει. Είδαµε τον Γενικό
Γραµµατέα να δηλώνει ότι θα αλλάξει το Λιµενικό Σύστηµα της
Ελλάδος. Μα, αφού δεν υπάρχει Εθνική Στρατηγική Λιµένων.
Εργαλείο ανάπτυξης είναι τα λιµάνια µας. Ναι, είναι εργαλείο
ανάπτυξης, αλλά για ποιον; Ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ δεν υπάρχουν και
τα δέκα περιφερειακά λιµάνια που δίνουν κερδοφορία στη λιµενική πολιτική παραχωρούνται από τις συγκεκριµένες δραστηριότητες.
Εδώ, όµως, έχουµε και κάτι άλλο οξύµωρο: Τον Αύγουστο η
Κυβέρνηση ανακοίνωσε έργα αξίας 32,6 εκατοµµυρίων για τα
συγκεκριµένα λιµάνια. Θα ήθελα τώρα να δούµε µία δήλωση του
κ. Λαµπρίδη, αλλά επειδή ο κύριος γενικός γραµµατέας δεν µπορεί να απαντήσει, θα απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Έχει γράψει
ένα πολύ ωραίο κείµενο τον Αύγουστο του ‘18 και λέει: «Η έξοδος από τα µνηµόνια αποτελεί ηµεροµηνία ορόσηµο».
Λοιπόν, για να καταλαβαίνουµε όλοι τι λέµε, από τα µνηµόνια,
ναι, βγήκαµε, άρα δεν µπορούµε να δανειστούµε -αυτό σηµαίνει
ότι δεν µπορείτε να πάρετε χρήµα-, αλλά από την εποπτεία δεν
έχουµε φύγει και γι’ αυτό αυτή τη στιγµή παραχωρούµε τα δώδεκα περιφερειακά λιµάνια, γιατί είναι µνηµονιακή δέσµευση. Παραχωρούνται δραστηριότητες, γιατί είναι µνηµονιακή δέσµευση.
Μέσα σε αυτό το κείµενο διαβάζουµε για διασφάλιση εργασιακών δικαιωµάτων. Με ποιες συλλογικές συµβάσεις; Βλέπουµε
όλοι τι γίνεται και στα δέκα περιφερειακά λιµάνια. Οι µετατάξεις
του ΟΛΠ και του ΟΛΘ, αλήθεια, πού έχουν κολλήσει εδώ και τρία
χρόνια; Ο Γενικός Κανονισµός Προσωπικού των λιµανιών που
έχει γίνει καταστρατηγήθηκε. Με πολύ µεγάλη δυσκολία η
ΟΜΥΛΕ το πέρασε. Ουσιαστικός δηµόσιος έλεγχος. Μάλιστα.
Δηµόσιος έλεγχος των λιµανιών.
Ερώτηση πρώτη: Γιατί ο ΟΛΠ έκλεισε µε µπάρες το λιµάνι του
Πειραιά, ενώ απαγορεύεται βάσει συµβάσεως;
Δεύτερον, αφού είναι δηµόσιο το λιµάνι, γιατί τότε δεν µπορεί
να παρκάρει κανείς απ’ έξω από το Υπουργείο και εσείς βγάζετε
διαγωνισµό για εκατόν πενήντα θέσεις παρκαρίσµατος;
Πραγµατοποίηση επενδύσεων. Επενδύσεις στα λιµάνια, για τις
οποίες επενδύσεις δεν έχει λόγο το ελληνικό κράτος. Ο στενός
δηµόσιος τοµέας.
Την αναπτυξιακή πολιτική σας θα τη δούµε παρακάτω, όταν
θα σχολιάσω τα τέσσερα λιµάνια.
Έχουµε, όµως, σε γενικές γραµµές να σχολιάσουµε κάτι άλλο.
Κυβερνάτε τέσσερα χρόνια. Είχατε πει, λοιπόν, για Ακαδηµία Λιµενικού Σώµατος στην Αλεξανδρούπολη, είχε βγει ο κ. Κουρουµπλής φωτογραφίες µε δηµάρχους, µε όλα. Δεν θα γίνει. Πρώτο
ψέµα. Ακαδηµία η οποία θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Το άρθρο
65 του ν. 4504/2017 στα χαρτιά.
Επισκευαστικές βάσεις. Λέγατε, ναι, το έχετε προτείνει, το
έχετε πει. Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις σας, µας είχατε πει, και
θα κοιτάξουµε να τις αναβαθµίσουµε και να τις βοηθήσουµε.
Καµµία ενίσχυση.
Επικουρική ακτοφυλακή. Στα χαρτιά. Προµήθεια πλωτών µέσων. Τίποτα στην ουσία. Κοινωνική πολιτική, συνυπηρέτηση, οδοιπορικά. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική; Με προβλήµατα πάνω
σε αυτά για το Λιµενικό;
Αξιοκρατία. Η ΔΑΛ ξέρουµε πολύ καλά ότι είναι όλα τα κοµµατικά στελέχη σας. Στη ΡΑΛ το ίδιο. Και είχαµε και κάτι άλλο το
οποίο πέρασε στα ψιλά. Έχει δηµιουργηθεί και το «Γαύδος travel», για να πηγαίνουν οι µεταφερόµενοι και τα κοµµατικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για να χειροκροτούν τον Πρωθυπουργό.
Μείωση της φορολογίας των ναυτικών είχατε υποσχεθεί δεν
έχει γίνει. Αύξηση συντάξεων στο Λιµενικό και στο Ναυτικό δεν
έχει γίνει.
Εξορθολογισµός της νοµοθεσίας δεν έχει γίνει. Με µπαλώ-

4417

µατα προσπαθείτε αυτή τη στιγµή.
Ενίσχυση δηµόσιας ναυτικής εκπαίδευσης. Δεν έχει γίνει. Πολύ απλό παράδειγµα: Η ΑΕΝ Μακεδονίας είναι έξι µήνες χωρίς
επίκουρους καθηγητές.
Αδιαφανείς διαδικασίες πολιτικής καταγγέλλει η πολιτική υπηρεσία, οι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Κοροϊδία για τα αναδροµικά. Δεν εφαρµόζετε την απόφαση
του Σ.τ.Ε..
Ψέµατα για διάφορα άλλα θέµατα πολύ µικρά, όπως είναι οι
άδειες οπλοφορίας των αποστράτων. Κολληµένο το θέµα της µάχιµης πενταετίας. Δεν υπάρχει καµία απόφασή σας για το τι θα
κάνετε για την αύξηση των οργανικών θέσεων.
Καµµία αλλαγή στον ν.4226/ 2014 για τον Συνήγορο του Λιµενικού.
Δώσατε πενήντα δύο ξίφη, µετάλλια. Θα σας αναφέρω ένα
πολύ απλό παράδειγµα: «Έφυγε» ένας Λιµενικός και επειδή από
το Υπουργείο δεν υπήρχε ξίφος να του δώσουν, στην κηδεία του
όλη η σειρά του, οι συµµαθητές της Σχολής, έβαλαν όλοι ρεφενέ,
παράγγειλαν ένα ξίφος και του το πήγαν.
Διαλύσατε την Επιθεώρηση και έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι
όπως τα λέγατε και υποστηρίζατε, αλλά είναι κάτι άλλο που έχει
γίνει εκεί πέρα και διαλύσατε την Επιθεώρηση.
Δεν υπάρχει βελτίωση για την εκπαίδευση - µετεκπαίδευση
στελεχών του Λιµενικού Σώµατος.
Θα πάω στο τελευταίο. Λέγατε για την υιοθεσία τέκνων πεσόντων του Λιµενικού Σώµατος από τη Βουλή. Ούτε αυτό!
Δύο σελίδες ψέµατα στην ουσία και πράγµατα που έχετε υποσχεθεί και δεν έχετε κάνει. Και µετά µιλάτε για όλους τους άλλους.
Ξαναγυρίζω στα θέµατα των λιµανιών. Το 2018 από Διευθύνων
Σύµβουλος του ΤΑΙΠΕΔ ο κ. Λαµπίρης ανέφερε ότι τα λιµάνια
Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Ηγουµενίτσας, Κέρκυρας θα είναι
τα πρώτα λιµάνια που θα αξιοποιηθούν. Ποια λιµάνια; Τα πιο κερδοφόρα στην ουσία. Όποιος δει τα στατιστικά στοιχεία των τριών
λιµανιών, τα συγκεκριµένα είναι τα πιο κερδοφόρα.
Γιατί την Αλεξανδρούπολη; Γιατί η Αλεξανδρούπολη είναι
πόλος έλξης λόγω γεωπολιτικής θέσης. Ο Αµερικανός πρέσβης
είχε δηλώσει ότι η Αλεξανδρούπολη είναι ενεργειακός και εµπορικός κόµβος, κατά την επίσκεψή του το 2018. Είναι αυτό που
λέµε ότι εσείς που φωνάζατε «φονιάδες των λαών Αµερικάνοι»,
παραχωρείτε δραστηριότητες. Όµως δεν είναι µόνο η µία, συγκεκριµένη δραστηριότητα που θα παραχωρήσετε. Σας λέω για
µια ακόµη φορά, ότι κάθε λιµάνι είναι µία µικρή βιοµηχανία και
συνδέεται µε logistics, οδικές, σιδηροδροµικές συνδέσεις.
Το ίδιο συµβαίνει και στο λιµάνι της Καβάλας. Και γιατί την
Ηγουµενίτσα; Γιατί για την Ηγουµενίτσα έχουν βγει αυτή τη
στιγµή διάφορα κονδύλια, τα οποία εξασφαλίζουν το επιχειρησιακό πάρκο Ηγουµενίτσας προϋπολογισµού 8.000.000, το
οποίο θα είναι ένα από τα µεγαλύτερα κέντρα logistics στη Δυτική Ελλάδα. Και εσείς θα δώσετε την Ηγουµενίτσα. Γιατί την
Κέρκυρα και το Ηράκλειο; Πολύ απλά γιατί ανθεί η κρουαζιέρα.
Και θα δώσετε την κρουαζιέρα.
Και µετά από εκεί προκύπτει ένα άλλο ερώτηµα: Υπάρχει µελέτη επιβίωσης των λιµανιών; Αφού αυτά δίνουν κερδοφορία.
Από τα συγκεκριµένα λιµάνια προέρχεται η κερδοφορία. Πείτε
µας εσείς πώς θα τα βγάλουν πέρα τα λιµάνια µετά.
Κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων, η ΟΜΥΛΕ δήλωσε
την αντίθεσή της, τονίζοντας ότι θα δηµιουργηθούν πολλά προβλήµατα στους εργαζόµενους. Και συνεχίζοντας ο κ. Ντάλλας
είπε, ότι τα λιµάνια εντάσσονται στο στενό δηµόσιο τοµέα -αυτά
που λέγατε όταν ήσασταν Αντιπολίτευση- και θεωρούνται κράτος. Τώρα, µε αυτό που πάτε να κάνετε, θα θεωρούνται κράτος;
Τι δίνετε; Και τι είπε ο άνθρωπος; Ότι αυτά που δίνετε, είναι τα
φιλέτα. Με ποια µελέτη; Το ξαναλέµε από τώρα, το λέµε συνέχεια, το φωνάζουµε: Ποιες µελέτες έχει κάνει το ΤΑΙΠΕΔ; Γιατί
εσείς δεν ξέρετε. Το ΤΑΙΠΕΔ ασχολείται µε αυτά. Και ξαναλέω
και ξανατονίζω: Αυτό που παραχωρείτε -και εκεί είναι που θα πέσουν όλοι για να το αρπάξουν- είναι οι κερδοφόρες δραστηριότητες.
Θα πάω στο Κεφάλαιο ΣΤ’, στις διατάξεις για το Λιµενικό. Θα
ξεκινήσω από το άρθρο 26: «Επέκταση αρµοδιοτήτων». Σας ρώ-
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τησα πάρα πολλές φορές και στην επιτροπή ποια µελέτη έχετε
κάνει γι’ αυτό το πράγµα. Γιατί; Διότι, για να γίνει, για να µπορέσετε να το κάνετε, χρειάζονται τρία βήµατα.
Πρώτον, αύξηση οργανικής, από τις οκτώ χιλιάδες στις δεκατρείς µε δεκατέσσερις χιλιάδες, για να έχουµε και Ακτοφυλακή.
Δεύτερον, µελέτη για το πόσα επιπλέον στελέχη θα χρειαστούν και τι εξειδίκευση θα πρέπει να έχουν. Ο λιµενικός δεν
είναι πολεοδόµος για να καταλαβαίνει ποιο και τι βρίσκεται στον
αιγιαλό και στην παραλία. Αν αυτή τη στιγµή γίνει οτιδήποτε,
ποιον θα φωνάξει; Την πολεοδοµία. Γιατί προσπαθείτε να το κάνετε αυτό, αυτή τη στιγµή και γιατί τόση βιασύνη; Αυτό δεν
έχουµε καταλάβει. Χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, µοιράζετε αρµοδιότητες αυτή τη στιγµή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κούζηλε, έχετε δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Θα χρειαστώ και την δευτερολογία
µου, σας ευχαριστώ.
Σε σχέση µε τις προσλήψεις στο Λιµενικό, θα ήθελα να πω τα
εξής: Όταν σας είχαµε πει ότι θα υπάρχει πρόβληµα, δεν ακούγατε κανέναν. Σας είχαµε πει ότι το Λιµενικό δεν έχει µόνο τις
Ακαδηµίες. Έχει και εξειδικευµένο προσωπικό το οποίο προσλαµβάνεται, όπως πλοίαρχοι, µηχανικοί, µηχανολόγοι µηχανικοί.
Δεν µπορεί µε αυτό το σύστηµα και όλα αυτά που εφαρµόζετε
αυτή τη στιγµή, να µην χαλάσει η σειρά των αξιωµατικών, κυρίως,
του Λιµενικού Σώµατος, εξειδικευµένου προσωπικού.
Και προέκυψε και ένα άλλο θέµα, για το οποίο σας ζητήσαµε
να δούµε πόσες νοµοτεχνικές θα υπάρξουν -ακόµα νοµοτεχνικές
δεν έχουµε δει- όσον αφορά στους ναυτιλιακούς ακολούθους.
Σας είπαµε ότι αυτή τη στιγµή θα υπάρξει πολύ σοβαρό πρόβληµα.
Κλείνω και τελειώνω µε το άρθρο 22: «Ευεργετική διάταξη για
τα τέκνα αποβιώσαντος Λιµενικού Σώµατος». Θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά την επιστολή που είχα στείλει -γιατί δεν
απαντούσε κανείς και εδώ πρέπει να απαντήσει ο Πρόεδρος της
Βουλής, όχι το Προεδρείο- µε αριθµό πρωτοκόλλου -από το Προεδρείο της Βουλής- 4502/24-10-2018, σχετικά µε αυτό το θέµα.
Για όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας υπάρχει συγκεκριµένη ρύθµιση. Εσείς αυτό για το Λιµενικό δεν το έχετε εφαρµόσει ποτέ, δεν το κοιτάτε καν. Ωραία,
δεν θα το φέρουµε εµείς. Φέρτε το εσείς, µε δική σας πρωτοβουλία. Σας το αφήνουµε. Δεν έχουµε πρόβληµα. Να είναι δική
σας πρωτοβουλία. Κάντε το. Όµως εκεί φαίνεται η ιδεοληψία.
Από τη στιγµή που δεν το κάνετε και το έχουµε αναφέρει τόσες
πολλές φορές, φαίνεται η ιδεοληψία σας πάνω σε αυτό το θέµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Κούζηλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τελευταίο για να κλείσω: Μιλάτε για την εξασφάλιση των Ελλήνων ναυτικών. Πολύ ωραία. Τις επιστολές που σας έχουν στείλει και έχουν έρθει, για να µπορέσετε να επαναφέρετε µια
σχετική διάταξη του ν.3816, τη γνωρίζετε; Την έχουν αφήσει µε
αριθµό πρωτοκόλλου -από ό,τι γνωρίζω, αποδέκτης ήταν ο Γενικός Γραµµατέας Ναυτιλιακής Πολιτικής- αλλά δεν απαντήθηκε
ποτέ. Και τι λέει; Όσοι εγκαταλείπονται και το καράβι κατάσχεται,
να µπορεί το ΝΑΤΟ να το πουλήσει, να πάρουν τα λεφτά τους.
Είναι πολύ απλή η συγκεκριµένη διάταξη. Ούτε αυτό.
Τόσα χρόνια κυβερνάτε και, δυστυχώς, δεν έχουµε δει τίποτα
από εσάς. Αυτό που βλέπουµε είναι µόνο µπαλώµατα. Φυσικά και
καταψηφίζουµε επί της αρχής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κουζηλε, έχετε πάρει και τέσσερα λεπτά από τη δευτερολογία
σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Το ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα δώσω το λόγο στον κ. Πιτσιόρλα για ενάµισι λεπτό, για να αναπτύξει
µία τροπολογία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονο-
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µίας και Ανάπτυξης): Είναι µία τροπολογία µικρή. Αφορά µια εκκρεµότητα παλιά θυγατρικών εταιρειών του ΕΟΜΜΕΧ, µία εκκρεµότητα προηγούµενων κυβερνήσεων. Το 2012, µε το ν.4038,
διακόπηκε η λειτουργία των θυγατρικών του ΕΟΜΜΕΧ, πάγωσαν
οι λογαριασµοί και διακόπηκε και η χρηµατοδότηση. Το 2013
υπήρξε ένας νόµος, ο 4223, µε τον οποίο ρυθµίστηκαν τα ζητήµατα των διοικήσεων των εταιρειών αυτών για να µην έχουν προβλήµατα, διότι ξαφνικά διακόπηκε η χρηµατοδότηση, πάγωσαν
οι λογαριασµοί µε νόµο. Σε αυτή την ρύθµιση που έγινε τότε,
υπήρξε ένα κενό. Δεν προβλέφθηκε -δεν το ήξεραν προφανώςνα ισχύει αυτή η προστασία και για θέµατα επιταγών, που είχαν
εκδοθεί στο όνοµα των εταιρειών προς τρίτους και προέκυψε
στην πορεία πρόβληµα µε ορισµένα στελέχη αυτών των εταιρειών. Για ένα ποσό, ας πούµε, 100.000 ευρώ, που ξέρω, τραβιούνται στα δικαστήρια και πρέπει να το τακτοποιήσουµε.
Άρα η τροπολογία πάει να κλείσει αυτό το θέµα. Οι εταιρείες
είναι σε διαδικασία εκκαθάρισης. Καρκινοβατεί για κάποιες, για
κάποιες προχωράει. Όµως νοµίζω ότι είναι ένα θέµα το οποίο
πρέπει να το τακτοποιήσουµε. Ξαναλέω ότι αφορά εκκρεµότητες
του παρελθόντος, διοικήσεις του παρελθόντος και νοµίζω ότι
είναι καλό να το κλείσουµε. Αυτή είναι η τροπολογία και έχει κατατεθεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
να κάνω µια ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σε ποιον,
κύριε Καρρά; Δεν προβλέπεται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Μια ερώτηση σε εσάς,
στο Προεδρείο. Μα, κατατίθεται τροπολογία, να ξέρουµε τι γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αυτά
δεν τα ξέρω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Μα, δεν έχει ενηµερωθεί
το Προεδρείο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχουµε
εδώ έναν κατάλογο και έρχονται όλοι και τον αναπτύσσουµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Διαφωνήσαµε, βέβαια, µε αυτό που είπατε, να είναι σε µία συνεδρίαση εδώ, χωρίς δεύτερη τοποθέτηση, γιατί βλέπετε ότι και
οι τροπολογίες που έρχονται, αυξάνουν συνολικά το νοµοσχέδιο
και είναι ένα ακόµα νοµοσχέδιο.
Τα λιµάνια αποτελούν σηµαντικό τµήµα των θαλάσσιων µεταφορών, παίζουν σηµαντικότατο ρόλο στη µεταφορική αλυσίδα,
αποτελούν κοµβικά σηµεία διασύνδεσης µε τους οδικούς και σιδηροδροµικούς άξονες και τις αεροπορικές γραµµές.
Η Κυβέρνηση µε το νοµοσχέδιο έρχεται να υλοποιήσει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των µεταφορών και της βασικής τους υποδοµής, που είναι τα λιµάνια.
Υλοποιεί τη µνηµονιακή δέσµευση για την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας,
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας και Ραφήνας.
Εισάγει µια άλλη µορφή, αυτήν της υποπαραχώρησης και ισχυρίζεται ότι αυτό το µοντέλο είναι καλύτερο από της Νέας Δηµοκρατίας, που ήταν η ιδιωτικοποίηση.
Ο Υπουργός στην επιτροπή ισχυρίστηκε ότι το ενδιαφέρον των
επενδυτών είναι η υποπαραχώρηση συγκεκριµένων ή και συνδυασµένων δραστηριοτήτων σε διαφορετικά λιµάνια. Ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένος επενδυτής, αλλά στη
διαβούλευση συνάντησε το συγκεκριµένο ενδιαφέρον πολλών
χωρών, εκπροσωπηµένων κυρίως από τις πρεσβείες τους και κάποιους επενδυτές. «Έχει εκδηλωθεί», λέει, «χωρίς βεβαίως -και
οφείλω να είµαι απόλυτα ακριβής- να έχουν προσδιορίσει και
πώς αυτό το ενδιαφέρον θα εκφραστεί». Όµως εδώ είναι κοινό
µυστικό πώς εκφράστηκε αυτό το ενδιαφέρον από τον Πάϊατ για
συγκεκριµένα λιµάνια.
Αυτό επιβεβαιώνει τον ισχυρισµό µας, κύριε Υπουργέ, κύριοι
της Κυβέρνησης, ότι αυτό το µοντέλο της υποπαραχώρησης
είναι επιλογή, απαίτηση των µονοπωλιακών οµίλων, γιατί είναι πιο
συµφέρουσα η συµφωνία για τους επιχειρηµατικούς οµίλους, για
την κερδοφορία τους.
Στο δίληµµα «υποπαραχώρηση ή ιδιωτικοποίηση;», βεβαίως,
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το ΚΚΕ καταδικάζει και τις δυο µορφές και καλεί τους εργαζόµενους να καταδικάσουν αυτές τις πολιτικές. Επισηµαίνουµε ότι µε
το σχέδιο νόµου η Κυβέρνηση υλοποιεί ιδιαίτερα τις δεσµεύσεις
που έχει αναλάβει απέναντι στα ιµπεριαλιστικά κέντρα για παραχώρηση λιµανιών, προκειµένου να ικανοποιηθούν και οι στρατιωτικοί σχεδιασµοί στην ευρύτερη περιοχή.
Η Θεσσαλονίκη και η Αλεξανδρούπολη µετατρέπονται ήδη σε
βάσεις υποδοχής στρατιωτικού υλικού, ορµητήριο ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων και πολέµων στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη
περιοχή. Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης µετατρέπεται σε βάσεις
υποδοχής στρατιωτικού υλικού των ΗΠΑ, τα αµερικανικά ελικόπτερα πάνε και έρχονται, µεταφέρουν εξοπλισµό που συναρµολογείται και αποσυναρµολογείται µέσα στις εγκαταστάσεις τους
και αξιοποιείται, βέβαια, το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης για την
έξοδό τους.
Συµπληρώνονται φέτος είκοσι χρόνια από τον βρώµικο πόλεµο
των Ηνωµένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γιουγκοσλαβία, τον διαµελισµό της, το αιµατοκύλισµα
των λαών των Βαλκανίων. Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε ορµητήριο των πολεµοκάπηλων. Οι σχεδιασµοί στην περιοχή, η όλο και µεγαλύτερη εµπλοκή της χώρας, η παροχή
διευκολύνσεων σε γη, αέρα και θάλασσα από την Κυβέρνηση γίνονται ακόµη πιο επικίνδυνοι για τους λαούς της περιοχής, τον
λαό της χώρας µας.
Στην Αλεξανδρούπολη έχει προχωρήσει η παραχώρηση τµήµατος του λιµανιού στις ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ. Προχωρά το σχέδιο
ανάπτυξης της σιδηροδροµικής της Εγνατίας, που υπηρετεί το
λιµάνι της Αλεξανδρούπολης και τα σχέδια των µονοπωλίων που
ασχολούνται µε τις συνδυασµένες µεταφορές. Διαµορφώνεται
σε κόµβο διαµετακόµισης εµπορευµάτων για τα λιµάνια της Μαύρης Θάλασσας σε ανταγωνισµό µε την Τουρκία. Προετοιµάζονται, για να υλοποιηθούν οι σχεδιασµοί µεταφοράς υγροποιηµένου φυσικού αερίου.
Η κυβερνητική πολιτική, όπως αποτυπώνεται και µε αυτό το
σχέδιο νόµου, υπηρετεί τον στόχο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των θαλάσσιων µεταφορών, ικανοποιεί στρατηγικές
επιλογές της αστικής τάξης, υπηρετεί τα ιµπεριαλιστικά σχέδια
στην περιοχή για οικονοµική και στρατιωτική διείσδυση στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, στην παρευξείνια περιοχή, στην Κασπία,
τη διασύνδεση µε χώρες προς τα βόρεια και την Κεντροανατολική Ευρώπη.
Οι άξονες αυτής της λιµενικής πολιτικής, που υπηρετεί τους
σχεδιασµούς της αστικής τάξης, των επιχειρηµατικών και µονοπωλιακών οµίλων, προβάλλονται, όπως ακούσαµε και στις επιτροπές, ως σηµαντικοί, αναπτυξιακοί και εθνικοί στόχοι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν γίνει Κυβέρνηση, µίλαγε για δηµόσιο χαρακτήρα των λιµένων. Έκανε επίθεση στα µέτρα των προηγούµενων Κυβερνήσεων. Χαρακτήριζε την πολιτική τους καταστροφική. Σήµερα, όχι µόνο υιοθετεί, αλλά εισάγει νέους τρόπους παραχώρησης που συµφέρουν περισσότερο τους επιχειρηµατικούς
οµίλους.
Το κεφάλαιο επιλέγει σε ποιες δραστηριότητες θα επενδύσει.
Έτσι, τα κερδοφόρα «φιλέτα» θα γίνουν αντικείµενο επενδύσεων
και εκµετάλλευσης, ενώ όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες, που
µπορεί να είναι απαραίτητες για τα λαϊκά στρώµατα, θα µείνουν
στον έλεγχο του οργανισµού λιµένος, ο οποίος ταχύτατα θα εµφανίζει ζηµιές, αφού τα «φιλέτα» θα έχουν παραχωρηθεί. Όπως
φαίνεται, και αυτό θα απαιτεί χρηµατοδότηση από τις πλάτες των
λαϊκών στρωµάτων σε κάθε περιοχή. Τα κέρδη, λοιπόν, στους
µονοπωλιακούς οµίλους και οι ζηµιές στον λαό.
Ο ανταγωνισµός µεταξύ των µεταφορικών οµίλων απαιτεί ορισµένες υποδοµές να βρίσκονται σε ουδέτερα χέρια, για να διασφαλίζεται πως δεν θα έχει κάποιος αποφασιστικό πλεονέκτηµα
και έτσι ο κρατικός χαρακτήρας, που θα µπορούσε να έχει ένα
κοµµάτι από ένα λιµάνι, όχι απλώς δεν αλλάζει την πορεία απελευθέρωσης των µεταφορών που υλοποιεί σήµερα η Κυβέρνηση,
αλλά είναι σε ορισµένες περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση
αυτής της ιδιωτικοποίησης.
Βασικό στοιχείο της πολιτικής σας για τα λιµάνια είναι και οι
αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις σε βάρος των εργαζοµένων.
Ευέλικτες µορφές απασχόλησης, διευθέτηση του ηµερήσιου και
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εβδοµαδιαίου χρόνου, κατάργηση της σταθερής, µόνιµης και µε
πλήρη δικαιώµατα εργασίας, αφαίρεση ασφαλιστικών κατακτήσεων, κατάργηση κανονισµών εργασίας, µείωση του αριθµού
των εργαζοµένων, εντατικοποίηση της εργασίας και βέβαια αρκετά άλλα, µε στόχο την απόσπαση µεγαλύτερης υπεραξίας.
Είτε µε τη µορφή παραχώρησης τµηµάτων είτε µε τη µορφή
ιδιωτικοποίησης των λιµανιών, τα αντεργατικά µέτρα στοχεύουν
στη µείωση της τιµής της εργατικής δύναµης, την καταστολή των
αγώνων των εργαζοµένων, σε συνθήκες εργασιακής ζούγκλας
για τη µεγιστοποίηση της κερδοφορίας.
Το παράδειγµα της «COSCO», για το οποίο η Νέα Δηµοκρατία
δηλώνει περήφανη, είναι γνωστό. Κατάφερε καίρια χτυπήµατα
στις κατακτήσεις των λιµενεργατών, όπως την είσοδο εργολαβικών εταιρειών, την εντατικοποίηση της εργασίας, την αύξηση του
ωραρίου εργασίας, την κατάργηση των νυκτερινών, αργιών και
εορτών, το χτύπηµα του θεσµού των βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελµάτων.
Η συλλογική σύµβαση εργασίας έχει λήξει από τον Αύγουστο
του 2017 για τους λιµενεργάτες στο τµήµα του ΟΛΠ και η «COSCO», µε τη στήριξή σας, δεν ανανεώνει τις συλλογικές συµβάσεις
εργασίας, αλλά προετοιµάζεται για την επόµενη φάση, όπως για
την επέκταση των ελαστικών µορφών, για το σύνολο των λιµενεργατών στο λιµάνι του Πειραιά και κατ’ επέκταση στα λιµάνια
όλης της χώρας.
Είναι γνωστό ότι η εργοδοσία συγκροτεί εργοδοτικά σωµατεία, για να ξεπεράσει, να εµποδίσει τους αγώνες των εργαζοµένων, να συνεχίσουν έτσι την αφαίρεση δικαιωµάτων, να βάλουν
εµπόδια στη διεκδίκηση δικαιωµάτων. Υπογράφει µαζί τους, µε
αυτά τα εργοδοτικά σωµατεία, συµβάσεις µε επαχθείς όρους
αµοιβής εργασίας για τους εργαζόµενους.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον Φεβρουάριο του 2018 ψήφισε νόµο
για τις εργασίες στη φορτοεκφόρτωση, που χτυπάει τα δικαιώµατά τους, όπως και τα δικαιώµατα των λιµενεργατών. Στον ΟΛΠ
Α.Ε. πέρασε ο νέος κανονισµός εργασίας. Ενσωµατώθηκαν οι αντεργατικές αλλαγές στη νέα συλλογική σύµβαση που υπέγραψε
η εργοδοσία µε τα τσιράκια της, τον εργοδοτικό και κυβερνητικό
συνδικαλισµό.
Το κεφάλαιο επιτίθεται ενιαία στους εργάτες σε όλα τα λιµάνια
της χώρας. Χτυπούν τις κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, τα θεµελιώδη δικαιώµατα, αξιοποιούν τον απεργοκτόνο
νόµο της Κυβέρνησης για τις απεργίες. Η εργοδοτική και κρατική
τροµοκρατία στο λιµάνι του Πειραιά οπλίζει το δολοφονικό χέρι
των φασιστών της Χρυσής Αυγής και είχαµε και τραµπούκικη επίθεση στον πρόεδρο του συνδικάτου των λιµενεργατών και άλλη
µια ακόµη εγκληµατική τους ενέργεια.
Η κατάσταση ιδιαίτερα για όσους θα εργάζονται στους νέους
επιχειρηµατικούς οµίλους ή στους διάφορους εργολάβους που
θα παρέχουν υπηρεσίες στους υποπαραχωρησιούχους, θα είναι
πολύ χειρότερη χωρίς τη µαζική, µαχητική τους δράση, χωρίς το
ταξικό τους συνδικάτο, χωρίς τη διεκδίκηση των πραγµατικών
τους αναγκών.
Μέσα από το νοµοσχέδιο προωθούνται νέα προνόµια και φοροαπαλλαγές για τα µονοπώλια. Απαγορεύει στους δήµους να
επιβάλλουν στους επιχειρηµατικούς οµίλους που θα έχουν τη
διαχείριση των λιµανιών τα ανταποδοτικά τέλη, τον φόρο των
ηλεκτροδοτούµενων εκτάσεων, ενώ την ίδια ώρα η Κυβέρνηση
συνεχίζει να διατηρεί τον ΕΝΦΙΑ, να επιβαρύνει τον λαό µε τα δηµοτικά τέλη, τους άµεσους και έµµεσους φόρους, που ληστεύουν το µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατος του λαού.
Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, µε τη στήριξη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως και των προηγούµενων κυβερνήσεων, αρνείται να υπογράψει τις συλλογικές συµβάσεις για τα ποντοπόρα
από το 2010, µε δραµατικές συνέπειες στους µισθούς και στα
ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των ναυτεργατών
στα ποντοπόρα.
Η πρώτη ναυτιλία, όπως ισχυρίζεστε, στον κόσµο επιτυγχάνεται µε βαθιά εκµετάλλευση, µε προνόµια, µε κρατική χρηµατοδότηση, µε φοροαπαλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας
εφοπλιστής µε εκατόν σαράντα µέτρα και είκοσι πέντε χιλιάδες
τόνους καράβι, µε εκατοµµύρια κέρδη, πληρώνει µόνο 12.000
δολάρια σε ετήσια βάση, λιγότερο δηλαδή ακόµη και από τον αν-
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θυποπλοίαρχο.
Οι φιέστες που οργανώνονται κάθε χρόνο από τους εφοπλιστές και την Κυβέρνηση για τις σχολές, είναι για να συγκαλύψουν
την άθλια κατάσταση που υπάρχει ακόµη για αυτές. Εξοργίζουν
τους σπουδαστές που καθηµερινά δίνουν τη µάχη να καλύψουν
τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράµµατος, καταβάλλουν
χρηµατικά ποσά για βιβλία, φωτοτυπίες, για φροντιστήρια από
το πενιχρό εισόδηµα των λαϊκών οικογενειών. Αυτό το υποβαθµισµένο σύστηµα της ναυτικής εκπαίδευσης θέλουν οι εφοπλιστές και αυτό διατηρούν οι κυβερνήσεις.
Είναι τεράστιες οι ελλείψεις στο περιεχόµενο του εκπαιδευτικού προγράµµατος σε καθηγητές, σε υλικοτεχνική και κτηριακή
υποδοµή, ενώ αναπτύσσονται δίπλα οι έµποροι της ιδιωτικής παιδείας.
Με τις συνεχείς παρεµβάσεις της Κυβέρνησης µε νόµους και
τροπολογίες, ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των εφοπλιστών για την κατάρτιση φθηνού εργατικού δυναµικού µε αναλώσιµες γνώσεις που ανά πενταετία θα επανελέγχονται. Σύµφωνα
µε τη σχετική πρόταση του Υπουργείου Ναυτιλίας, το πιστοποιητικό ικανότητας που αποκτά ο απόφοιτος των ΑΕΝ, παραµένει
και µε τη σηµερινή Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ χωρίς καµία ισοτιµία και
αναγνώριση µε αντίστοιχα πτυχία της στεριάς.
Οι πολλαπλές ρήτρες της νοµοθετικής ρύθµισης δείχνουν την
αδυναµία αναστολής της ιδιωτικοποίησης σε τοπικό επίπεδο. Οι
δήµοι και οι περιφέρειες όχι απλά δεν έχουν καµία δυνατότητα
να σταµατήσουν την ιδιωτικοποίηση, αλλά, όπως είπαµε, τους
απαγορεύεται ακόµα και η υποβολή τοπικών τελών.
Στο άρθρο 7 προβλέπεται οι οργανισµοί λιµένων, οι οποίοι και
τώρα εξυπηρετούν τις ανάγκες των εφοπλιστών, να υπηρετούν
και τις ανάγκες των υποπαραχωρησιούχων επιχειρηµατικών οµίλων, να είναι στην υπηρεσία τους για προσφορά υπηρεσιών µε
τους εργαζόµενους του οργανισµού σε τιµές τέτοιες που θα διασφαλίζουν το κέρδος στον νέο ιδιοκτήτη.
Με το άρθρο 10 καταργείται η υποχρέωση απασχόλησης πληρώµατος στα πλοία από τα είκοσι µέτρα που ήταν µέχρι τώρα
στα είκοσι τέσσερα µέτρα. Δίνονται, λοιπόν, και άλλα, νέα προνόµια στους πλοιοκτήτες, ενώ θα υπάρχει και άλλη «µαύρη» εργασία στα πλοία αυτά µέχρι είκοσι τέσσερα µέτρα.
Επίσης, στο ίδιο άρθρο παραχωρείτε τη φύλαξη του Οίκου του
Ναύτου σε γνωστές εταιρείες security, που είναι γνωστές οι εργασιακές σχέσεις και οι όροι αµοιβής και εργασίας.
Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ -σας το είπαµε και προχθές- ότι
έχουν απολυθεί οκτώ εργαζόµενοι φύλακες αορίστου χρόνου
από το ΝΑΤ µετά την ενοποίηση µε τον ΕΦΚΑ. Έµειναν χωρίς
δουλειά. Στις προσπάθειες που κάνουν, εισπράττουν τη συµπάθειά σας. Τους λέτε προφορικά ότι έχουν δίκιο. Κι ενώ τώρα θα
µπορούσατε να τους τοποθετήσετε εδώ, για να συνεχίσουν τη
δουλειά τους, εσείς δίνετε τη φύλαξη σε εργολάβο.
Τα άρθρα προηγούµενων νόµων, που καταργούνται µε το
άρθρο 10, είναι παραπέρα διευκολύνσεις στους εφοπλιστές που
δραστηριοποιούνται στα πλοία αναψυχής. Καταργείτε, εκτός των
άλλων, και την υποχρέωση στα πλοία αναψυχής να είναι ασφαλισµένα, όπως ορίζεται στο άρθρο 8.
Το εφοπλιστικό κεφάλαιο κάνει χρόνια τώρα πάρτι και συνεχίζει, αφού τα προνόµια παραχωρούνται απλόχερα από όλες τις
κυβερνήσεις και από τη δική σας. Τα άνυδρα νησιά, οι άγονες
γραµµές και κάθε άλλη υπηρεσία πληρώνονται πανάκριβα από
το ελληνικό λαό.
Δεν µιλάµε για την ασυδοσία στις θάλασσες. Είπαµε και προχθές το παράδειγµα, κύριε Υπουργέ και δεν µας απαντήσατε. Μας
κατήγγειλαν ότι ο όρµος της Νεάπολης καταστρέφεται από τα
καράβια που µε τη ρύθµιση της τράντζιτ αγκυροβόλησης αγκυροβολούν στα Βάτικα, αδειάζουν τα έρµα στον κόλπο, µε αποτέλεσµα τη µεγάλη αύξηση τον λαγόψαρων και βέβαια την καταστροφή των αυτοαπασχολούµενων στην περιοχή. Για αυτά, δεν
λέτε κουβέντα.
Στο άρθρο 16 προβλέπεται ο εκσυγχρονισµός του ΚΕΣΕΝ,
όπως λέτε, της Μακεδονίας. Μα, για ποιον εκσυγχρονισµό µιλάτε; Δεν υπάρχει καν ΚΕΣΕΝ στη Μακεδονία, κύριε Υπουργέ.
Δεν υπάρχουν υποδοµές. Δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Βέβαια,
εσείς προβλέπετε τον εκσυγχρονισµό του µε πρόσληψη ωροµί-
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σθιων και συµβασιούχων.
Επίσης, θεωρούµε υποκρισία το άρθρο 19 για την καθιέρωση
ηµέρας πρόληψης θαλάσσιων ατυχηµάτων και πνιγµών. Ενώ στηρίζετε την ασυδοσία των εφοπλιστών να ταξιδεύουν µε καράβια
σαπάκια, χωρίς την ανάλογη οργανική σύνθεση πληρώµατος για
τη µέγιστη ασφάλεια, χωρίς µέτρα πρόληψης στις πλαζ µε υποχρεωτική παρουσία ναυαγοσωστών, καθιερώνετε µία ηµέρα πρόληψης, κατά την οποία µε διάφορες εκδηλώσεις θα αναδεικνύετε
τις όποιες άλλες αιτίες εκτός της πολιτικής σας.
Το άρθρο 20 αναφέρεται στη διαγραφή µικρών σκαφών και
την αντικατάσταση νοµοποιητικών εγγράφων για τους ιδιοκτήτες
που υπέστησαν καταστροφή από την πυρκαγιά στο Μάτι. Σηµειώνουµε ότι τα µέτρα που έχουν εξαγγελθεί µέχρι τώρα συνολικά
για τους πυρόπληκτους στο Μάτι, ακόµα δεν έχουν υλοποιηθεί,
µε σοβαρές συνέπειες ιδιαίτερα για τους µόνιµους κατοίκους της
περιοχής. Ελπίζουµε να µην έχουν την ίδια τύχη και οι ρυθµίσεις
που αφορούν κύρια τους αυτοαπασχολούµενους ψαράδες της
περιοχής.
Στο άρθρο 21 µιλάτε για την τροποποίηση του Κώδικα Δηµόσιου Ναυτικού Δικαίου. Η καταστρατήγηση των συλλογικών συµβάσεων από τους εφοπλιστές πραγµατοποιείται και σήµερα µε
τη στήριξη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που λέτε ότι στηρίζετε τις συλλογικές συµβάσεις. Οι καταγγελίες που γίνονται,
αφορούν παραβιάσεις, στην κυριολεξία, δίπλα στην πόρτα του
Υπουργείου σας, κύριε Υπουργέ. Και εδώ, η ανοχή σας -αν όχι η
στήριξη- είναι, όπως φαίνεται, ταξική επιλογή της Κυβέρνησης.
Με απόφαση της Κυβέρνησης κυκλοφορούν εκατόν ογδόντα καράβια σαπάκια µε σηµαίες ευκαιρίας σε εσωτερικές θαλάσσιες
µεταφορές της χώρας. Και αυτό γίνεται χωρίς την εφαρµογή της
αντίστοιχης ελληνικής κρατικής συλλογικής σύµβασης εργασίας.
Αυτό θέλετε να το νοµιµοποιήσετε µε το άρθρο 28, κύριε
Υπουργέ. Επειδή µου απαντήσατε προχθές, είναι αντιληπτό τι
σηµαίνει το άρθρο 28, όπως το έχετε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ένα φορτηγό ή δεξαµενόπλοιο µε ελληνική σηµαία και διεθνή
πιστοποιητικά, µε τρεις χιλιάδες έναν κόρους και άνω η κείµενη
νοµοθεσία, όπως λέτε, προβλέπει ότι ανήκει στην κατηγορία του
ποντοπόρου. Αυτό σηµαίνει, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
ότι το πολύ µέχρι έξι ναυτεργάτες εργάζονται µε συλλογική σύµβαση εργασίας, ασφάλιση και συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Το
υπόλοιπο πλήρωµα κατά την ίδια νοµοθεσία είναι χωρίς συλλογικές συµβάσεις και συνολικά χωρίς συγκροτηµένα δικαιώµατα.
Αυτό κάνετε µε το άρθρο 28, κύριε Υπουργέ. Δίνετε τη δυνατότητα στους εφοπλιστές να παραβιάζουν ακόµα παραπέρα
αυτά τα ελάχιστα που έχουν αποµείνει για τους ναυτεργάτες.
Το ΚΚΕ πολεµά τις θεωρίες του κεφαλαίου περί ανταγωνιστικότητας, τα παραπλανητικά διλήµµατα περί ιδιωτικού ή κρατικού,
όπως πολεµά και την ανάπτυξη µε κριτήριο το κέρδος. Προβάλλουµε την αναγκαιότητα για κοινωνικοποίηση των βασικών συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής στους στρατηγικούς τοµείς της
οικονοµίας, µε κεντρικά σχεδιασµένη οργάνωση που θα υπηρετεί
την κατανοµή για τη λαϊκή ευηµερία. Δεν µπορούν αλλιώς να εξαλειφθούν οι παράγοντες που ευνοούν την ανεργία σε µαζική κλίµακα.
Στο πλαίσιο ενός τέτοιου κεντρικού σχεδιασµού, το λιµενικό
σύστηµα της χώρας µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό ρόλο για
την ανάπτυξη της. Η πρόταση του ΚΚΕ για τα λιµάνια, ως τµήµα
των µεταφορών, λαµβάνει υπ’ όψιν της την ικανοποίηση των προτεραιοτήτων, όπως και την ικανοποίηση των εγχώριων αναγκών
µετακίνησης προσώπων, αγαθών, επειγόντων περιστατικών, για
φθηνές, γρήγορες και ασφαλείς µεταφορές. Με βάση αυτές τις
προτεραιότητες εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να σχεδιάζεται η
ανάπτυξη των λιµανιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Πρέπει
να ολοκληρώσετε, κύριε Κατσώτη. Σας παρακαλώ. Σας αφαιρώ
τα παραπάνω λεπτά από τη δευτερολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου και καλούµε τους εργαζόµενους στα λιµάνια, τον λαό να αντισταθεί σε αυτή την πολιτική και
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να συµπορευτεί µε το ΚΚΕ για την ανατροπή της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Παππάς για να υποστηρίξει µία τροπολογία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τους Υπουργούς για τη δυνατότητα που µας
δίνουν για τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Η συγκεκριµένη τροπολογία, στο πρώτο άρθρο, δίνει τη δυνατότητα στον φορέα υλοποίησης των έργων ψηφιακής πολιτικής
να συνάπτει συµβάσεις έργου αποκλειστικά και µόνο για τη διάρκεια συγκεκριµένων έργων. Με απόλυτη διαφάνεια θα λαµβάνονται οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου και, βεβαίως, οι
συµβάσεις έργου, για έργο το οποίο δεν καλύπτει πάγιες και
διαρκείς ανάγκες. Είναι νοµίζω µία διαδικασία, η οποία είναι αυτονόητη. Έχουν γίνει ήδη οι απαραίτητες ενέργειες για να γίνουν
και κανονικές προσλήψεις στην κοινωνία της πληροφορίας. Η
αποψίλωση της, όµως, από προσωπικό, θα σηµαίνει πάρα πολύ
συγκεκριµένες και σηµαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση
των έργων ψηφιακής πολιτικής.
Με την παράγραφο 2 ολοκληρώνεται το παζλ των ενεργειών,
το οποίο είναι απαραίτητο για να µπορεί να κινήσει το Υπουργείο
µας τις διαδικασίες ανάκτησης χρηµάτων από έργα στα οποία
διαπιστώθηκαν, κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο
2007-2013, παραλείψεις, τις οποίες οι ελεγκτικοί µηχανισµοί επεσήµαναν.
Τώρα πρέπει µε τρόπο συγκροτηµένο και µε τρόπο που δηµιουργεί, θα έλεγα, και ασφάλεια δικαίου, να προχωρήσουµε στις
διαδικασίες των ανακτήσεων. Πρόκειται για περίπου εκατόν
τριάντα έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, τα οποία είναι ύψους κάποιων εκατοµµυρίων ευρώ.
Με την παράγραφο 3 -είναι κάτι, νοµίζω, αρκετά απλό- δίνεται
µια µικρή παράταση στους παρόχους δικτύου για να γίνουν συµβατοί στην ανάπτυξη του δικτύου τους µε βάση τον επικαιροποιηµένο χάρτη συχνοτήτων. Μιλάω για το τηλεοπτικό σήµα.
Η παράγραφος 4 δηµιουργεί όρους ισονοµίας για τους δηµοσιογράφους εργαζόµενους στο δηµόσιο και δίνει τη δυνατότητα
και σε δηµοσιογράφους που είναι στο δηµόσιο να µετατίθενται
σε γραφεία Τύπου του εξωτερικού. Μέχρι στιγµής ο νόµος προέβλεπε ότι µόνο δηµοσιογράφοι από τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Τέλος, το άρθρο 5 αφορά τη δυνατότητα που δίνεται στην
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων να εκδώσει
έναν κανονισµό για τις υποχρεώσεις διαφάνειας και παροχής
πληροφοριών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δεµάτων,
καθώς και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την
αντικειµενική αξιολόγηση διασυνοριακών τιµολογίων στις υπηρεσίες παράδοσης διασυνοριακών θεµάτων. Νοµίζω ότι αντιλαµβάνεται κάθε µέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας, µε την σηµαντικότητα που έχει πάρει η µεταφορά δέµατος και µάλιστα στις
διασυνοριακές µεταφορές, πόσο απαραίτητο είναι να υπάρχει,
κατ’ εφαρµογήν του αντίστοιχου ευρωπαϊκού κανονισµού, ένα
απολύτως ξεκάθαρο πλαίσιο για το πώς οι φορείς παροχής
αυτών των υπηρεσιών πρέπει να πολιτεύονται.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, επί της
διαδικασίας, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Για τις
τροπολογίες πάλι; Έξι είναι και έχουν αναπτυχθεί οι τέσσερις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Γενικά δεν έρχονται τροπολογίες, κατά την έννοια τη συνταγµατική και του Κανονισµού
της Βουλής, που είναι παρεµβάσεις σε νοµοθετικά κείµενα. Έρχονται νοµοθετήµατα ολόκληρα. Εδώ τώρα µετρώ τέσσεραπέντε άρθρα στη µία, έξι άρθρα στην άλλη. Δεν νοµίζω ότι πρέπει
το Προεδρείο να συνεχίσει να το αποδέχεται αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αυτό
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δεν είναι αρµοδιότητα του Προεδρείου, είναι του Υπουργού που
εισάγει τον νόµο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ο Υπουργός πρέπει να
σέβεται και το Σύνταγµα και τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, επειδή και χθες στο
αντίστοιχο νοµοσχέδιο, οι τροπολογίες που είναι σε άρθρα, µέσα
στο σπλάχνο είναι σε άρθρα, όµως στην ψήφιση είναι συνολικά
η τροπολογία. Αν θέλουµε να ψηφίσουµε κάποιο άρθρο, δεν µπορούµε, γιατί η ψήφιση είναι επί του συνόλου της τροπολογίας.
Λέω ότι αυτό είναι ένα θέµα που πρέπει να το λύσει το Προεδρείο µε τις υπηρεσίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το Προεδρείο όχι. Ευχαριστώ πάντως.
Τώρα θα πάρει τον λόγο ο τελευταίος αγορητής από την Ένωση Κεντρώων, ο κ. Γεωργιάδης, και αµέσως µετά θα δώσω τον
λόγο στον κύριο Υπουργό.
Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Ένα σχόλιο και από µένα. Το έχουµε πει πάρα πολλές φορές
και ως Ένωση Κεντρώων ότι οι τροπολογίες που έρχονται σαν
ξεχωριστά σχέδια νόµου είναι σύνηθες φαινόµενο αυτής της Κυβέρνησης, αλλά βέβαια και των προηγούµενων κυβερνήσεων και
κάποια στιγµή πρέπει να σεβαστούµε και τον κοινοβουλευτισµό,
όπως είχαν δεσµευτεί και σε συζητήσεις του Κανονισµού και
πολλά µέλη της Κυβερνήσεως και πολλοί συνάδελφοι, να περνάνε τουλάχιστον πρώτα από τις επιτροπές οι τροπολογίες, έστω
και τελευταίας στιγµής που είναι, να µπορούµε να τις συζητάµε,
αν όχι δεν προλαβαίνουν να τοποθετηθούν και οι φορείς. Δεν
βλέπω να αλλάζει αυτό. Δεν ξέρω πότε θα αλλάξει και αν αλλάξει. Παρ’ όλα αυτά, εµείς θα συνεχίσουµε να το «καταδικάζουµε»
-και αυτό το λέω σε εισαγωγικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άλλη µία υποχρέωση προς την
τρόικα και το κουαρτέτο έρχεται να ικανοποιήσει το σηµερινό
σχέδιο νόµου µε τις λεγόµενες υποπαραχωρήσεις σε ιδιώτες των
δραστηριοτήτων δέκα περιφερειακών λιµανιών, τα οποία µάλιστα
στην υπουργική απόφαση κατάταξης υπ’ αριθµόν 8315 της 2ας
Φεβρουαρίου 2007 χαρακτηρίζονται και ως διεθνούς συµφέροντος. Δεν θα αναφέρω τα ονόµατα των λιµανιών, διότι είναι ευρέως γνωστά και δεν χρειάζεται να καθυστερήσω µε αυτό.
Πρόκειται πραγµατικά για «ασηµικά» και το λέω µε την καλή
έννοια, δεδοµένου ότι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία συνολικού
έτους όγκου διακίνησης εµπορευµάτων και επιβατών σε συνδυασµό µε τα γεωγραφικά, αλλά ακόµη και τα γεωστρατηγικά τους
πλεονεκτήµατα. Οι διαφαινόµενες προοπτικές ανάπτυξης που
παρουσιάζουν είναι πάρα πολύ σηµαντικές στο πλαίσιο των θαλάσσιων διαδροµών και διευρωπαϊκών και εθνικών δικτύων µεταφοράς. Ειδικά για την Αλεξανδρούπολη ήδη καταγράφεται
έντονο διεθνές ενδιαφέρον, καθώς παρουσιάζονται στρατηγικές
ευκαιρίες, δεδοµένου ότι εκεί θα δηµιουργηθεί ο πρώτος πλωτός
σταθµός αποθήκευσης και µεταφοράς υγροποιηµένου φυσικού
αερίου, το λεγόµενο LNG.
Οι ελληνικοί λιµένες, λοιπόν, θα µπορούσαµε να πούµε ότι
αποτελούν σταυροδρόµι τριών ηπείρων και βασικές πύλες εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι συνιστούν παραγωγικές
υποδοµές ζωτικής σηµασίας για την εθνική µας οικονοµία.
Εµείς στην Ένωση Κεντρώων πιστεύουµε ότι αυτή η στρατηγική θέση των λιµένων λογικό είναι να απαιτεί επενδύσεις, όχι
απαραίτητα δηµόσιες, προκειµένου να επεκταθούν περαιτέρω
και να µετατραπούν βέβαια και σε κόµβους συνδυασµένων µεταφορών, όχι µε τον τρόπο τον οποίον τις φέρνει η Κυβέρνηση,
που πραγµατικά βγήκε ξυπόλητη στα αγκάθια και απροετοίµαστη να ψάξει γενικά για επενδυτές και αυτό το λέω γιατί δεν
υπήρξε ο παραµικρός σχεδιασµός, ούτε µία µελέτη που να καθορίζει σε κάθε λιµένα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατά του, ούτε
καν να αποφασίσει ποιοι λιµένες θα λειτουργήσουν επιθετικά,
ποιοι συµπληρωµατικά και ποιοι βοηθητικά.
Έτσι, λοιπόν, για το σχέδιο νόµου εµείς έχουµε να πούµε και
να σχολιάσουµε τα εξής: Ξεκινώντας από τα άρθρα 1 έως 7 για
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την κύρωση των συµβάσεων παραχώρησης, έχω να πω ότι υπάρχουν κάποιες αρκετά αρνητικές διατάξεις. Ενδεικτικά θα ξεκινήσω µε αυτή που αφορά την επιχειρηµατολογία για την προτεινόµενη µέθοδο της υποπαραχώρησης επιµέρους δραστηριοτήτων, η οποία πραγµατικά δεν πείθει. Η δε διαπίστωση της αιτιολογικής έκθεσης ότι είναι πλέον επωφελής για το δηµόσιο
συµφέρον είναι απόλυτα αυθαίρετη, δεδοµένου ότι δεν παρέχονται στοιχεία που να την υποστηρίζουν και θα ξαναπώ για άλλη
µία φορά ότι δεν υπάρχει ούτε µία έκθεση και δεν παρατίθενται
στοιχεία από τη µακροχρόνια ευρωπαϊκή πρακτική που επικαλείται.
Ζητήσαµε τρεις φορές στις επιτροπές να δοθεί στη δηµοσιότητα ή να δοθεί σε εµάς, σε όλα τα µέλη της επιτροπής, έστω
µία µελέτη που να αποδεικνύει τα ισχυριζόµενα από το Υπουργείο και η απάντηση που είχαµε ήταν ότι αυτό που λαµβάνουµε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση είναι ότι το 80% των
λιµένων παραχωρείται µε αυτόν τον συγκεκριµένο τρόπο. Ως παράδειγµα αναφέρεται το λιµάνι της Αµβέρσας, που παρεµπιπτόντως ίσως είναι και το µεγαλύτερο στην Ευρώπη.
Τέτοιες συγκρίσεις γίνονται, αλλά δεν λαµβάνονται πραγµατικά υπ’ όψιν οι ελληνικές ιδιαιτερότητες και θα πρέπει να έχουµε
µία πραγµατική µελέτη στα χέρια µας για να µπορούµε να τεκµηριώσουµε τα λεγόµενα και αυτά που ισχυρίζεται στο σχέδιο
νόµου και το Υπουργείο.
Μάλιστα ειπώθηκε στην επιτροπή ότι η Κυβέρνηση έδωσε
µάχη µε την τρόικα για να εξασφαλίσει αυτό το µοντέλο. Είναι
λόγια που δεν πείθουν κανέναν, δεδοµένου ότι αυτή η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι που παραχώρησε σε κρατική περιουσία για
ενενήντα εννέα χρόνια όλη τη δηµόσια περιουσία µας και στην
αρχή µάλιστα δεν έλειψε από αυτή ούτε καν ο Λευκός Πύργος
και τα µουσεία.
Εποµένως, εµείς δεν έχουµε πειστεί ότι διασφαλίζεται καλύτερα η ανταγωνιστικότητα και ότι µειώνεται το ρίσκο του δηµοσίου και έτσι µεγιστοποιείται και το όφελος.
Πάρε στο όριο τώρα του 5% για το ανταποδοτικό τέλος υπέρ
των οργανισµών λιµένων επί των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υποπαραχωρησιούχου που προβλέπεται στο άρθρο 4.
Πραγµατικά δεν γίνεται κάποια αναφορά µε ποια λογική µπαίνει
αυτό το όριο ή βάσει ποιας µελέτης βιωσιµότητας επιλέχθηκε
αυτό το ποσοστό ως ανώτατο. Απλά ακούσαµε ότι το πρότεινε η
τρόικα και το αποδέχθηκε η Κυβέρνηση, άρα άνετα θα µπορούσαµε να υποθέσουµε κιόλας ότι επίσης αυτό είναι ένα αυθαίρετο
ποσοστό.
Εποµένως, βάσιµα φοβόµαστε ότι αυτό το 5% ή το 4%, θα
αποδειχθεί πιθανότατα χαµηλό στο µέλλον, οπότε αναπόφευκτα
ίσως να υποβαθµιστεί και ο ρόλος των οργανισµών λιµένος, διότι
δεν θα έχουν επαρκή έσοδα.
Το τρίτο σχόλιο αφορά το ελληνικό δηµόσιο, που µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 συµβάλλεται µεν ως εγγυητής για την
εκτέλεση των όρων των συµβάσεων, χωρίς ωστόσο περαιτέρω
διευκρινίσεις για το ποιες υποχρεώσεις αναλαµβάνει. Θα θέλαµε
κάποιες εξηγήσεις, κύριε Υπουργέ, από την πλευρά σας για να
µπορέσουµε να ξέρουµε και τι αναλαµβάνει το ελληνικό δηµόσιο.
Τέταρτο σχόλιο. Προβλέπεται ότι η τεχνική παρακολούθηση
της υλοποίησης των επενδύσεων και των συµβάσεων αντιτίθεται
σε ανεξάρτητο µηχανισµό, τον οποίο ελέγχει και αµείβει ο υποπαραχωρησιούχος. Αντιλαµβανόµαστε ότι το πιο πιθανό µε
αυτήν τη µέθοδο είναι ότι αυτός ως ανεξάρτητος µηχανικός θα
καταλήγει σε συµπεράσµατα ανάλογα µε τις επιθυµίες αυτού
που τον πληρώνει. Εάν ήθελε πραγµατικά το Υπουργείο να διασφαλίσει το δηµόσιο συµφέρον µε καλύτερο τρόπο και να υπάρχει και διαφάνεια, θα µπορούσε να προβλέψει ότι η επιλογή αυτή
θα γίνεται από τον οργανισµό λιµένος. Και, σε τελευταία ανάλυση, κακώς στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι αυτή η συγκεκριµένη εµπλοκή του ανεξάρτητου συµβούλου έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία στους Οργανισµούς Λιµένα Πειραιά και Θεσσαλονίκης, διότι πολύ απλά, όπως αναφέραµε και στις επιτροπές, οι επενδύσεις για τα συγκεκριµένα λιµάνια είναι ακόµη σε
αρχικό στάδιο και, εποµένως, δεν έχουν ακόµη διεξαχθεί τα
ασφαλή συµπεράσµατα από αυτήν την εξέλιξη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συνεχίζω µε τα άρθρα 8 έως 11 για τις αρµοδιότητες του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τις διατάξεις
πρόσληψης πλοηγών. Συµφωνούµε µε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού όποτε και αν γίνει αυτός. Διαφωνούµε, όµως, µε τις πρακτικές που υιοθετούνται. Είναι ολοφάνερο ότι δεν έχουν καµµία
σχέση µε διαφάνεια ή αµεροληψία, πρώτον, γιατί ο έλεγχος των
αιτήσεων διενεργείται από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου, δηλαδή ουσιαστικά από το γραφείο του Υπουργού µε βάση το άρθρο 8 παράγραφος 3, δεύτερον, γιατί η τριµελής επιτροπή για τη διενέργεια των εξετάσεων συγκροτείται
από τον Υπουργό και αποτελείται από µέλη-στελέχη του Υπουργείου που είναι υφιστάµενοι του Υπουργού µε βάση το άρθρο 8
παράγραφος 5 και, τρίτον και σηµαντικότερο, απουσιάζει το
ΑΣΕΠ, µιας και πουθενά στο άρθρο 8 δεν γίνεται κάποια σχετική
µνεία.
Όσον αφορά τα άρθρα 12 και 13, κρίνουµε θετική την επέκταση των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής. Παρά το ότι είναι απαράδεκτο να µην έχει
γίνει και να µην έχει ολοκληρωθεί εδώ και εννέα χρόνια αυτή η
οριστικοποίηση των δαπανών και να υπάρχουν πολύ µεγάλα λειτουργικά προβλήµατα, ωστόσο για το καλό των νησιωτών βασιζόµαστε στον λόγο του Αναπληρωτή Υπουργού και πραγµατικά
πιστεύω ότι στο τέλος ηµέρας θα το υλοποιήσετε, πόσο µάλλον
από τη στιγµή που το υποσχεθήκατε και στην επιτροπή και, επιτέλους, θα λυθεί το ζήτηµα µε τις µεταφορές πόσιµου νερού στα
νησιά και από το καλοκαίρι κιόλας παντού θα υπάρχουν εγκαταστάσεις αφαλάτωσης.
Για τα 14 έως 16, για το άλλο σηµαντικό ζήτηµα που πραγµατεύεται το σχέδιο νόµου, δηλαδή τη ναυτική εκπαίδευση, πρώτη
παρατήρηση είναι ότι σε όλους ήταν γνωστά τα διαχρονικά προβλήµατα που υπήρχαν στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού µε
µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό, ιδιαίτερα ναυτικών µαθηµάτων,
πλοιάρχων, µηχανικών κ.ο.κ.. Αποτελούσαν χρόνιες ελλείψεις
στο θέµα της στελέχωσης των εκπαιδευτικών. Οι ρυθµίσεις, που
µε τόση καθυστέρηση έρχονται για το κανονιστικό πλαίσιο, κρίνονται αποσπασµατικές, παρ’ όλα αυτά επιτακτικές, χωρίς να
λαµβάνουν υπ’ όψιν την ανάγκη διαµόρφωσης ενός ολοκληρωµένου πλαισίου για τη ναυτική εκπαίδευση µε λύσεις που θα ενισχύσουν το κύρος των ακαδηµιών και θα βελτιώσουν το πρόγραµµα της παρεχόµενης εκπαίδευσης και θα ενισχύσουν, βέβαια, και το εκπαιδευτικό προσωπικό σε µόνιµη βάση και όχι αποσπασµατικά.
Για τα άρθρα 17 έως 20 µε τις ρυθµίσεις της Λιµενικής Αστυνοµίας στις τροποποιήσεις του Γενικού Κανονισµού Λιµένα και
τις διατάξεις για τους ναυαγοσώστες δεν έχουµε καµµία αντίρρηση.
Συµφωνούµε, επίσης, και µε τη διαγραφή από το µητρώο των
µικρών σκαφών που καταγράφηκαν στις πυρκαγιές του καλοκαιριού.
Στο άρθρο 21 και στις διατάξεις ναυτικής εργασίας συµφωνούµε µε την προτεινόµενη επέκταση της προστασίας των αποδοχών των ναυτικών.
Πάµε στα άρθρα 22 έως 31 και τις διατάξεις του Λιµενικού Σώµατος της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Θα κάνω µια αναφορά ιδιαίτερα στο άρθρο 22 για τις ευεργετικές διατάξεις υπέρ των
τέκνων και της συζύγου του αποβιώσαντος εν υπηρεσία Πλωτάρχη Λιµενικού Σώµατος Κυριάκου Παπαδόπουλου. Σαφέστατα
είµαστε υπέρ -το είπαµε και στην επιτροπή- για τη σχετική ρύθµιση και πολύ σωστά η πολιτεία άµεσα ανταποκρίνεται. Είναι
γνωστό το τεράστιο έργο το οποίο είχε προσφέρει στην πατρίδα
το συγκεκριµένο στέλεχος του Λιµενικού και η προσφορά του
στη διάσωση χιλιάδων προσφύγων κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης.
Όµως όπως είπα και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνηση χωρίς σοβαρά επιχειρήµατα δείχνει για άλλη µια φορά ότι
δεν αντιµετωπίζει µε ίσους όρους και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις των πεσόντων σε υπηρεσία συναδέλφων και θα έπρεπε -και
θα σας το πω και για άλλη µια φορά και από το Βήµα, κύριε
Υπουργέ- να φροντίσετε και αυτά τα µέλη και τα τέκνα αυτών
των οικογενειών και να υπάρχει µια γενίκευση αυτής της διάταξης και όχι µόνο για κάποιο συγκεκριµένο άτοµο, γιατί έχουµε
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δει ότι υπάρχουν πολλές αρνητικές εξελίξεις σε αιτήµατα άλλων
οικογενειών.
Όσον αφορά το άρθρο 25 και τη µεταβατική ρύθµιση κάλυψης
των κενών οργανικών θέσεων λιµενοφυλάκων, πραγµατικά δεν
έχουµε πολλή εµπιστοσύνη ότι µπορεί αυτός ο διαγωνισµός να
διεξαχθεί σύµφωνα µε την απαιτούµενη διαφάνεια.
Το συζητήσαµε και στις επιτροπές, κύριε Υπουργέ. Τοποθετηθήκατε κιόλας ότι το ΑΣΕΠ δεν είναι απλός παρατηρητής. Παρ’
όλα αυτά, δεν διευκρινίζεται η εµπλοκή του ΑΣΕΠ, που παρά το
ότι θα παρίσταται στην επιτροπή, δεν αναγράφεται καµµία αρµοδιότητά του. Οπότε, θέλουµε να υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο
εµπλοκής του ΑΣΕΠ για τη διεξαγωγή των διορισµών και ότι οι
πρωτοβουλίες πραγµατικά θα ανήκουν στο τέλος της ηµέρας
στις υπηρεσίες του Υπουργείου.
Επίσης, για το άρθρο 26, για την επέκταση των αρµοδιοτήτων,
αναµφίβολα θα ενισχυθεί το κύρος του Λιµενικού Σώµατος και
της Ελληνικής Ακτοφυλακής, αρκεί η Κυβέρνηση, όµως, να φροντίσει να ξεκαθαρίσει τα όρια στις αρµοδιότητες σε σχέση µε την
Αστυνοµία. Με αυτόν τον τρόπο θα επιλύονται αποτελεσµατικότερα τα προβλήµατα που ανακύπτουν και που στο παρελθόν
χρόνιζαν και θα υπάρχει έτσι και µια συγκεκριµενοποίηση -θα
µπορούσαµε να πούµε- µεταξύ του Λιµενικού Σώµατος και της
Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Αστυνοµίας.
Η θέση µας είναι «παρών» επί της αρχής και «παρών» στο σύνολο και σίγουρα θέλουµε και λίγο χρόνο να δούµε και τις τελευταίες τροπολογίες, οι οποίες έχουν κατατεθεί, γιατί, όπως
αναφέρθηκε και από συναδέλφους, εµπεριέχουν αρκετά άρθρα
και δεν είναι απλά µια σελίδα, µια νοµοτεχνική βελτίωση ή µια
απλή τροπολογία, αλλά είναι ολόκληρα σχέδια νόµου που χρήζουν ιδιαίτερης µελέτης. Οπότε θα τοποθετηθούµε µε την ψήφο
µας κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
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 κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα πέντε µαθήτριες και µαθητές και έξι εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Χιλιοµοδίου Κορινθίας και από το ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο «Άγιος Ιωσήφ»
Βόλου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δεκαοκτώ λεπτά.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενώ θα έπρεπε να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου µε ειδική την αναφορά στο σχέδιο
νόµου, ετέθησαν και κάποια άλλα ζητήµατα, τα οποία, αν θέλετε,
βρίσκονται σε µια συνάφεια σε σχέση µε το αντικείµενο των επενδύσεων.
Άκουσα, για παράδειγµα, από τον εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Πλακιωτάκη, να καταφέρεται εναντίον της Κυβέρνησης και να υποστηρίζει ότι η σηµειούµενη, όπως είπε,
καθυστέρηση αναφορικά µε το master plan του «ΟΛΠ – COSCO»
δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια ιδεοληπτική συµπεριφορά από
την πλευρά της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Αισθάνοµαι την υποχρέωση και για την ενηµέρωσή σας, αλλά
και για την ενηµέρωση όλων εκείνων που µας ακούνε, να θέσω
υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα.
Με τη µεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου του ΟΛΠ στην
«COSCO» και την κύρωση µε τον νόµο της σχετικής σύµβασης
παραχώρησης µεταξύ ελληνικού δηµοσίου και «ΟΛΠ-Α.Ε.», η κινεζική εταιρεία ανέλαβε τη δέσµευση µέσω του σχετικού νόµου
να υλοποιήσει σειρά υποχρεωτικών επενδύσεων, ενώ είχε τη δυνατότητα να υλοποιήσει και πρόσθετες επενδύσεις.
Θέλω να επισηµάνω ότι η «ΟΛΠ Α.Ε.» είχε την υποχρέωση να
εκπονήσει master plan, το οποίο θα περιελάµβανε τον συνολικό
επενδυτικό σχεδιασµό, δηλαδή υποχρεωτικές και πρόσθετες ή
προαιρετικές, όπως τις λένε, επενδύσεις του οργανισµού και να
τον υποβάλει προς έγκριση στην Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανά-
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πτυξης Λιµένων, δηλαδή στην ΕΣΑΛ.
Επισηµαίνεται ακόµη από την πλευρά µας ότι η ΕΣΑΛ αποτελεί
διυπουργική επιτροπή, της οποίας πρόεδρος είναι ο εκάστοτε
γενικός γραµµατέας λιµένων και µέλη υπηρεσιακοί παράγοντες
υπουργείων και φορέων του δηµοσίου. Προεδρεύεται, δηλαδή
από τον Γενικό Γραµµατέα Λιµένων, τον κ. Χρήστο Λαµπρίδη.
Στις 19 Φεβρουαρίου 2019 και πριν παρέλθει το τρίµηνο της
προθεσµίας η ΕΣΑΛ συνεδρίασε και αποφάσισε. Ενέκρινε οµόφωνα τις επενδύσεις που ορίζονται ως υποχρεωτικές στο παράρτηµα 7.2 της σύµβασης παραχώρησης. Συγκεκριµένα, ενέκρινε
την επέκταση του επιβατικού λιµένα, ενέκρινε την επισκευή δαπέδων σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών στοιβασίας στον προβλήτα 1 του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων, τη µετατροπή της
πενταγωνικής αποθήκης σε επιβατικό σταθµό κρουαζιέρας, την
υπόγεια οδική σύνδεση του σταθµού διακίνησης αυτοκινήτων µε
τον πρώην χώρο του ΟΔΔΥ, τη βελτίωση και συντήρηση υποδοµών λιµένα, την προµήθεια εξοπλισµού λιµένα, τη βυθοκόρηση
του κεντρικού λιµένα, την εκπόνηση µελετών, την κατασκευή
νέου προβλήτα πετρελαιοειδών, την επέκταση σταθµού διακίνησης αυτοκινήτων, τη βελτίωση υποδοµών ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.
Για τις επενδύσεις που η «ΟΛΠ Α.Ε.» προτείνει ως πρόσθετες
επενδύσεις η ΕΣΑΛ αποφάσισε. Εγκρίνει τις ακόλουθες επενδύσεις: οικολογικά λεωφορεία, κατασκευή επιβατικού σταθµού
κρουαζιέρας στην περιοχή της νότιας ζώνης του λιµένα µόνο
κατά το σκέλος που αφορά αµιγώς στον επιβατικό σταθµό, ενώ
απέρριψε την προτεινόµενη επένδυση του κέντρου αναψυχής,
κύριε Πλακιωτάκη, που περιλαµβάνει µη λιµενικές εµπορικές
χρήσεις, δηλαδή mall, κινηµατογράφους και άλλα παρόµοια. Και
για παράδειγµα σας ερωτώ: Είστε σύµφωνοι να γίνει mall από
την «ΟΛΠ Α.Ε.»; Μετατροπή της «Παγόδας» σε ξενοδοχείο πέντε
αστέρων και µετατροπή αποθηκών σε ξενοδοχείο τεσσάρων και
πέντε αστέρων και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση να προηγηθεί η έγκριση αλλαγής της χρήσης των σχετικών κτιρίων από το
Υπουργείο Πολιτισµού µετά από σχετική γνωµοδότηση από το
ΚΑΣ και από το συµβούλιο των Νεωτέρων Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού, και τη µετατροπή της πέτρινης αποθήκης σε
µουσείο στην Ακτή Βασιλειάδη.
Απέρριψε όµως επενδύσεις η ΕΣΑΛ. Ποιες επενδύσεις; Νέα
αποθήκη στην πρώην περιοχή του ΟΔΔΥ, κατασκευή δύο πενταώροφων κτιρίων στάθµευσης αυτοκινήτων, έκτασης 75.000 τετραγωνικών µέτρων στην περιοχή Γ2. Κατά πλειοψηφία την
απέρριψε. Και ξέρετε γιατί; Διότι η σχετική µελέτη είχε λάθη,
ασάφειες αναφορικά µε τα αριθµητικά µεγέθη της επένδυσης.
Έκρινε, επίσης, η ΕΣΑΛ ότι δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν
οι επενδύσεις: κατασκευή ναυπηγοεπισκευαστικής για mega yachts στην περιοχή Γ1, επειδή εκκρεµεί η έκδοση απόφασης από
το Συµβούλιο της Επικρατείας επί προσφυγής του ΟΛΠ για το
σχετικό θέµα και κατασκευή ξενοδοχείου πέντε αστέρων στο
Πόρτο Λεόνε, επειδή εκκρεµεί η εξέταση της πρότασης από το
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο.
Τέλος, υπογραµµίστηκε από την ΕΣΑΛ ότι οι εγκρίσεις για υποχρεωτικές και πρόσθετες επενδύσεις τελούν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν αντιρρήσεις τόσο κατά την έγκριση
της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όσο και
κατά την εξέταση από το ΚΑΣ. Και το είπαµε στις επιτροπές -τέσσερις τον αριθµό ήσαν οι συνεδριάσεις- επανειληµµένα. Δηλαδή
ποια ιδεοληψία µάς οδηγεί -γιατί έτσι µας είπατε- στο να µην
υπάρξουν αυτές οι επενδύσεις; Βεβαίως να υπάρξουν. Ποιος,
όµως, δεν είναι σύµφωνος ότι η οποιαδήποτε µελέτη, η οποιαδήποτε επένδυση -και αναφέροµαι στις επιµέρους επενδύσεις- πρέπει να εξασφαλίζουν τη νοµιµότητα; Και νοµιµότητα είναι η
απόφαση – κρίση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, νοµιµότητα
είναι και η κρίση, αξιολόγηση και απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού από τα συµβούλιά του. Εάν υπάρχει αντίρρηση επ’
αυτού, να κατατεθεί, διότι στον βαθµό που δεν κατατίθεται και
αναδεικνύεται ο λόγος ότι ιδεοληπτικά ενεργεί η Κυβέρνηση για
τις επενδύσεις, τότε αυτός ο λόγος δεν είναι µόνο αβάσιµος,
είναι και πρόχειρος και θα έλεγα είναι και προσβλητικός της ίδιας
της αλήθειας και της πραγµατικότητας.
Και έρχοµαι στο σχέδιο νόµου.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι κάνει αυτό το σχέδιο νόµου;
Δίνει τη δυνατότητα στους οργανισµούς λιµένων -είναι δέκα τον
αριθµό, τους γνωρίζετε, δεν θα τους αναφέρω, είναι όλα τα περιφερειακά µεγάλα λιµάνια µας- µε τη διαδικασία των υποπαραχωρήσεων να προσελκύουν επενδύσεις από τους ιδιώτες,
προκειµένου να αναπτυχθούν δραστηριότητες επενδυτικού χαρακτήρα. Άλλα λιµάνια προσφέρονται και µπορούν να υπηρετήσουν τη δραστηριότητα για τα εµπορευµατοκιβώτια, άλλα µπορεί
να είναι εµπορικά, άλλα µπορεί να είναι εµπορικά και βιοµηχανικά, άλλα µπορεί να έχουν δραστηριότητα σε µαρίνες, σε
κρουαζιέρες κ.ο.κ..
Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το µοντέλο, το οποίο αµφισβητήθηκε κυρίως από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, είναι το µοντέλο των υποπαραχωρήσεων που ισχύει στο 80% και πλέον σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Και δεν είναι µόνο η Αµβέρσα συγκριτικό
µέγεθος. Είναι και πάρα πολλά άλλα λιµάνια και µάλιστα λιµάνια
τα οποία είναι και µικρότερα από τα δικά µας περιφερειακά λιµάνια. Δεν παραχώρησε το ελληνικό δηµόσιο την κυριότητα στον
οποιονδήποτε άλλον.
Και να σας πω επιπλέον τι έχει; Δεν επιτρέπει ο νόµος να πάρει
το σύνολο του λιµανιού ένας επενδυτής, δηλαδή δεν επιτρέπει
την ολική υποπαραχώρηση.
Ετέθη το ερώτηµα και στις επιτροπές και εδώ: Μα είναι δυνατόν ένα λιµάνι στο οποίο θα υπάρξει µια επένδυση να µην συνεργάζεται µε ένα λιµάνι; Η σωστή ανάγνωση του νοµοσχεδίου θα
οδηγήσει στη βεβαιότητα για όποιον διαβάσει το νοµοσχέδιο ότι
όχι µόνον δεν απαγορεύεται η συνεργασία µιας δραστηριότητας
του ενός λιµανιού µε την δραστηριότητα κάποιου άλλου λιµανιού, αλλά προβλέπεται µε σαφήνεια και µιλάει για τις συνδυασµένες δραστηριότητες που µπορεί και ο ίδιος επενδυτής να
έχει. Έτσι, για παράδειγµα, εάν κριθεί ότι το τάδε λιµάνι, ο Φίλιππος ΙΙ της Καβάλας, για παράδειγµα, σε συγκεκριµένη δραστηριότητα έχει ανάγκη να συνεργαστεί για το αντικείµενο το
εµπορικό µε το λιµάνι του Βόλου στον Παγασητικό, σε τίποτε δεν
εµποδίζεται στο να πάρει µέρος σε συγκεκριµένη διαγωνιστική
διαδικασία -για την οποία θα σας µιλήσω- και να εξασφαλίσει και
τη συλλειτουργία των δραστηριοτήτων µεταξύ των δύο λιµανιών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Και πώς θα γίνονται οι υποπαραχωρήσεις; Θα γίνονται µε την
προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού, στη βάση συγκεκριµένης
πρότασης που θα υπάρχει, έτσι ώστε να αξιολογείται και η δυνατότητα του λιµανιού, αλλά και η απόδοση της επένδυσης. Θα
είναι, δηλαδή, ένας διαγωνισµός διάφανος, καθαρός, στη βάση
του εθνικού µας δικαίου, αλλά και του ενωσιακού δικαίου.
Όσον αφορά το ανταποδοτικό τέλος, πράγµατι η Κυβέρνηση,
αφού εξασφάλισε τη µη παραχώρηση της κυριότητας των λιµανιών, αλλά µόνο δραστηριότητες µε τη µέθοδο των υποπαραχωρήσεων, ζήτησε να υπάρχει -και το νοµοθετούµε- το ανταποδοτικό τέλος 5%, από το οποίο θα παίρνει και η τοπική αυτοδιοίκηση.
Και δεν υπάρχει αυτό που άκουσα στις επιτροπές, 5% από
εδώ, 3% από εκεί, αύριο µεθαύριο 10%, 15%, να η επιβάρυνση
30% στον επενδυτή. Και ποιος επενδυτής; Μα, δεν πρόκειται περί
αυτού. Και η αύξηση του ανταποδοτικού τέλους, δηλαδή του 5%,
θα γίνεται στη βάση συγκεκριµένης µελέτης η οποία θα αξιολογεί
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τη βιωσιµότητα του οργανισµού λιµένος, σε σχέση πάντοτε και
σε επαφή µε την επένδυση. Δεν είναι σωστό αυτό; Ποια δυσχέρανση υπάρχει οποιουδήποτε επενδυτή να προσέλθει και να
επενδύσει; Απολύτως καµµία.
Διαφορετικά, ε τότε ερρέτω, κύριε Πλακιωτάκη! Έπρεπε να
τους πούµε «ελάτε, πάρτε όλα τα λιµάνια, δεν θα πάρει τίποτε
το ελληνικό Δηµόσιο, δεν θα παίρνει τίποτα η Τοπική Αυτοδιοίκηση και θα είναι τα λιµάνια δικά σας». Δεν είναι η δική µας επιλογή αυτή. Αν υπηρετείτε εσείς αυτή την αντίληψη, αυτό το µοντέλο, να το πείτε καθαρά. Δεν θητεύουµε στην ίδια σχολή ανάπτυξης. Εµείς θέλουµε την ανάπτυξη βιώσιµη, δίκαιη και το αποτέλεσµα της ανάπτυξης να διαχέεται στην ελληνική κοινωνία,
στους αρµούς της ελληνικής κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα είχαµε υψηλότατους δείκτες ανάπτυξης και το 2000 και το 2002 και το 2004, τους
υψηλότερους στην Ευρωζώνη. Το ερώτηµά µου: Ποιος ήταν ο
καρπωτής; Ποιος καρπώθηκε το αποτέλεσµα αυτής της ανάπτυξης; Λίγα χρόνια µετά οδηγηθήκαµε στην οικονοµική κρίση. Το
καρπώθηκαν οι ολίγοι, το καρπώθηκαν οι οικονοµικές ελίτ της
χώρας. Εµείς τέτοια ανάπτυξη δεν θέλουµε.
Και συναφώς σηµειώνω: Εµείς τα λιµάνια τα θέλουµε να βλέπουν στη θάλασσα, αλλά να µην έχουν και στραµµένη την πλάτη
τους προς τη στεριά, δηλαδή να υπηρετούν την ανάπτυξη και σε
εθνικό και σε τοπικό επίπεδο και βεβαίως, να διαµορφώνουν και
θέσεις εργασίας.
Άκουσα την παρατήρηση του κ. Κατσιώτη και τον ευχαριστώ.
Δεν µεταβάλλονται οι εργασιακές σχέσεις των εργαζοµένων
στους οργανισµούς λιµένων και αναφέροµαι στην παράγραφο 4
του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου. Και προβαίνω στην ερµηνευτική δήλωση που ακολουθεί: «Με την παράγραφο 4 του άρθρου
5 του σχεδίου νόµου ορίζεται ότι οι γενικοί κανονισµοί προσωπικού και οι κανονισµοί εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης
των οργανισµών λιµένων Α.Ε, των οποίων οι συµβάσεις κύριας
παραχώρησης µε το ελληνικό δηµόσιο κυρώνονται, δυνάµει του
συζητουµένου, του παρόντος σχεδίου νόµου, διατηρούνται σε
ισχύ και µετά τη σύναψη των συµβάσεων υποπαραχώρησης του
άρθρου 2. Με τη διάταξη δηλαδή αυτή διασφαλίζονται πλήρως
τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων στους οργανισµούς
λιµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1876/1990. Και αποσαφηνίζεται περαιτέρω ότι µετά τη σύναψη των συµβάσεων υποπαραχώρησης, που προβλέπονται στο άρθρο 2 του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι
εργασιακές σχέσεις των απασχολουµένων στους οργανισµούς
λιµένων Α.Ε. εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του
ν.1876/1990, δηλαδή «ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις
και άλλες διατάξεις». Αυτός είναι ο τίτλος του νόµου.
Ως εκ τούτου διευκρινίζεται ρητά ότι οι αµοιβές του προσωπικού των οργανισµών λιµένων Α.Ε. καθορίζονται κάθε φορά από
τις επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας που συνάπτουν οι οργανισµοί λιµένων µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις
των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον νοµό που ανέφερα, δηλαδή στον ν.1876/1990.
Και καταθέτω στα Πρακτικά τη σχετική ερµηνευτική δήλωση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Φώτης Κουβέλης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ερµηνευτική δήλωση η
οποία έχει ως εξής:
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ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ετέθησαν και πάρα
πολλά άλλα ζητήµατα στα οποία επιφυλάσσοµαι στην εξέλιξη και
την πρόοδο της συζήτησης να µιλήσω διεξοδικότερα.
Βεβαίως, υπάρχει και το κεφάλαιο που αφορά στο Λιµενικό
Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Υπάρχει και το ζήτηµα της εκπαίδευσης. Πολλά είπαµε στη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής
επί τέσσερις συναπτές ηµέρες, αλλά θα επανέλθω, προκειµένου
να δοθούν οι αναγκαίες εξηγήσεις όσο και οι απαντήσεις.
Μένοντας, όµως, στον κορµό του νοµοσχεδίου, δηλαδή στις
υποπαραχωρήσεις, πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η λιµενική πολιτική, δηλαδή η ανάπτυξη των λιµένων,
σε καµµία περίπτωση δεν αφήνει έξω τον σχεδιασµό. Και έχουµε
ολοκληρώσει τη σχετική µας πρόταση και µελέτη και σε λίγες
ηµέρες θα έχετε την δυνατότητα να τη δείτε και να την αξιολογήσετε, διότι πρόκειται για µία σηµαντική πρόταση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Μόνο µία λέξη θα πω ακόµα.
Εγώ καταλαβαίνω ότι από την παρούσα Κυβέρνηση ζητάτε, ζητάει ο ελληνικός λαός να λυθούν όλα τα προβλήµατα. Θέλουµε
να τα λύσουµε και έχουµε προχωρήσει στη λύση για πάρα πολλά
από αυτά που δεν είχαν επιλυθεί επί τριάντα, σαράντα και πενήντα χρόνια. Λιµενική πολιτική εδώ και πενήντα χρόνια στη
χώρα µας δεν υπάρχει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επειδή έχουν ζητήσει να παρέµβουν δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, συγκεκριµένα ο κ. Χατζησάββας και ο κ. Λοβέρδος, θα τους δώσουµε τον
λόγο.
Κύριε Λοβέρδο, να προτάξουµε τον κ. Χατζησάββα γιατί συµµετέχει σε µια επιτροπή. Αµέσως µετά επιθυµείτε εσείς να οµιλήσετε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να µην ξεκινήσουµε
τον κατάλογο µε δύο οµιλητές;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, µη το κάνετε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Επείγοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επείγεστε, εντάξει.
Θα δώσω τον λόγο στον κ. Χατζησάββα, µετά θα µιλήσετε
εσείς και µετά θα ξεκινήσουµε τον κατάλογο.
Ορίστε, κύριε Χατζησάββα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Είναι θλιβερό να ακούµε έναν Υπουργό της Κυβέρνησης να
λέει ότι απλά διαχειρίζεται την εκχώρηση περιουσίας λίγο καλύτερα από τους προηγούµενους και είναι επίσης θλιβερό να βλέπουµε να έρχονται συνεχώς εκπρόθεσµες τροπολογίες –τεράστιες τροπολογίες µε πολλά άρθρα- που θα πρέπει οι λιγοστοί
οµιλητές ή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των κοµµάτων να
προλάβει να µιλήσει για αυτές και να αιτιολογήσει τη θέση του.
Βέβαια, η δική µας θέση είναι λίγο πιο εύκολη, γιατί θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο. Και το καταψηφίζουµε για συγκεκριµένο λόγο. Και έχουµε πει ότι αν θέλετε να υπερψηφίσουµε
κάποιο νοµοσχέδιο, θα πρέπει αυτό το νοµοσχέδιο να είναι η κατάργηση της Συµφωνίας των Πρεσπών. Φέρτε τη να την ψηφίσουµε για να καταργηθεί και να δούµε και να συζητήσουµε όλα
τα υπόλοιπα, αν και δεν προσπαθείτε να λύσετε κανένα πρόβληµα του λαού, προσπαθείτε να λύσετε προβλήµατα δικά σας,
προβλήµατα που έχετε δηµιουργήσει.
Θα πάρω ενδεικτικά µόνο µία τροπολογία και θα µιλήσω για
τη συστέγαση των διευθύνσεων ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Τις φορτώνετε στην αποκεντρωµένη διοίκηση να συστεγαστούν µε άλλες υπηρεσίες και να πληρώνονται από εκεί. Και
αυτό δεν είναι το πρόβληµα του ελληνικού λαού, δεν λύνει το
πρόβληµα του ελληνικού λαού. Το πρόβληµά του είναι ότι πληρώνει. Τώρα το αν θα πληρώνονται από τη µία υπηρεσία ή την
άλλη δεν τον ενδιαφέρει. Είναι ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, επικοινωνίες, µισθώµατα, ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, ταχυδροµικές υπηρεσίες, προµήθειες γραφικής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ύλης ή αναλωσίµων. Γιατί τα αναφέρω;
Έχετε δηµιουργήσει την ψευδή εντύπωση στον λαό ότι για
οποία υπηρεσία παρέχεται σε σχέση µε το Υπουργείο που ασχολείται µε τη µετανάστευση –είτε είναι ιθαγένεια είτε είναι οτιδήποτε άλλο- δεν πληρώνει ο ελληνικός λαός χρήµατα και όλα αυτά
έρχονται σε µορφή πακέτων εκατοµµυρίων για να τα διαχειριστούν είτε οι ΜΚΟ είτε η Κυβέρνηση και είναι δώρο. Τίποτα δεν
είναι δώρο, ο ελληνικός λαός τα πληρώνει όλα.
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι έχει αναλωθεί το µιντιακό
κατεστηµένο τις τελευταίες ηµέρες στις απειλές και σε διάφορες
µαγκιές από Υπουργό σε Υπουργό ή από Υπουργό προς τον
Στουρνάρα, διαφορετικές περιπτώσεις ίδιας βαρύτητας και σοβαρότητας.
Τι έγινε σήµερα, άραγε; Σήµερα έληγε το τελεσίγραφο Πολάκη προς Στουρνάρα. Έπρεπε να πάει να τον επισκεφτεί στην
Κεντρική Τράπεζα. Δεν ξέρω αν πήγε, αλλά αν κρίνω από το ότι
τελικά δεν στήριξε ούτε τη θέση του ότι έχει καταγράψει και το
µετάνιωσε, γιατί του είπαν ότι είναι κακούργηµα, δεν ξέρω αν θα
πάει.
Βέβαια, το δραµατικό της υπόθεσης είναι ότι ακόµα και δύο
και τρεις ζωές να δούλευε ο Έλληνας πολίτης, δεν θα µπορούσε
ποτέ να πείσει καµµία τράπεζα να του δώσει οποιοδήποτε καταναλωτικό δάνειο τέτοιας αξίας, 100.000 ευρώ, που ξέρουµε όλοι
ότι το καταναλωτικό δάνειο δεν προϋποθέτει τίποτα, το παίρνεις
για να το κάνεις ό,τι θέλεις.
Δύο πρωτοκλασάτοι πρώην Υπουργοί, από την άλλη, όταν
ήταν εν ενεργεία και όταν έτρεχαν σοβαρά εθνικά θέµατα, όπως
ήταν το όνοµα των Σκοπίων -που τελικά τους δώσατε ό,τι ήθελαν- σε µία περίοδο που ο Ερντογάν και οι Υπουργοί του διεκδικούσαν από το Αιγαίο συνεκµετάλλευση, αντάλλασσαν µηνύµατα, απειλούσαν να αποκαλύψει ο ένας τον άλλο για κακοδιαχείριση κονδυλίων και τα µηνύµατα sms είχαν και απειλές του
στυλ «θα σε τελειώσω, θα σε κάνω, θα σε ράνω».
Τι να αποκαλύψει, όµως, ο Καµµένος σε σχέση µε κακή διαχείριση, ειδικά για τις βίζες; Επανειληµµένα είχαµε καταγγείλει
εµείς σαν Χρυσή Αυγή στοιχεία τα οποία έδειχναν κακοδιαχείριση για τις βίζες, αλλά για µικροπολιτικά συµφέροντα –βασικά,
για να µη χάσει την καρέκλα, γιατί ήταν Υπουργός της Κυβέρνησης- δεν κοιτούσε να τα βγάλει στη φόρα, αλλά έτρεχε να φύγει
από τα έδρανα, όταν συναγωνιστές Βουλευτές ανέφεραν τα
στοιχεία σχετικά µ’ αυτήν την κακοδιαχείριση.
Τώρα ακούµε από το στόµα του να κάνει κάτι γελοίες αναφορές για ίλες αρµάτων και είκοσι λεπτά υπόθεση και διάφορα τέτοια. Αυτά είναι από άσχετους οι οποίοι µιλάνε για άσχετες
καταστάσεις. Δεν ξέρουν τι συµβαίνει στη συνοριακή γραµµή και
προς το παρόν µε την πολιτική τη δική του, αλλά και πολιτικές
δεκαετιών φιλικές απέναντι στην κυβέρνηση των Σκοπίων, περνάς τα σύνορα έτσι. Με µία ταυτότητα µπορείς να µπεις για
ψώνια ή για το καζίνο. Ούτε σε είκοσι λεπτά δεν µπορείς να περάσεις την αναµονή από εκατοντάδες και χιλιάδες Έλληνες που
περιµένουν εκεί για να µπουν µέσα και να αφήσουν τα λεφτά
τους στα Σκόπια, καταδικάζοντας την ελληνική αγορά –τουλάχιστον των όµορων νοµών- σε εξαθλίωση.
Τώρα, βέβαια, µ’ αυτήν την παραχάραξη που έγινε και µε την
αποδοχή ότι το γειτονικό κράτος δικαιούται ένα µέρος της ιστορίας µας µε το όνοµα, είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβληµα αυτό θα
γιγαντωθεί. Παίρνετε γι’ αυτό «συγχαρητήρια» από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ, από τον Τραµπ και δικαιωµατικά µε
τον σκοπό που υπηρετήσατε σαν ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, δηλαδή σαν
Τσίπρας και Καµµένος, έχετε µια θέση στο κάδρο της φωτογραφίας του Ζάεφ και του Σόρος.
Ήρθε και η εσωτερική εγκύκλιος που αναγκάζει δύο δηµόσιους φορείς στη χρήση του νέου ονόµατος των Σκοπίων και η µη
χρήση του σε δηµόσια έγγραφα θα τα καθιστά µη αποδεκτά και
θα επιστρέφονται.
Έτσι κι εµείς σας επιστρέφουµε αυτήν την εγκύκλιο που υποχρεώνει την υιοθέτηση του ονόµατος, γιατί εµείς δεν αποδεχόµαστε κανένα κράτος µε τη λέξη «Μακεδονία» ή παράγωγο της
λέξης.
Όσον αφορά την κύρωση της παραχώρησης που συζητάµε
σήµερα, ως αντιµνηµονιακή Αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρω-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΑ’ - 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

θυπουργός φυσικά, έλεγαν ότι η παραχώρηση είναι εκποίηση δηµόσιας περιουσίας και µιλούσε για τα λιµάνια, τα αεροδρόµια,
τις µεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια. Έλεγαν ότι
είναι εθνική µειοδοσία, ξεπούληµα, εκχώρηση. Σας βλέπαµε σε
πορείες και καταλήψεις, πάνω στα κάγκελα, σε διάφορες άλλες
εκφάνσεις της επαναστατικής σας ή της ψευδοεπαναστατικής
σας πολιτικής, µε στόχο να υφαρπάξετε την ψήφο του ελληνικού
λαού που ήταν ενάντια στο ξεπούληµα γενικά. Ο δε Πολάκης
έλεγε ότι δεν θα δώσουµε τα κλειδιά στους Γερµανούς. Όχι µόνο
τα δώσατε, αλλά αφήσατε τις πόρτες ανοιχτές µε τα κλειδιά
επάνω. Απλώς κάνατε έτσι ένα διάνθισµα λεκτικό και λέτε, για
παράδειγµα, ότι είναι ανάπτυξη, πρόοδος, εκσυγχρονισµός, ενίσχυση το να εκχωρήσετε τα λιµάνια σε Βόλο, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Ηγουµενίτσα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Πάτρα και
αλλού, δέκα στο σύνολο, δηλαδή όλα αυτά που είχαν αποµείνει
µετά την εκχώρηση των δύο µεγάλων λιµανιών.
Έτσι, το ΤΑΙΠΕΔ θα µπορεί να δίνει για χρήση τα λιµάνια αυτά,
ανάλογα µε την περίπτωση, ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα, σταθµό, κοντέινερς, κ.λπ.. Δεν είναι µόνο το ξεπούληµα, αλλά είναι και η προετοιµασία διαµέσου της απαξίωσης των λιµανιών της χώρας, για
να µην αντιδράσει, βέβαια, µετά η κοινωνία, αλλά µε κάποιες επιπτώσεις σε όλες τις βαθµίδες της κοινωνίας, όπως στην αγορά
σ’ αυτούς που ασχολούνταν επαγγελµατικά µε τον τουρισµό,
στους εργάτες που δούλευαν στα λιµάνια, στην ακτοπλοΐα και
στο εµπόριο.
Απαξιώσατε τα λιµάνια. Ήταν σαν να µην είχαν λιµάνια αυτές
οι περιοχές. Τα φέρατε σε µια κατάσταση που πιστεύετε ότι δεν
θα αντιδράσει κανένας από τους πολίτες εκεί, γιατί ούτως ή
άλλως σου λέει «Δεν τα είχαµε τα λιµάνια. Και που τα είχαµε εδώ,
τι γινόταν; Δεν γινόταν κάποια δουλειά».
Όµως, έρχονται να σας διαψεύσουν τα οικονοµικά αποτελέσµατα των οργανισµών που δείχνουν σχεδόν σε όλα, εκτός από
ένα, θετικό ισοζύγιο και κέρδη. Έρχονται και οι αντιδράσεις των
εργαζοµένων. Ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Υπαλλήλων Λιµανιών Ελλάδας λέει ξεκάθαρα ότι θα δηµιουργηθούν πολλά προβλήµατα στους ήδη εργαζόµενους. Ένα απ’ αυτά είπα ότι ήταν
η µη ύπαρξη πρόβλεψης, γιατί δεν υπάρχει καµµιά πρόβλεψη για
συλλογικές συµβάσεις εργασίας των ήδη εργαζοµένων. Καταλαβαίνουµε, δηλαδή, τι πρόκειται να γίνει αργά ή γρήγορα.
Όλα αυτά αντιµετωπίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Καµµιά φορά, βέβαια, δεν καταλαβαίνουµε αν είναι Υπουργείο Ναυτιλίας ή Υπουργείο Εξωτερικών. Ανάλογα βγάζει διάφορες
ανακοινώσεις, οι οποίες καµµιά φορά είναι εκτός πραγµατικότητας. Βλέπουµε εδώ ότι έκαναν και συνάντηση µε τους Κορεάτες
για να δώσουν ναυτιλιακό εξοπλισµό. Πρόκοψαν τα δικά µας τα
ναυπηγεία! Έχουν ρηµάξει! Υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες που παλεύουν εκεί να κρατήσουν κάποιες θέσεις εργασίας, να φέρουν
συνάλλαγµα και στοχοποιούνται φορολογικά. Προσπαθείτε να
τους τελειώσετε και αυτούς.
Έχουµε, βέβαια και αναφορές σε εθνικά θέµατα από το
Υπουργείο Ναυτιλίας. Καµµιά φορά λέµε ότι δεν διάβασαν τη
συµφωνία και ότι ήταν όπως κάποτε που έλεγαν κάποιοι Υπουργοί ή Βουλευτές ότι υπέγραψαν το µνηµόνιο χωρίς να το διαβάσουν. Σε µία σχετική αναφορά ένα δελτίο Τύπου για τη Συµφωνία
των Πρεσπών αναφέρει ότι η Συµφωνία των Πρεσπών είναι
σαφής και δεν παραχωρεί ούτε εθνότητα ούτε γλώσσα.
Δεν ξέρω αν διαβάζαµε διαφορετική συµφωνία, αλλά η εθνότητα είναι µακεδονική και η γλώσσα µακεδονική, η οποία έχει
δοθεί. Πώς είναι σαφές ότι δεν παραχωρείται;
Φθάνουµε τώρα στον κοινό εχθρό. Ποιος είναι ο κοινός εχθρός
όλων αυτών οι οποίοι εξυπηρετούν τις πολιτικές που ανέφερα
πριν; Είναι η ακροδεξιά, η Χρυσή Αυγή δηλαδή, για να µην κοροϊδευόµαστε. Ποια ακροδεξιά; Μιλάνε για ισχυρό αριστερό και
προοδευτικό πόλο απέναντι στον βαθύτατο συντηρητισµό και την
ακροδεξιά και λένε «Είναι απέναντί µας».
Εννοείται ότι είµαστε απέναντί σας. Τι εκπροσωπείτε, δηλαδή,
ως αριστερός προοδευτικός πόλος ή οι νεοφιλελεύθεροι οι
οποίοι ήταν πριν; Τα µνηµόνια; Εννοείται ότι είµαστε απέναντί
σας. Τον ΕΝΦΙΑ που έχει ρηµάξει όλη την κοινωνία, ανεξάρτητα
οικονοµικής υποστάθµης; Εννοείται ότι είµαστε απέναντί σας.
Την υπερφορολόγηση; Απέναντί σας. Τη φυγή των νέων στο εξω-
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τερικό; Εµείς θέλουµε να επιστρέψουν και να έχουν καλές συνθήκες εργασίας και ένα µέλλον εδώ, στην Ελλάδα. Τον αντιχριστιανισµό που υπηρετείτε; Απέναντί σας µέχρι το τέλος. Την
ποινικοποίηση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας; Ναι, είµαστε
κάθετα και φανατικά απέναντί σας σε όλα αυτά, µαζί µε τον λαό
δηλαδή που στο σύνολό του και αυτός είναι απέναντί σας, δηλαδή µαζί µας.
Επίσης, για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα,
έχουµε ένα δελτίο Τύπου που λέει ότι είναι σηµαντική η επίσκεψη
και ανεξάρτητα αν δεν διασφαλιστεί το αποτέλεσµα, κ.λπ., καταλήγει λέγοντας «Όλα αυτά βεβαίως πρέπει να τα αναµένει κανείς
ανάλογα µε το ποια θα είναι η θέση του κ. Ερντογάν αναφορικά
µε την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του νοτιοανατολικού
Αιγαίου και της Μεσογείου».
Δηλαδή, εσείς οι µεγάλοι στρατηγικοί και πολιτικοί αναλυτές
ποια λέτε ότι είναι η θέση του Ερντογάν απέναντι σε αυτά τα ζητήµατα; Η δικιά σας είναι ανύπαρκτη. Αυτό το ξέρω. Όµως, η
θέση του Ερντογάν ποια είναι;
Έχουµε άλλο δελτίο Τύπου που µιλάει για τις θέσεις. Σε συνέντευξη, λοιπόν, στο Πρώτο πρόγραµµα στην ΕΡΤ ο κ. Κουβέλης σχολίασε τις εµπρηστικές δηλώσεις του Γιλντιρίµ, ο οποίος
και τι δεν έλεγε εναντίον των Ελλήνων! «Καταλήγουµε στο ότι
βρισκόµαστε σε έναν ακήρυχτο πόλεµο στο Αιγαίο», πρόσθεσε.
«Αυτή είναι η θέση του Ερτογάν», που κλιµακώνει τις παραβιάσεις στο Αιγαίο. Επί δύο εβδοµάδες ήταν σε επιφυλακή ο Γεώργιος Μπαλταδώρος, όταν έπεσε το αεροπλάνο του και αυτός,
είναι οι συνθήκες που µας φέρνει ο κ. Ερντογάν. Κι εσείς αναρωτιέστε ποιες µπορεί να είναι αυτές οι θέσεις τους.
Άλλη θέση, λοιπόν, δική σας αυτή τη φορά, είναι η εξής: «Η
Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα από κανέναν» τόνισε από τα Τρίκαλα
όπου µίλησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας Φώτης
Κουβέλης κάποτε.
Αυτή είναι η θέση µας απέναντι στην απόλυτη διεκδίκηση του
Ερντογάν, όταν τον φέρατε εδώ και τον νοµιµοποιήσατε, όταν
κανένα άλλο κράτος δεν τον αναγνώριζε; Η θέση του Ερντογάν
και των Τούρκων είναι ξεκάθαρη. Κρατούσε επί µήνες σε οµηρία
δύο στρατιωτικούς. Λέει ότι απαιτεί συνεκµετάλλευση του Αιγαίου και των πόρων του. Μιλάει για µουσουλµανικό τόξο που
θα πλήξει τους εχθρούς της Τουρκίας. Λέει ότι θα στείλει τα γεωτρύπανά του στην Κύπρο, χωρίς να τον νοιάζει αν θα προκληθεί
πόλεµος ή σύρραξη, ότι θα µας πετάξουν στη θάλασσα τους Έλληνες, όπως έκαναν παλαιότερα, ότι θέλουν την «µπλε πατρίδα»
και τα σύνορα της καρδιάς τους.
Να ξέρετε ότι αργά ή γρήγορα θα χάσουν από την «µπλε σηµαία» και τη δύναµη της καρδιάς µας, γιατί δεν είµαστε η µικρή
Ελλαδίτσα που κάποιοι από εσάς, οι εκπρόσωποι του εθνοµηδενισµού, θέλετε να πείσετε τους Έλληνες ότι είµαστε. Είµαστε η
ισχυρή, συµπαγής εθνικά, γλωσσικά και θρησκευτικά, αιωνία
Ελλάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία και κύριοι Βουλευτές, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας δεν συγκροτείται από διαλεγούρια, από υπολείµµατα διµηνίτικα ή πενταµηνίτικα. Δεν
υπάρχει δυσοσµία, δηλαδή. Άρα, µπορούµε να µιλάµε πολιτικά.
Επίσης, δεν αποτελείται από Υπουργούς που αλληλοµηνύονται
και επίσης, δεν έχουµε ανθρώπους στο Υπουργείο αυτό που να
ήταν «µακεδονοµάχοι» και να ψήφισαν τη Συµφωνία των Πρεσπών, οπότε και να απαξιεί κανείς να τους απευθύνει τον λόγο.
Μιλάµε για µια κανονική ηγεσία και συνεπώς, επαναλαµβάνω,
µπορούµε να µιλήσουµε πολιτικά.
Επιπροσθέτως, η κυρία εισηγήτρια της Πλειοψηφίας - Μειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Γκαρά, µε µετριοπάθεια και µε προσπάθεια
να δώσει το περιεχόµενο του σχεδίου νόµου, έκανε τις εισηγήσεις της και σήµερα και στη διαρκή επιτροπή και θα αντιδράσω
σε αυτό.
Επίσης, είχα την ευκαιρία να ακούσω τον Γενικό Γραµµατέα
του Υπουργείου, τον κ. Τεµπονέρα, σε µια εκδήλωση στον Πειραιά και µου φάνηκε ένας λειτουργικός άνθρωπος. Συνεπώς,
εκτιµώ ότι απευθύνοµαι σε ανθρώπους που µπορούν να καταλά-
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βουν τι είναι αυτό που θα πω.
Παρακολούθησα, επίσης -διαβάζοντας, γιατί δεν είµαι µέλος
της επιτροπής- τις παρεµβάσεις των φορέων. Εντυπωσιάστηκα
από το πόσο αντίθετα µιλούσαν, αφ’ ενός, ο κ. Δριβάκος και αφ’
ετέρου, ο κ. Κόκκινος, που υποτίθεται ότι, εκπροσωπώντας στο
Υπουργείο αυτό τους εργαζόµενους στο Λιµενικό, αξιωµατικούς
και λοιπό προσωπικό, θα περίµενε κανείς να έχουν µια συνάφεια
στις απόψεις τους. Έλεγαν αντίθετα πράγµατα. Μου έκανε εντύπωση, πάντως.
Παρακολούθησα, επίσης, πολλούς από τους φορείς να αναφέρονται σε διατάξεις µε θετικό τρόπο, όπως λόγου χάρη, ο εκπρόσωπος των εφοπλιστών πλοίων µικρών αποστάσεων, λέγοντάς σας όµως στο τέλος «ελπίζουµε να µην τις αλλάξετε».
Επειδή, άκουσα, ότι θα φέρετε τροποποιήσεις, τεχνικές µεταβολές ή οτιδήποτε, περιµένουµε για να διατυπώσουµε τελική
γνώµη, να έχουµε και τις τελευταίες αυτές παρεµβάσεις.
Τι δεν είπατε, κυρία Γκαρά; Είπατε και σήµερα, αλλά και στις
άλλες παρεµβάσεις σας, ότι έπρεπε να κυρωθεί µε νόµο το σύνολο των πράξεων, το σύνολο των συµφωνιών οι οποίες είχαν
γίνει το 2003, µε τις οποίες είχε συµφωνηθεί από τους οργανισµούς λιµένων µε το δηµόσιο η παραχώρηση και όπως το άκουσα, µη έχοντας µπει στον φάκελο, καταλάβαινα, όταν ακόµα
ήσασταν στην επιτροπή, ότι υπάρχει µια παράλογη καθυστέρηση. Δεν είναι έτσι.
Οι συµβάσεις αυτές εφαρµόζονταν κανονικότατα απλώς
επειδή οι υποπαραχωρήσεις που προβλέπονται στις συγκεκριµένες ρυθµίσεις και προβλέπονταν και σε εκείνες τις συµβάσεις
πρέπει να κυρώνονται µε νόµο, κατά τη γνώµη του ΤΑΙΠΕΔ και
έτσι σας ζήτησε το ΤΑΙΠΕΔ να κυρώσετε µε νόµο και τη σύµβαση-µήτρα, εκείνες δηλαδή τις δέκα συµβάσεις που είχαν γίνει
το 2003. Είναι συµβάσεις που επαναλαµβάνω -κοιτάξτε το άρθρο
3 παράγραφος 7- προέβλεπαν την υποπαραχώρηση από τότε.
Άρα, λοιπόν, εδώ έχουµε ένα πολιτικό θέµα, της αντίφασής
σας µε τον παλιό σας εαυτό, αρµοδιότητας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος να σας τον θυµίζει. Εµείς σας καλωσορίσαµε σε αυτές
τις πρακτικές, που είναι επωφελείς για τη χώρα. Το 2003 ήµασταν κυβέρνηση εµείς, ως ΠΑΣΟΚ, αλλά εκεί υπάρχουν στα
έδρανα αυτά κάποιοι που µέχρι χθες, µέχρι το 2014, τα λέγατε
περίπου ίδια, αλλά τα κάνατε ακριβώς αντίθετα στην πράξη.
Και επειδή µιλάµε για τον Πειραιά και βλέπω και τον κ. Δρίτσα,
θέλω να καταθέσω την οµιλία του Πρωθυπουργού, τότε Αρχηγού
της Αντιπολίτευσης προ των ευρωεκλογών του 2014, να δείτε τι
έλεγε, απευθυνόµενος στο αντάρτικο του Πειραιά και στο λιµάνι
της αγωνίας. Αυτό, παρακαλώ, το καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σπάνια καταθέτω τέτοια κείµενα στη Βουλή, αλλά είναι τόσο
χαρακτηριστικά αυτά που έλεγε και ανατριχιαστική η µεταβολή,
που νοµίζω ότι καλό είναι όποιος συνάδελφος και όποιος δηµοσιογράφος θέλει να θυµηθεί, να τα έχει µπροστά του. Τα λέγατε
και για τα αεροδρόµια αυτά. Υπουργός σας σήµερα, τότε έλεγε
ότι, αν στο αεροδρόµιο της πόλης του παρέµβει η «FRAPORT»,
θα πηγαίνει και θα ξαπλώνει στον διάδροµο. Δεν τον είδα. Δεν
είδα κανέναν να ξαπλώνει στους διαδρόµους.
Τα ίδια λέγατε και για τα λιµάνια, µάλιστα µε φράσεις τροµερά
έντονες: «Εθνικό και οικονοµικό έγκληµα η πώληση των λιµανιών
του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης», «ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει προς
κάθε κατεύθυνση ότι η πώληση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και του ΟΛΘ θα ακυρωθούν και θα αναζητηθούν ευθύνες
για τη ζηµιά», στις 7-11-2014, παραµονές δηλαδή των εκλογών
που σας έφεραν µε διαφορά τέτοια στην εξουσία.
Για να δούµε, όµως, πέρα από αυτά τι προσθέτετε εσείς, µε
τα σχετικά µε τα δέκα λιµάνια άρθρα του σχεδίου νόµου. Όµως,
πριν µπω σε αυτό, στην επιτροπή έγινε µια συζήτηση για την
ύπαρξη ή την ανυπαρξία µελετών για αυτό που είναι να γίνει και
ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο κ Σαντορινιός, είπε κάτι έξυπνο:
«Ωραία. Δεν υπάρχουν µελέτες, πράγµατι». Το συνοµολόγησε
αυτό.
Υπήρχε για τον ΟΛΠ µια έξυπνη παρέµβαση που εγώ δεν
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µπορώ να θυµηθώ, γιατί όταν έγινε η πρώτη πράξη έγινε επί
υπουργίας Βουλγαράκη. Δεν θυµάµαι αν υπήρχαν µελέτες τότε.
Όµως, βλέπω την ιδιωτικοποίηση αυτή να προχωράει πάρα πολύ
κερδοφόρα και στα χέρια σας.
Θυµάµαι τώρα τον κ. Δρίτσα εδώ, ως Αναπληρωτή Υπουργό
Ναυτιλίας, τι έλεγε, όταν έφερε συµπληρωµατικές ρυθµίσεις για
τον ΟΛΠ και επίσης, βλέπω στον ΟΛΘ, που ιδιωτικοποιήθηκε µε
κάπου 200 εκατοµµύρια ευρώ, αλλά, όπως ωραία είπε ο κ Καρράς, παραλείφθηκε να υπογραµµίζεται ότι είχε και 67 εκατοµµύρια αποθεµατικά, τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν από το συνολικό τίµηµα, για να δούµε πώς τελικά ιδιωτικοποιήθηκε. Δεν
στέκοµαι σε αυτό.
Θεωρώ θετική ενέργεια την ιδιωτικοποίηση. Έργα επενδυτικά
δεν βλέπουµε εκεί -είµαστε σε θέση να παρακολουθούµε- ούτε
µισό και εµείς θέλουµε να γίνουν τα επενδυτικά έργα στον ΟΛΘ.
Θέλουµε να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση και οι επενδύσεις που
έχουν προβλεφθεί.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε ορισµένα πράγµατα σχετικά µε τα αναπτυξιακά στα οποία παρεµβαίνετε.
Κυρία Γκαρά, είναι πολύ προβληµατικό να µη µπορεί η Υπουργός Τουρισµού να απαντήσει στο ερώτηµα πόσες µαρίνες -δεν
είναι δική σας αρµοδιότητα- έχουν εγκαινιαστεί εδώ και τέσσερα
χρόνια. Καµµία. Μου είπε εδώ ότι για πρώτη φορά διατυπώθηκε
στις διατάξεις προεδρικού διατάγµατος, το οποίο κ.λπ., κ.λπ..
Ούτε ξέρουµε καν, αν αυτό το προεδρικό διάταγµα, που δεν
χρειαζόταν κιόλας, έχει ολοκληρωθεί. Όµως, εδώ ένα Υπουργείο
σχεδόν συναρµόδιο µπορεί να µας πει, αφού νοιάζεται τόσο
πολύ για την ανάπτυξη.
Έχετε κάνει τίποτα, ως Κυβέρνηση, για όλα αυτά τα οποία
αφορούν την ανάπτυξη της χώρας σε σχέση µε τις µαρίνες; Μια
ενέργεια προωθητική έχετε κάνει εδώ και τέσσερα χρόνια;
Δεν ήσασταν εσείς, κύριε Κουβέλη τέσσερα χρόνια στο Υπουργείο αυτό, αλλά είστε Υπουργός αυτής της Κυβέρνησης. Τίποτα δεν έχει γίνει.
Πάµε τώρα, όµως, να δούµε τα σχετικά µε τις παρεµβάσεις
σας. Σας άκουσα εδώ να λέτε -και µάλιστα, µιλήσατε επτά-οκτώ
λεπτά- για το πόσο στέκεστε ενάντια στην πολιτική της παραχώρησης του συνόλου ενός λιµανιού και ότι στα δέκα αυτά λιµάνια
υποπαραχωρήσεις προβλέπετε και όχι παραχώρηση εν συνόλω.
Πείτε µου: Ποιος έχει το 100% των µετοχών των οργανισµών
λιµένων; Το ΤΑΙΠΕΔ. Αν παραχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ τις µετοχές
αυτές ή τις πουλήσει, δεν περνούν τα λιµάνια όλα σε αυτόν που
θα τα αγοράσει. Πείτε µου.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Δεν υπάρχει µεταβίβαση µετοχών.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πώς δεν υπάρχει; Πού απαγορεύεται
η µεταβίβαση; Θέλω να µου πείτε τη διάταξη του νόµου. Αν µου
πείτε τη διάταξη του νόµου, σφάλλω στην κριτική µου. Δεν έχω
πρόβληµα να το παραδεχτώ. Τόσα πράγµατα λέµε εδώ. Θα κάνουµε και λάθη!
Όµως, να µου πείτε που απαγορεύεται η µεταβίβαση του συνόλου των µετοχών, για να σας πω, όµως, τι έχετε κάνει εδώ.
Εδώ, µε το άρθρο 3 τι λέτε; Λέτε ότι για κάθε υποπαραχώρηση
θα πρέπει να συνάπτεται µια τριµερής σύµβαση και να την υπογράφουν πρώτα η εταιρεία που θα αναλάβει την υποπαραχώρηση, το ΤΑΙΠΕΔ και φυσικά, ο εκπρόσωπος του εκάστοτε
λιµανιού. Έτσι δεν είναι;
Ποιος είναι ο µέτοχος και των δέκα λιµανιών; Είναι ή δεν είναι
το ΤΑΙΠΕΔ; Τι είναι το ΤΑΙΠΕΔ; Δεν είναι θυγατρική του υπερταµείου που δώσατε την περιουσία του δηµοσίου για εκατό χρόνια
υπό ξένη διοίκηση; Αυτή είναι η φωτογραφία σας.
Πολιτικά εµείς τα παρακολουθούµε τα θέµατα. Συνεπώς, εξάρσεις οικονοµικού πατριωτισµού ή δήθεν αριστερής πολιτικής σε
εµάς δεν µπορείτε να κάνετε. Εµείς αυτά τα παρακολουθούµε,
βήµα βήµα και αν έχετε κάποια άλλη γνώµη να διατυπώσετε, να
την ακούσουµε και να παραδεχθούµε και τα λάθη µας. Μα, αυτά
είναι φωτογραφίες.
Δείτε το άρθρο 3, το οποίο φέρνετε εδώ ως διάταξη του σχεδίου νόµου και µάλιστα ανέδειξε ο κ Καρράς και λεπτοµέρειες –
κρίσιµες, όµως- επί διαφωνίας τι πρόκειται να συµβεί, τι γίνεται
µετά, αν οι τριάντα µέρες της προθεσµίας για να συµφωνήσει η
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διοίκηση του λιµανιού περάσουν άπρακτες. Θα τρέχετε στα δικαστήρια;
Σας προκάλεσε ο συνάδελφος -ευγενικά το λέω- να µας πείτε
πώς έχετε επεξεργαστεί το άρθρο 3, που είναι η δική σας συνεισφορά σε αυτά που το 2003 είχαν προβλεφθεί. Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερο το κρατούµενο, αυτό το 5% που είναι επενδυτικός
όρος, ένα βάρος που αναλαµβάνει ο υποπαραχωρησιούχος, ο
επενδυτής, λέτε ότι εάν το απαιτούν οι οικονοµικές περιστάσεις
µπορεί να αυξηθεί. Είναι αυτός επενδυτικός όρος προσέλκυσης;
Δεν τον ακούω έτσι. Αντίθετα, τον βλέπω ως οικονοµικό όρο µη
προσέλκυσης των επενδυτών. Και το 2% των τελών, του αντισταθµιστικού τέλους που το κάνετε 3,5% και αυτό, επίσης, βαρύνει τον οργανισµό λιµένος. Τι είναι αυτό το πλέγµα των βαρών
που προσθέτει το σχέδιο νόµου σας στη συγκεκριµένη διεργασία; Τα χαλάτε τα πράγµατα που βρήκατε από το 2003 ή τα φτιάχνετε; Μέχρι στιγµής κάτι που να οικοδοµεί κάτι θετικότερο
εµείς, τουλάχιστον, δεν µπορούµε να δούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σας ζητώ ακόµη δύο λεπτά. Αν µου τα δώσετε,
έχει καλώς.
Σας λένε για την ύπαρξη µελετών. Θα το άκουγα και ως επιχείρηµα πολυτελείας. Όµως, αν τα δει κανείς µετά από τέσσερα
χρόνια που είστε Κυβέρνηση, δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι είναι
κριτική πολυτελείας. Έχετε τέσσερα χρόνια. Ήταν τα τέσσερα
χρόνια που σας χρειάζονταν για να υπερπηδήσετε τις ενοχές
σας; Χάσατε πολύ χρόνο. Έχασε η χώρα πολύ χρόνο. Εάν ήταν
τέσσερα παραγωγικά χρόνια, έπρεπε να µας πείτε πού το βλέπετε. Οι Βουλευτές που προέρχονται από λιµάνια, όπως η εισηγήτριά σας, έχουν εµπειρία. Ξέρουν τι συζητείται εδώ και εκεί.
Αυτήν, όµως, την επιµέρους συνολική γνώση δεν την έχετε.
Γι’ αυτό, κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ, βλέπω έξυπνο το δικό
σας επιχείρηµα για τις πρώτες µελέτες, αλλά και εύλογο το επιχείρηµα ότι µετά από τέσσερα χρόνια έπρεπε να έχετε κατεύθυνση και κατεύθυνση δεν έχετε καµµία.
όπως, επίσης, προκληθήκατε µε πολιτικό τρόπο από πολλούς
οµιλητές, µεταξύ των οποίων και από τον δικό µας εισηγητή τον
κ. Καρρά, να µας πείτε ονόµατα επενδυτών και εσείς, κύριε Πλακιωτάκη, το αναφέρατε. Ονόµατα εταιρειών που θέλουν να είναι
µέλλοντες επενδυτές, µέλλουσες επενδύτριες εταιρείες, για να
καταλάβουµε πώς κινείστε, αλλά ούτε αυτό το έχετε συµπεριλάβει στις ρυθµίσεις σας.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, οι φορείς σάς ζήτησαν αλλαγή της σύνθεσης των διοικητικών συµβουλίων, αλλά αλλαγή της σύνθεσης
των διοικητικών συµβουλίων των λιµένων δεν κάνατε. Παραµένουν ως έχουν. Είναι άχρηστο χώροι πολύ χρήσιµοι για την επαγγελµατική ζωή του τόπου και για την ανάπτυξη, που σας ζητούν
εδώ στη Βουλή εκπροσώπηση στα διοικητικά συµβούλια των λιµένων, να τους ακούσετε και να τους προσθέσετε; Δεν λέω να
αφαιρέσετε κανέναν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Δεσµεύτηκε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μα εδώ έχουµε τον νόµο. Τι δεσµεύτηκε; Σε λίγους µήνες έχουµε εκλογές. Έχετε τώρα τον νόµο.
Φέρνετε τροπολογίες, σχέδια νόµου ολόκληρα. Μία διάταξη για
πέντε προσθήκες δεν µπορείτε να κάνετε; Πρέπει να το µελετήσετε; Είστε τόσες µέρες στη Βουλή και το µελετάτε και εδώ.
Ούτε αυτή τη διάταξη;
Τελειώνοντας, θα πω για τον Κυριάκο Παπαδόπουλο στην τιµή
του οποίου σήµερα όλοι εδώ αρθρώνουµε λόγο. Είναι σωστή η
παρέµβαση που σας έκανε ο κ. Δριβάκος, ζητώντας σας, πέρα
από την οικογένεια του ανθρώπου αυτού, του ήρωα αυτού στην
οποία στέργει το Υπουργείο και σωστά, να δείτε και γενικότερα
το πρόβληµα µε τους ανθρώπους που θυσιάζονται πάνω στο καθήκον τους. Γιατί διστάζετε; Ούτε έξοδα υπερβολικά είναι αυτά,
ούτε κανείς θα είχε αντίρρηση. Θα µπορούσατε µε βάση αυτό
που συνέβη να επεκταθείτε.
Σε ό,τι αφορά -και µε αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε- τις αυξήσεις των αρµοδιοτήτων του Λιµενικού που τις καταλαβαίνω, ως
νοµικός, ως αρµοδιότητες που επεκτείνονται και σε προβλήµατα
που εµφανίζονται στους αιγιαλούς, συµµετοχή στην προκαταρ-
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κτική, ότι τους έχετε ως υπαλλήλους που θα παρεµβαίνουν στην
προκαταρκτική -έτσι το καταλαβαίνω, τα άλλα δεν τα καταλαβαίνω- εννοούµε να είναι συγκεκριµένοι οι όροι. Γιατί όταν δεν
είναι συγκεκριµένοι οι όροι, ακόµη και για τις κατά τόπους αρµοδιότητες το µπλέξιµο θα είναι πολύ µεγάλο και οι καθυστερήσεις πολλές.
Κλείνω, γιατί ούτε για τις τροπολογίες θα πάρω τον λόγο, ούτε
για τις τελικές διατάξεις που ίσως χρειάζονται και µία επιδοκιµασία θα πάρω τον λόγο. Εµείς, τις καταψηφίζουµε, αλλά κάποιες
διατάξεις θα τις ψηφίσουµε. Επιφυλασσόµαστε, µέχρι να δούµε
πώς θα κάνετε την τελική διάρθρωσή τους, την τελική τους διατύπωση. Να το θυµάστε, όµως, αυτό που θα σας πω τώρα: Οι
Έλληνες πολίτες έχουν αναγορεύσει σε έσχατη γραµµή την εγκαρτέρηση, γιατί την οφείλουν, εφόσον είστε ακόµη στα όρια της
θητείας σας. Περιµένουν, όµως, µε στυγνή αποφασιστικότητα
τις εκλογές, για να σας αντιµετωπίσουν µε τον ίδιο τρόπο που
τους αντιµετωπίσατε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Ευχαριστούµε τον κ. Λοβέρδο.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο µισό λεπτό για
µία διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Προφανώς, υπάρχει κάποια παρανόηση ή µάλλον
δεν έχει γίνει σαφές. Αναφέροµαι σε αυτά που ο συνάδελφος είπε λίγο πριν. Από την ώρα που το ΤΑΙΠΕΔ µεταβιβάζει το δικαίωµα στην παραχώρηση και εν συνεχεία γίνεται η υποπαραχώρηση, δεν υπάρχει ανάγκη µεταφοράς -και επειδή απευθύνοµαι
σε έγκριτο νοµικό- µεταφοράς και µεταβίβασης του πακέτου των
µετοχών. Αυτό είναι σαφές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σωστά.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, ακούω περί λιµενικής πολιτικής, για έλλειψη σχεδίων και τα λοιπά. Ίσως ήταν και παράλειψη από τη µεριά µας που δεν το σηµειώσαµε στις επιτροπές.
Ο κάθε οργανισµός λιµένος έχει καταθέσει master plan. Το master plan του κάθε οργανισµού λιµένος περιλαµβάνει και τις διαστάσεις εκείνες που αναφέρονται στο αναπτυξιακό σκέλος. Κατά
συνέπεια, µε οδηγό το master plan –και µε ιδιαίτερη χαρά είναι
στη διάθεσή σας τα master plan που έχουν κατατεθεί από τους
οργανισµούς να τα δείτε- προβλέπονται εκείνες οι δυνατότητες
που θα αξιοποιούν τµήµατα του λιµανιού για επενδύσεις και συγκεκριµένες δραστηριότητες. Τα master plan υπάρχουν και κάντε
µία σκέψη. Master plan προσφέρει o «ΟΛΠ ΑΕ», δηλαδή η «COSCO». Master plan κατέθεσε ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Master plan καταθέτουν και τα δέκα περιφερειακά λιµάνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι θέλετε, κύριε Λοβέρδο; Διευκρίνιση έκανε ο Υπουργός. Ερώτηση θέλετε να κάνετε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μία φράση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι φράση τώρα; Είχατε τον χρόνο, αναπτύξατε την επιχειρηµατολογία σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν πρόκειται να σας απασχολήσω
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, µην καθυστερούµε, όµως, σας παρακαλώ. Ένα λεπτό αυστηρά το πολύ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πολύ σωστά λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι
δυνατότητα µεταβίβασης του συνόλου των µετοχών στο µέτρο
που λειτουργήσει το άρθρο 3 και υπάρξει εταιρεία στην οποία
γίνεται υποπαραχώρηση δεν µπορεί να υπάρξει. Έχετε δίκιο σε
αυτό που λέτε. Η ανυπαρξία, όµως, επενδυτή και η παραµονή
της καταστάσεως ως έχει δίνει τη δυνατότητα ή µάλλον καµµία
διάταξη δεν απαγορεύει τη δυνατότητα να εκχωρηθεί το σύνολο
των µετοχών. Αν έχετε τη διάταξη που το απαγορεύει αυτό, παρακαλώ πολύ να µας την πείτε.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
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Πολιτικής): Εξυπακούεται, είναι αυτόθροη συνέπεια. Δεν χρειάζεται διάταξη, κύριε συνάδελφε. Για δείτε το και είµαι βέβαιος
ότι αν θα το δείτε, θα συµφωνήσετε µε αυτό που σας λέω.
Από την ώρα που παραχωρεί τις δραστηριότητες µε το σχέδιο
νόµου, τις λεγόµενες υποπαραχωρήσεις, δεν χρειάζεται η µεταβίβαση µετοχών.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το είπαµε κι εµείς αυτό.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Και δεν χρειάζεται και διάταξη, η οποία να λειτουργεί
απαγορευτικά, όπως είπατε. Διότι το ένα καλύπτει και εξασφαλίζει το προηγούµενο. Γι’ αυτό σας µίλησα χρησιµοποιώντας και
έναν όρο από τη νοµική επιστήµη. Είναι αυτόθροη συνέπεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Θα δώσουµε τον λόγο στην κ. Παπανάτσιου και στην κ. Αχτσιόγλου για να αναπτύξουν τις τροπολογίες.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Οι Βουλευτές πότε θα µιλήσουµε, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μετά θα περάσουµε στον κατάλογο. Κοιτάξτε, εφόσον είναι εδώ οι Υπουργοί, να
αναπτύξουν πρόταση. Εάν δεν την δέχεστε, εντάξει, δεν έχουµε
αντίρρηση ως Προεδρείο. Αλλά, επειδή υπάρχουν δύο τροπολογίες, όσες δηλαδή απέµειναν, για να τις υποστηρίξουν οι αντίστοιχοι Υπουργοί, ενδεχοµένως, να υπάρχουν ερωτήσεις –αν
υπάρχουν-, να διατυπωθούν και από εκεί και πέρα µπαίνουµε
στον κατάλογο.
Ελάτε, κυρία Παπανάτσιου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1974 και ειδικό
54. Τι αφορά το πρώτο άρθρο της τροπολογίας; Είναι η τροποποίηση του άρθρου 25 του ν.4464/1965. Καλύπτεται εξ ολοκλήρου η νοµική εκπροσώπηση του Ταµείου Παρακαταθηκών και
Δανείων µε βάση τις παρούσες ανάγκες και ρυθµίζονται διαδικαστικά και λειτουργικά θέµατα. Στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων λειτουργεί γραφείο νοµικού συµβούλου, το οποίο στελεχώνεται από δύο παρέδρους και δύο δικαστικούς πληρεξούσιους και ορίζεται η αύξηση των οργανικών θέσεων των παρέδρων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους κατά µία και των δικαστικών πληρεξουσίων κατά µία, αντιστοίχως.
Το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας αφορά τροποποίηση διατάξεων του ν.4549/2018. Με την προτεινόµενη διάταξη καταργείται η ενδεικτική αναφορά περιπτώσεων ελευθέρωσης του
ελληνικού δηµοσίου από την εγγυητική του ευθύνη προς τα πιστωτικά ιδρύµατα. Ορίζεται ότι το δηµόσιο ελευθερώνεται τις
παρασχεθείσας εγγύησης, αν από υπαιτιότητα του δανειστή ή
πιστωτή δεν συνέτρεχαν ή εκ των υστέρων εξέλειπαν οι προϋποθέσεις χορήγησης της εγγύησης.
Στο τρίτο άρθρο της τροπολογίας, η πρώτη παράγραφος
αφορά την τροποποίηση του άρθρου 6 του ν.4281/2014. Προβλέπεται ειδικά για τους οργανισµούς κοινωνικών ασφαλίσεων η
δυνατότητα χρήσης των επιχορηγήσεων που λαµβάνουν µε
σκοπό την αποπληρωµή εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης,
χωρίς να απαιτείται επιστροφή των επιχορηγήσεων στον κρατικό
προϋπολογισµό και την εκ νέου επιχορήγηση.
Με την παράγραφο 2 παρατείνονται µέχρι τις 31 Μαρτίου 2019
οι προθεσµίες για την ολοκλήρωση των χρηµατοδοτήσεων και
αποπληρωµών από τα αντίστοιχα προγράµµατα επιχορήγησης.
Ένα τελευταίο άρθρο της τροπολογίας είναι η τροποποίηση
του άρθρου 18 του ν.4354/2015. Προβλέπεται παράταση µέχρι
τις 31-12-2019 για την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής
Αξιολόγησης Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας. Επίσης, ορίζεται προθεσµία δύο µηνών για την έκδοση της προβλεπόµενης
σχετικής υπουργικής απόφασης.
Με την τρίτη παράγραφο προβλέπεται ότι µέχρι την έκδοση
της σχετικής απόφασης δεν µεταβάλλονται οι δικαιούχοι ούτε το
ύψος ούτε οι όροι και οι προϋποθέσεις του επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας, όπως ισχύουν και ορίστηκαν από το ν.4354/2015.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Ευχαριστούµε την κ. Παπανάτσιου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Να δώσουµε τον λόγο στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την κ. Αχτσιόγλου, για
την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1976 και ειδικό 56.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η τροπολογία που εισηγείται το Υπουργείο Εργασίας έχει δύο
άρθρα:
Με το πρώτο άρθρο αυξάνουµε την αµοιβή στους εργαζόµενους στα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας. Γνωρίζετε ότι
από 1η Φεβρουαρίου 2019 ο κατώτατος µισθός έχει αυξηθεί
πλέον στα 650 ευρώ –από τα 586 ευρώ που ήταν προηγούµενακαι για τους νέους καταργήθηκε ο ντροπιαστικός υποκατώτατος
µισθός, άρα από τα 510, που ήταν προηγούµενα, έχουν πάει και
αυτοί στα 650 ευρώ. Είχαµε δεσµευθεί ότι θα αυξηθεί και η
αµοιβή των εργαζοµένων στα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας και µε την τροπολογία αυτή γίνεται ακριβώς αυτό, δηλαδή
οι εργαζόµενοι στα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας θα
έχουν κατώτατο µισθό και αυτοί τον νέο αυξηµένο, δηλαδή τα
650 ευρώ όλοι, επίσης χωρίς ηλικιακές διακρίσεις.
Όπως είπα προηγούµενα, ο νόµος που προσδιόριζε την
αµοιβή των εργαζοµένων σε αυτά τα προγράµµατα σε ποσό και
στην πραγµατικότητα αντιστοιχούσε µε το ποσό του κατώτατου
µισθού, πλέον αναπροσαρµόζεται στο αυξηµένο. Κάνουµε δε και
τη νοµική διόρθωση, ώστε πλέον η διάταξη να λέει ότι κάθε φορά
η αµοιβή για την κοινωφελή εργασία θα είναι ίση µε το εκάστοτε
ποσό του κατώτατου µισθού. Άρα, να µπορεί να αναπροσαρµόζεται θετικά, διαρκώς, χωρίς να χρειάζονται νοµοθετικές παρεµβάσεις.
Προφανώς, αυτή τη στιγµή υλοποιούνται και προγράµµατα
που δίνουν µισθούς πολύ ανώτερους του κατώτατου, όπως είναι
τα προγράµµατα εργασίας για τους πέντε χιλιάδες νέους επιστήµονες στο δηµόσιο, που δίνουν αµοιβές χιλίων ευρώ και πάνω,
ανάλογα µε τα προσόντα. Αλλά, ειδικά για τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας γίνεται αυτή η βελτιωτική ρύθµιση για τους
εργαζόµενους. Αφορά σαράντα χιλιάδες εργαζόµενους που
τώρα απασχολούνται σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας
και άλλους δεκατέσσερις χιλιάδες που θα αρχίσουν να εργάζονται το αµέσως επόµενο διάστηµα, σε αντίστοιχα προγράµµατα.
Είναι µία ακόµη πράξη, ένα ακόµη βήµα µε το οποίο προσπαθούµε να αποκαταστήσουµε ένα µέρος από όσα απώλεσαν οι εργαζόµενοι και οι άνεργοι στη χώρα µας από τις πολιτικές λιτότητας που εφαρµόστηκαν την προηγούµενη περίοδο.
Στο δεύτερο άρθρο της τροπολογίας, µε τον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος, δίνουµε τη δυνατότητα να παραταθεί
πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου
οι εργαζόµενοι απασχολούνταν σε δράσεις αντιπυρικής προστασίας. Είναι ένα πρόγραµµα το οποίο σχεδιάσαµε πριν από ένα
χρόνο και υλοποιούµε αυτό το χρονικό διάστηµα, όπου περίπου
πέντε χιλιάδες εργαζόµενοι εργάζονται σε δράσεις αντιπυρικής
προστασίας -προσοχή µιλάµε για δράσεις πρόληψης, προφανώς,
δεν εννοούµε προφανώς κατάσβεση πυρκαγιών και λοιπά- και
νοµίζω πως είναι εύλογο δεδοµένου ότι βρισκόµαστε σε αντιπυρική περίοδο να επεκταθεί το πρόγραµµα αυτό, για να καλύψει
και όλη την αντιπυρική περίοδο. Αυτή η δυνατότητα διασφαλίζεται µε το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Ευχαριστούµε την κυρία Υπουργό.
Οπότε περνάµε στον κατάλογο των οµιλητών.
Καλώ στο Βήµα τον πρώτο οµιλητή κ. Ηλία Καµατερό από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρ’ όλο
που λόγω χρόνου θέλω να αναφερθώ µόνο σε δύο βουλευτικές
τροπολογίες, δεν µπορώ να µην κάνω µία παρατήρηση στα όσα
ακούσαµε από τους συναδέλφους του ΚΙΝΑΛ, ιδιαίτερα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.
Αγαπητοί συνάδελφοι του ΚΙΝΑΛ, θέλετε τώρα µας κάνετε κριτική από αριστερά για τις παραχωρήσεις, µία εκ των οποίων ψηφίζουµε και σήµερα; Δεν σας συµφέρει η σύγκριση. Τι; Ξεχάσατε, όταν συζητάγαµε για την παραχώρηση του λιµανιού του

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΑ’ - 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Πειραιά, τι βρήκαµε και τι κατάφερε η Κυβέρνηση να διαπραγµατευτεί και να περισώσει από αυτά που εσείς δίνατε; Ένα τοπογραφικό, το οποίο συµπεριλάµβανε ακόµα και λεωφόρους,
χωρίς όρους και χωρίς τίποτα; Τι να συγκρίνουµε; Την προστασία
των εργαζοµένων, που πέτυχε η Κυβέρνησή µας; Την απελευθέρωση µετώπου θαλάσσιου; Την απελευθέρωση κτιρίων, που
εσείς δίνατε, τα οποία είναι απαραίτητα στο δηµόσιο; Ή να µιλήσουµε για την παραχώρηση του «Ελληνικού», που µε διαπραγµάτευση αυξήσαµε το χώρο του πράσινου, κερδίσαµε παραλία
που αποδίδεται στους κατοίκους, µειώσαµε το συντελεστή δόµησης; Για να µην αναφέρω πάρα πολλά άλλα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η σύγκριση δεν σας συµφέρει. Γιατί
µέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες, που αναγκαστήκαµε να δεχθούµε κάποια πράγµατα, πετύχαµε και πετυχαίνουµε ως τώρα,
να εξασφαλίσουµε τον έλεγχο του δηµοσίου σε ό,τι παραχωρείται και σε όλα που µέχρι τώρα λόγω µνηµονίου έχουµε παραχωρήσει.
Κυρίες και κύριοι, ήθελα να τοποθετηθώ πάνω σε δύο βουλευτικές τροπολογίες:
Η πρώτη αφορά στη βελτίωση που πρέπει να γίνει ώστε η
άρση απαγόρευσης απόπλου, που γίνεται ως τα τώρα αµελλητί
µετά από πιστοποιητικό ιδιώτη νηογνώµονα, να γίνεται µετά και
από έγκριση της Αρχής Λιµένων, του Λιµενικού. Αυτό θεωρούµε
ότι είναι απαραίτητο για να υπάρχει ένας έλεγχος του δηµοσίου.
Όµως, επειδή στην τροπολογία που έχουµε καταθέσει χρειάζεται µία νοµοτεχνική βελτίωση, καταθέτω στα Πρακτικά αυτήν
εδώ την βελτίωση. Αφορά στη λανθασµένη αναφορά του άρθρου, το οποίο πρέπει να τροποποιηθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Καµατερός καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Περνώ στη δεύτερη τροπολογία που αφορά στις αυθαίρετες
κατασκευές µέσα στις λιµενικές ζώνες. Εδώ και δύο χρόνια προσπαθούµε να ρυθµίσουµε ένα θέµα, το οποίο αφορά στις αυθαίρετες κατασκευές που υπάρχουν στις λιµενικές ζώνες. Αυτό το
πρόβληµα αντιµετωπίζουν, φυσικά, κατά κύριο λόγο τα νησιά
που έχουν λιµάνια, αλλά και όλες οι περιοχές της χώρας µας που
έχουν λιµάνια.
Ψηφίσαµε στο ν.4504/2017 και κάναµε και κάποιες τροποποιήσεις µετά το εξής, το οποίο ήταν πάρα πολύ λογικό. Προκειµένου να βελτιωθούν η εικόνα και η λειτουργία στις λιµενικές
ζώνες, δώσαµε προθεσµία δύο ετών σ’ αυτούς που έχουν τις αυθαίρετες κατασκευές και στους οποίους έχουν κατακυρωθεί
πρόστιµα, µετά από µελέτη του Λιµενικού Ταµείου και έγκριση
από το Υπουργείο Ναυτιλίας, να κατεδαφίσουν τις υπάρχουσες
κατασκευές και να φτιάξουν νέες, σύµφωνα µε τις υποδείξεις και
τις µελέτες που θα είχαν εκπονηθεί.
Σε αυτήν τη διαδικασία ψηφίσαµε αναστολή όλων των προστίµων, της επιβολής νέων προστίµων και όλων των άλλων αρνητικών συνεπειών που είχαν όλοι αυτοί οι αυθαιρετούχοι, οι οποίοι,
βέβαια, να τονίσουµε εδώ πέρα, όχι ότι δικαιολογούνται µε το να
κάνουν ό,τι θέλουν –εννοείται και γι’ αυτό, εξάλλου, ψηφίσαµε
αυτήν τη διάταξη, για να µπει µια τάξη- αλλά κινούνταν µέχρι τότε
µέσα σε ένα χαοτικό νοµοθετικό θεσµικό πλαίσιο.
Υπάρχει ένα κενό. Δεν το ξεκαθαρίζει η τροποποίηση που κάνουµε. Μιλά για αναστολή, αλλά δεν ξεκαθαρίζει τι γίνεται, όταν
συµµορφώνονται ή κατεδαφίζουν ή µετά βγάλουν ή δεν βγάλουν
άδεια ή εάν βάλουν οµπρέλες, µε τα πρόστιµά τους.
Εδώ, λοιπόν, υπάρχει µία αδικία. Πρέπει -και σ’ αυτό αφορά η
τροπολογία- µετά από την καταλογή ενός προστίµου της τάξεως
των 500 ευρώ που προτείνει η τροπολογία, να µπορούµε να
πούµε ότι δεν οφείλονται άλλα πρόστιµα.
Παρακαλώ, κύριοι Υπουργοί, να παρακολουθήσετε την επιχειρηµατολογία µου πάνω σ’ αυτό, γιατί βρισκόµαστε µπροστά σε
µία πάρα πολύ µεγάλη αδικία. Ο αντίστοιχος νόµος που ψηφίσαµε για τα αυθαίρετα σε όλες τις περιοχές, που δεν συµπεριελάµβανε -γιατί ψηφίσαµε χωριστά- τα αυθαίρετα στις λιµενικές
ζώνες, προβλέπει σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει συµµόρφωση ή κατεδάφιση ή έκδοση άδειας από πλήρη διαγραφή των
προστίµων µέχρι µείωση των προστίµων. Το προβλέπει σε όλες
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τις περιπτώσεις.
Και αυτό το ψηφίσαµε εν µέσω µνηµονίων, κύριοι Υπουργοί.
Εν µέσω µνηµονίων ψηφίσαµε ότι διαγράφονται πρόστιµα, χωρίς
όριο, χωρίς περιοχή, χωρίς να µπαίνει δέσµευση σε περιοχή. Δηλαδή, υπάρχει αυθαίρετο στα αρχαία; Το κατεδαφίζει ο άλλος;
Απαλλάσσεται ή µειώνονται τα πρόστιµά του. Υπάρχει αυθαίρετο
σε δασική έκταση, όσο και αν είναι; Απαλλάσσεται, πληρώνοντας
κατιτίς. Προβλέπεται από τον νόµο των αυθαιρέτων, τον ν.4495,
που ψηφίσαµε εν µέσω µνηµονίων, από το άρθρο 106 παράγραφος 4, το άρθρο 106 παράγραφος 1, το άρθρο 94 παράγραφος
3 και προβλέπει όλες τις περιπτώσεις, είτε έχουν γίνει πριν από
το 2011 είτε µετά το 2011. Δηλαδή, και σήµερα να γίνει ένα αυθαίρετο, του δίνουµε το δικαίωµα, εάν το κατεδαφίσει αυτοβούλως, να διαγραφεί το πρόστιµό του.
Ερχόµαστε, όµως, στις λιµενικές ζώνες και λέµε όχι. Και τα ξηλώνουν οι άνθρωποι και πρέπει να τα πληρώσουν κανονικά. Μα,
η φιλοσοφία αυτής της διάταξης, που η Κυβέρνησή µας ψήφισε
στον νόµο των αυθαιρέτων, που δεν υπήρχε έως τότε, ήταν να
τους δώσουµε κίνητρα για να τα κατεδαφίσουν. Γιατί, εάν τα
αφήσουµε έτσι, ξέρουµε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, τη δικαστική διαδικασία πόσο «τρενάρει», εάν θέλει να τα
ρίξει στο δηµόσιο κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνους
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Μιλώ και για την τροπολογία.
Ξέρουµε, λοιπόν, πόσο µακραίνει αυτή η διαδικασία και εξακολουθεί να υπάρχει η ασχήµια, η δυσλειτουργία αυτών των περιοχών.
Αντίθετα, αυτό που έχουµε ψηφίσει ήδη στον ν.4504 του
Υπουργείου Ναυτιλίας τους βάζει κανόνες, τους βάζει όρους,
ακόµα και ότι πρέπει να είναι βιοκλιµατικές αυτές οι κατασκευές
και βέβαια, στο πλαίσιο της πολεοδοµικής νοµοθεσίας που προβλέπει τι είναι στέγαστρο και τι είναι σκίαστρο.
Αυτή είναι µια κατάφωρη αδικία, πολύ περισσότερο που, όπως
ξέρετε, αυτός ο νόµος του Υπουργείου Ναυτιλίας βάζει όριο, δεν
λέει για όλα τα πρόστιµα. Προσέξτε, κύριοι Υπουργοί, λέει για
πρόστιµα µέχρι 30.000 ευρώ. Δηλαδή δεν αφορά σε µεγάλα ξενοδοχεία, σε µεγάλες κατασκευές, που ο νόµος των αυθαιρέτων
τους απαλλάσσει από πρόστιµα, αν βγάλουν άδεια ή αν τα κατεδαφίσουν. Αφορά πολύ µικρές κατασκευές, άρα µικροεπαγγελµατίες, οι οποίοι αυτή τη στιγµή έχουν χρεωθεί µε πρόστιµα των
7.000, 8.000, 12.000 ευρώ και ξέρετε πολύ καλά ότι δυσκολεύονται να τα αποπληρώσουν.
Όµως, το πιο σηµαντικό είναι ότι είναι άδικο να ισχύουν άλλοι
κανόνες για τα εκτός λιµενικής ζώνης, που άσχετα µε το µέγεθος, τούς χαρίζονται, και άλλοι κανόνες για τα εντός της λιµενικής ζώνης, που είναι για µικρά πρόστιµα, όπου δεν µπορούµε
να τους κάνουµε αντίστοιχη ρύθµιση.
Στο κάτω κάτω της γραφής, ξέρετε κάτι; Ας τους αφήσουµε.
Ας βάλουµε και τις λιµενικές ζώνες στο νόµο των αυθαιρέτων να
µπορούν να έχουν ίση µεταχείριση. Γιατί τους εξαιρούµε; Για να
τους δηµιουργούµε πρόβληµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Καµατερέ,
ολοκληρώνετε παρακαλώ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, είναι δίκαιο και η Κυβέρνηση της Αριστεράς
όταν είναι δίκαιο πρέπει να το κάνει πράξη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσω το λόγο
στον επόµενο οµιλητή, ζήτησε ο Υπουργός κ. Κουβέλης τον λόγο
για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις;
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Στο άρθρο 1 του σχεδίου νόµου η περίπτωση Ζ’ αντικαθίσταται ως εξής «Ζ. Η από 04-02-2003 Σύµβαση Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Οργανισµού
Λιµένος Κέρκυρας Ανώνυµη Εταιρεία καθώς και η από 14-022019 Πρόσθετη Πράξη Νο 1 µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
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του Οργανισµού Λιµένος Κέρκυρας Α.Ε., το περιεχόµενο των
οποίων κατά λέξη έχει ως εξής…» και παρατίθεται το κείµενο.
Στο άρθρο 3 του σχεδίου νόµου, στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 µετά τη λέξη «εγγυητής», προστίθεται η φράση
«υπέρ του Οργανισµού Λιµένος».
Στο άρθρο 5 του σχεδίου νόµου στην παράγραφο 2 η λέξη
«τρεισήµισι» αντικαθίσταται από τη λέξη πάλι «τρεισήµισυ», αλλά
ορθογραφηµένη.
Στο άρθρο 7 του σχεδίου νόµου, στο πρώτο εδάφιο η φράση
«για την παροχή από τους ίδιους τους Οργανισµός Λιµένος» αντικαθίσταται από τη φράση «για την παροχή από τους ίδιους
τους Οργανισµούς Λιµένος», δηλαδή διορθώνεται και αντί για
«οργανισµός» τίθεται το «οργανισµούς».
Στο άρθρο 8 του π.δ.749/1977, που αντικαθίσταται µε την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του σχεδίου νόµου, προστίθεται ο τίτλος «Άρθρο 8».
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 104 του ν.4504/2017, που αντικαθίσταται µε το άρθρο 9 του σχεδίου νόµου, προστίθενται περιπτώσεις ιβ’ και ιγ’ ως εξής: ιβ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ενώσεως
Εφοπλιστών Ελλάδος» και «ιγ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης
Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.).».
Στο άρθρο 10 του σχεδίου νόµου στην παράγραφο 4 οι λέξεις
«και έγκριση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» διαγράφονται.
Στο άρθρο 39 του ν.4256/2014 που αντικαθίσταται αναδροµικά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από την έναρξη ισχύος του ν.4256/2014 µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 10 του σχεδίου νόµου το άρθρο «του» µετά από τις λέξεις «µε την παράγραφο 16 του άρθρου 40» διαγράφεται.
Στο άρθρο 12 του σχεδίου νόµου επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
Στην παράγραφο 1 οι λέξεις «πλην των νήσων Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πλην των
νήσων Εύβοιας και Λευκάδας».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)
Η παράγραφος 2 διαγράφεται και η παράγραφος 3 αναριθµείται σε παράγραφο 2.
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 36 του Γενικού Κανονισµού Λιµένος µε αριθµό 20 που προστίθεται µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 18 του σχεδίου νόµου επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
Στο πρώτο εδάφιο µετά τη λέξη «Επιτρέπεται» προστίθεται οι
λέξεις «από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τρία έτη».
Στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις «του εδαφίου πρώτου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του πρώτου εδαφίου».
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτης Κουβέλης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Πριν σας δώσω τον λόγο, κύριε Δαβάκη, επιτρέψτε µου να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα. 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, τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και πέντε
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από τα Δηµοτικά Σχολεία Γενναδίου
Ρόδου και Μπατσίου Άνδρου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Δαβάκη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι νοµοσχέδια όπως
αυτά τα οποία συζητούµε σήµερ,α που έχουν να κάνουν τόσο µε
την λιµενική πολιτική αλλά ευρύτερα µε το ζήτηµα της ναυτιλίας
στη χώρα µας είναι καίριας σηµασίας.
Όπως πολύ σωστά είπε ο προλαλήσας συνάδελφος εισηγητής, η Νέα Δηµοκρατία προσεγγίζει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
µε τη συγκεκριµένη φρασεολογία αλλά και χαρακτηρισµούς τους
οποίους χρησιµοποίησε. Εγώ θα ήθελα να πω µόνο ότι ζητήµατα
όπως αυτά της ναυτικής εκπαίδευσης, τα οποία είναι εξαιρετικά
σηµαντικά, κύριε Υπουργέ, δεν θα έπρεπε να αντιµετωπίζονται
µε ένα, δύο άρθρα σε κάθε νοµοσχέδιο το οποίο φέρει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Πρέπει να υπάρξει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση στα ζητήµατα της ναυτικής εκπαίδευσης τόσο όσον αφορά
τις σχολές όσο όσον αφορά επίσης και τις πρακτικές ασκήσεις.
Για τα παιδιά, τα οποία θέλουν να ασκήσουν το ναυτικό επάγγελµα, µια τεράστια εστία προβλήµατος είναι το ζήτηµα ανεύρεσης χώρου, πλοίου για να κάνουν τη ναυτική τους άσκηση, αλλά
και γενικότερα τα ζητήµατα και µεταπτυχιακών εκπαιδεύσεων,
που θα µπορούσε η χώρα µας να είναι ένα πρότυπο χώρας που
θα ασκείται η µεταπτυχιακή εκπαίδευση στη ναυτιλία.
Πιστεύω ότι πρέπει να το δείτε µε ένα ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο, µε µια ολιστική -θα έλεγα- προσέγγιση πάνω στα ζητήµατα της ναυτικής εκπαίδευσης, ούτως ώστε να αποτελέσει
επιτέλους η χώρα µας εκείνο τον πόλο που θα µπορούσε δικαιωµατικά να είναι δέκτης και -θα έλεγα- µαγνήτης ναυτικής εκπαίδευσης σε όλον τον κόσµο, λόγω της µακράς, ιστορικής ναυτικής
παράδοσης στον χώρο και γενικότερα την έφεση που έχει ο Έλληνας στο ναυτικό επάγγελµα.
Επιτέλους, πρέπει -κάποια στιγµή θα διαβάσετε τα Πρακτικά,
κύριε Κουβέλη- να το δείτε µε ιδιαίτερη προσοχή, να το προσεγγίσετε µε ιδιαίτερη προσοχή.
Επειδή µιλάµε για λιµάνια, αυτά τα δέκα λιµάνια στα οποία
υπάρχει σύµβαση παραχώρησης, θέλω να αναφερθώ και σε ένα
άλλο λιµάνι, το οποίο είναι επίσης πύλη εισόδου στη χώρα και
χρειάζεται τις αντίστοιχες υποδοµές. Πρέπει να το δείτε και είναι
ευχής έργον, γι’ αυτό επιλέγω να το αναφέρω τώρα, παρ’ ότι δεν
αφορά τα δέκα λιµάνια, τα οποία συζητούµε, αλλά είναι κάτι σηµαντικό επειδή βρίσκεται παρούσα όλη η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Ναυτιλίας.
Μιλάω φυσικά για το λιµάνι του Γυθείου. Το λιµάνι του Γυθείου
εγκαινιάστηκε, δηλαδή εγκαινιάστηκε ένας προβλήτας το καλοκαίρι του 2017 από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Παρ’ όλα
αυτά, το λιµάνι αυτό δεν είναι έτοιµο να υποδεχθεί µε τις υποδοµές και µε τη γενικότερη υπόστασή του πλοία µε αξιόπιστο
τρόπο. Με ποια έννοια το λέω αυτό; Το λέω διότι απαιτούνται και
άλλα πράγµατα, χρειάζονται και άλλες ενέργειες, οι οποίες θα
καταστήσουν το λιµάνι αυτό όπως θα πρέπει να είναι κάθε λιµάνι.
Ο Δήµος Ανατολικής Μάνης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
προσπαθώντας να καταστήσει λειτουργικό από κάθε άποψη το
λιµάνι αυτό, βρίσκεται σε έναν διαρκή και ανελέητο πόλεµο µε
τη γραφειοκρατία. Θα ήθελα να µε ακούσει ιδιαίτερα και ο γενικός γραµµατέας, ο οποίος ήταν παρών –νοµίζω ότι ήσασταν
εσείς- στα εγκαίνια εκείνο το καλοκαίρι. Η γραφειοκρατία αναγκάζει τον κάθε δήµο της χώρας και δη τον Δήµο Ανατολικής
Μάνης, όπως προελέχθη από τον συνάδελφο που ήταν στο
Βήµα, να προσλάβει τεχνικό σύµβουλο, προκειµένου να παρα-
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κάµψει τα διάφορα προσκόµµατα.
Το λιµάνι του Γυθείου, λοιπόν, για να γίνει λειτουργικό –άκουσον άκουσον- χρειάζεται περίπου τέσσερα-πέντε σοβαρά πράγµατα ακόµη. Πρώτον, δεν έχει επιβατικό σταθµό. Για να υπάρξει,
κύριε Υπουργέ, επιβατικός σταθµός στο λιµάνι του Γυθείου, πρέπει να υπάρχει και εδώ, όπως αναφέρατε κι εσείς προηγουµένως,
master plan για να βγουν οι όροι δόµησής του. Επιλέγεται αυτήν
τη στιγµή το by pass –ας το πούµε έτσι- του προκατακευασµένου
σταθµού, προκειµένου να ξεπεραστεί αυτό το εµπόδιο. Δεύτερον, δεν έχει σύστηµα καµερών επιτήρησης. Τρίτον, δεν έχει την
απαιτούµενη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές περίφραξη. Τέλος,
δεν έχει πύλες εισόδου και εξόδου.
Επειδή, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αναφέρατε ότι θητεύουµε σε
διαφορετική σχολή ανάπτυξης, θα σας προκαλούσα, προσχωρώντας, αν θέλετε, στη δική σας σχολή ανάπτυξης, άµεσα να αντιµετωπίσετε το ζήτηµα αυτό, δεδοµένου ότι καλά είναι τα λόγια,
καλές είναι οι θεωρίες της Αριστεράς, οι οποίες όµως άλλα λένε
τη µία φορά, άλλα λένε την άλλη, αλλά απ’ την άλλη πρέπει να
ξεχνάµε τι λέγαµε την πρώτη, διότι τα πράγµατα µεταβάλλονται
ιστορικά, αν θέλετε.
Αυτήν τη στιγµή, όµως, αυτό το οποίο απαιτείται είναι να υπάρξουν αυτές οι 600.000 ευρώ τις οποίες έχει υποσχεθεί ο κύριος
γενικός γραµµατέας, ο γραµµατέας λιµένων και λιµενικής πολιτικής, ούτως ώστε το λιµάνι του Γυθείου να καταστεί λειτουργικό. Πιστεύω ότι θα γίνει.
Θέλω να πω και µια καλή κουβέντα για σας. Πράγµατι, στο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, από το οποίο έχετε πει ότι
θα δώσετε τα 600.000 ευρώ, υπάρχει µια καλή απορροφητικότητα της γραµµατείας σας και κατά τούτο πιστεύω ότι υπάρχει
πρόσφορο έδαφος, ούτως ώστε αυτά τα 600.000 ευρώ να δοθούν, διότι η απορροφητικότητα είναι γύρω στα 8,5 εκατοµµύρια,
από ό,τι έχω πληροφορηθεί.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι υπάρχει ιδιαίτερα καλό περιβάλλον, ούτως ώστε άµεσα να υπάρξει η αντιµετώπιση αυτών των
τεσσάρων πραγµάτων, δηλαδή από αυτά τα 8,5 εκατοµµύρια να
δοθούν οι 600.000 ευρώ, προκειµένου αυτή η πύλη εισόδου της
χώρας, που είναι το λιµάνι του Γυθείου, να καταστεί πλήρως
έτοιµο για να υποδεχθεί αξιοπρεπώς -και όχι µε µεσοβέζικες λύσεις- πλοία.
Έρχοµαι στη δεύτερη τροπολογία, την οποία ανέφερε προηγουµένως -και θα ήθελα να ήταν εδώ, αλλά πιστεύω ότι µε
ακούει- ο συνάδελφος και συµπολίτης Σταύρος Αραχωβίτης για
τα ζητήµατα της δακοκτονίας.
Όπως ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα οι προερχόµενοι από ελαιοπαραγωγούς νοµούς, το ζήτηµα της δακοκτονίας είναι µια επίσης αποτύπωση της δυσλειτουργίας του
µεγάλου διοικητικού κόστους και των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η δηµόσια διοίκηση.
Έρχεται, λοιπόν, και τροποποιεί σήµερα ο κύριος Υπουργός και σωστά κάνει και συµφωνούµε µε αυτό- τον περίφηµο ν.4325/
15, το άρθρο 44 παράγραφος 1 αυτού του νόµου, όπου πιστεύουµε ότι δίνει µια καλύτερη λύση στο πρόβληµα που καταστρέφει την παραγωγή, τους παραγωγούς και δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα στην ποιότητα του ελαιολάδου, ενός εθνικού
προϊόντος που συνέχει το εισόδηµα εκατοντάδων χιλιάδων ελαιοπαραγωγών.
Αυτή, λοιπόν, η τροπολογία δίνει, όπως λέει, τη δυνατότητα
εκτέλεσης προσυµβατικού έργου για το 2019. Δηλαδή, τι λέει µε
αυτό; Να µπορούν να ξεκινούν οι ψεκασµοί πριν ολοκληρωθεί η
διαδικασία στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι σηµαντικό, γιατί αυτή
κρατάει τουλάχιστον δύο µήνες, δύο µήνες κρίσιµους για την εκκόλαψη του δάκου, ο οποίος δηµιουργεί τα τεράστια προβλήµατα στους ελαιοπαραγωγούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ζητώ την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για ένα-δύο λεπτά.
Πιστεύω ότι αυτό που λέει ο κύριος Υπουργός για το 2019 πρέπει επιτέλους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αλλάξει, να
υπάρξει µια µόνιµη και διαρκής, απλή λύση, µε σταθερότερη
χρονική βάση. Διότι το σοβαρότερο πρόβληµα στη διαδικασία
της δακοπληξίας είναι η διαδικασία των διαγωνισµών των εργο-
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λάβων που θα αναλάβουν να εκτελέσουν το έργο.
Να υπάρξει, λοιπόν, µια µονιµότερη αντιµετώπιση, να µην γίνεται κάθε χρόνο διαγωνισµός, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα
προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν οι υπηρεσίες, και να έχουν
επιτέλους οι περιφέρειες, οι οποίες έχουν την ευθύνη αυτής της
διαδικασίας, έναν σταθερό και µονιµότερο προγραµµατισµό.
Επίσης, όσον αφορά το προσωπικό, τόσο οι τοµεάρχες όσο
και οι άλλοι να προέρχονται από έναν κατάλογο που θα προκύπτει µε µια σταθερή και µόνιµη βάση, όπως γίνεται µε τους εκτιµητές του ΕΛΓΑ. Η επιστολή του κυρίου Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης προς τους περιφερειάρχες αναφέρει -και πολύ
σωστά, θα έλεγα- ότι πρέπει να αλλάξει το νοµοθετικό πλαίσιο.
Με άλλα λόγια, προανήγγειλε έναν νέο νόµο για τα ζητήµατα της
δακοπληξίας.
Πιστεύω ότι αυτό µπορεί να γίνει µε συγκεκριµένο τρόπο, άµεσα, ούτως ώστε να µπορούµε επιτέλους να κοιτάµε τους αγρότες µας στα µάτια, και πέραν όλων των άλλων προβληµάτων που
αντιµετωπίζει ο αγροτικός κόσµος, όπως η υψηλή φορολόγηση,
το κόστος παραγωγής και τα άλλα ζητήµατα, να µην έχουν και
εγγενή προβλήµατα, όπως αυτό της δακοπληξίας, τα οποία εν
πάση περιπτώσει σε πολλές άλλες χώρες έχουν µε απλό και µόνιµο τρόπο λυθεί δια παντός.
Χαιρετίζουµε την τροπολογία αυτή, όµως εφιστούµε την προσοχή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, επιτέλους, να γίνει κάτι µόνιµο, σταθερό και πιο απλό, διότι
η απλότητα είναι το σοβαρότερο και πιο αποτελεσµατικό µέσο
σε όλα τα προβλήµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Δαβάκη.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Σαντορινιός, έχει ζητήσει τον λόγο. Αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο ο κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε Υπουργέ, σας βάζω εννέα λεπτά και από εκεί και πέρα
θα δούµε.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο αυτό που συζητείται σήµερα στην Ολοµέλεια
της Βουλής έρχεται να προστεθεί σε µια σειρά νοµοθετικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά τη διακυβέρνησή µας, µε σκοπό από τη µια
να διορθώσει χρόνιες παθογένειες και από την άλλη να αντιµετωπίσει έκτακτα ζητήµατα που υπάρχουν στα λιµάνια µας.
Εργαζόµαστε και νοµοθετούµε πάνω στον άξονα της αναγκαιότητας, του εθνικού συµφέροντος, της δικαιοσύνης και της
αποτελεσµατικότητας. Έχουµε όραµα και στόχο για τη ναυτιλία,
για τον ρόλο του Λιµενικού Σώµατος και την ανάπτυξη των λιµανιών µας και για την υποστήριξη των νησιών µας.
Όπως ξέρετε, ένα µεγάλο µέρος του νοµοσχεδίου καλύπτει τη
νοµοθέτηση για τις υποπαραχωρήσεις δραστηριοτήτων στα
δέκα περιφερειακά λιµάνια, µε τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το δηµόσιο συµφέρον και να πολλαπλασιάζεται το όφελος
προς τις τοπικές κοινωνίες.
Είναι προφανές ότι οι υποπαραχωρήσεις είναι ο τρόπος µε τον
οποίον δουλεύουν τα λιµάνια σε όλο τον κόσµο. Το 80% των λιµανιών έχουν αυτό το µοντέλο, της υποπαραχώρησης και υπάρχει και ο διφυής ρόλος, όπου ο οργανισµός λιµένα έχει και αρµοδιότητες δηµοσίου. Μόνο στην Ελλάδα είδαµε αυτό που έγινε
µε τον ΟΛΠ και τις υποσχέσεις, που ήδη είχατε δώσει για τον
ΟΛΘ και αναγκαστήκαµε εµείς να προχωρήσουµε και στην
πλήρη παραχώρηση και του ΟΛΘ.
Όµως εκεί κάναµε κάτι τελείως διαφορετικό. Με τη σοβαρή
διαπραγµάτευση, που έκανε η τότε ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε τον τότε Υπουργό, τον Θοδωρή Δρίτσα, µέσα σε δύσκολες συνθήκες -και θυµάστε όλοι τι
πιέσεις δεχόµασταν εκείνη την περίοδο- καταφέραµε να διασφαλίσουµε ότι ο επενδυτής θα κάνει περισσότερες υποχρεωτικές
επενδύσεις. Καταφέραµε να διασφαλίσουµε τα δικαιώµατα των
εργαζοµένων των λιµανιών. Καταφέραµε να εξαιρέσουµε χώρους που δεν ήτανε µέσα στη λιµενική ζώνη και φυσικά και αρ-
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χαιολογικούς χώρους που έτσι απλόχερα είχατε δώσει και είχατε
παραχωρήσει. Επιπλέον, καταφέραµε κάτι που προβλέπεται και
σε αυτήν τη σύµβαση, δηλαδή να αυξηθεί το ανταποδοτικό τέλος
προς τους ΟΤΑ στο 3,5%.
Όσον αφορά τα λιµάνια, επειδή έγινε πολλή συζήτηση και στις
επιτροπές για το αν υπάρχει µελέτη ή δεν υπάρχει µελέτη, οι µελέτες θα γίνουν και θα γίνουν σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Ναυτιλίας και τους οργανισµούς. Δεν µας απαντήσατε, όµως.
Εσείς µελέτες είχατε κάνει, για να κάνετε πλήρη παραχώρηση;
Δεν µας το απαντήσατε, γιατί δεν είχατε κάνει. Και είναι προφανές ότι δεν είχατε κάνει, γιατί δεν είχατε καν ασχοληθεί µε τη
σύµβαση. Διότι, όπως σας είπα, στη σύµβαση του Οργανισµού
Λιµένα Πειραιά παραχωρούσατε κτήρια και ιδιοκτησίες εκτός του
λιµανιού. Δεν είχατε ασχοληθεί. Έτσι απλά.
Και µια που µπαίνει η συζήτηση για τις µελέτες και τη λιµενική
στρατηγική -ετέθη πολλές φορές- αλήθεια, θα µας πείτε στο
προγραµµατικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ που τρέχει, πόσα έργα λιµανιών είχατε εντάξει για να χρηµατοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ και το
Ταµείο Συνοχής; Ένα κονδύλι 20 εκατοµµυρίων για όλα τα λιµάνια της χώρας, αυτό είχατε εντάξει, τίποτα άλλο. Τόσο πολύ
ασχοληθήκατε µε τα λιµάνια και την ανάπτυξή τους.
Ε, λοιπόν, εµείς έχουµε ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο, που θα
ενσωµατωθεί στο στρατηγικό πλαίσιο µεταφορών της χώρας µας
για το νέο προγραµµατικό πλαίσιο, που θα περιλαµβάνει πάρα
πολλά λιµάνια, προκειµένου να δώσουµε τη δυνατότητα να χρηµατοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ απαραίτητες υποδοµές για τα λιµάνια µας.
Επίσης, όπως ξέρετε -δεν ξέρω αν το ακούσατε- σήµερα ανακοινώσαµε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών, ένα
πρόγραµµα, το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για τη χρηµατοδότηση των δηµοτικών λιµενικών ταµείων ύψους 20 εκατοµµυρίων ευρώ για µελέτες, για master plan, για προγράµµατα έργων ανάπτυξης
λιµένων, για αυτά δηλαδή µε τα οποία ποτέ δεν ασχοληθήκατε.
Τριπλασιάσαµε και το ύψος των παρεµβάσεων στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων µε εθνικά χρήµατα -γιατί δεν είχατε προβλέψει να πάρουµε από το ΕΣΠΑ- για να χρηµατοδοτηθούν αναγκαία έργα για τα λιµάνια.
Κύριε Δαβάκη, και το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων είναι. Το Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο θα µπορέσει να κάνει µια αίτηση στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όπως ανακοινώθηκε σήµερα, για να χρηµατοδοτηθεί µελέτη για όλα όσα είπατε.
Και το λιµάνι του Γυθείου για πρώτη φορά, όπως γνωρίζετε,
χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
από τη δική µας Κυβέρνηση και το είπατε κι εσείς. Και αυτό γιατί,
πραγµατικά ενδιαφερόµαστε για όλα τα λιµάνια της χώρας. Ενδιαφερόµαστε να λύσουµε τα προβλήµατά τους, όχι απλά να τα
πετάξουµε από πάνω µας, όπως κάνατε εσείς.
Πάµε στα υπόλοιπα. Νοµίζω ότι το κυρίαρχο είναι η επέκταση
των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο σύνολο της νησιωτικής χώρας, πλην των δύο
νησιών, Εύβοιας και Λευκάδας, τα οποία συνδέονται µε γέφυρα.
Περιλαµβάνεται και η Κρήτη, κύριε Καρρά. Και εκεί θα σχεδιάζονται νησιωτικές πολιτικές πλέον για το σύνολο της χώρας.
Αλήθεια, ποιες ήταν οι νησιωτικές πολιτικές για την Κρήτη, µε
τις προηγούµενες κυβερνήσεις; Δεν τις έχω ακούσει ούτε τις έχω
δει. Μάλλον, ούτε οι Κρητικοί τις έχουν δει. Και το µεταφορικό
ισοδύναµο για τις επιχειρήσεις θα επεκταθεί και στην Κρήτη, από
το δεύτερο εξάµηνο του 2019.
Γιατί είναι σηµαντική αυτή η επέκταση; Διότι έχουµε µικρά
νησιά που δεν έχουν αυτήν τη στιγµή αφαλατώσεις. Περιµένει
ακόµα το Μαθράκι και η Ιθάκη αυτήν τη στιγµή να ψηφιστεί αυτή
η ρύθµιση, για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε µε τις αφαλατώσεις σε αυτά τα δύο νησιά.
Να διευκρινίσω, επειδή είχα µια συζήτηση µε τον κ. Πλακιωτάκη και τον ευχαριστώ γι’ αυτό, ότι αφορά µόνο το νησί της Λευκάδας. Τα µικρά νησιά στο Νοµό Λευκάδας περιλαµβάνονται
στην επέκταση των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Επίσης, αντιµετωπίζουµε ένα σοβαρό πρόβληµα. Σε κανένα λιµάνι της παραµεθορίου δεν µπορούσαν να γίνουν ράµπες για να
µεταφέρουµε τα πλοία και µικρές βάρκες. Με το άρθρο 11 λύ-
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νουµε αυτό το πρόβληµα µε την έγκριση της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής και το Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού.
Επίσης, καταργούµε µια ρύθµιση, που στην ουσία δεν είχε
εφαρµοστεί ποτέ, τη συνένωση του ΓΕΝΕ µε τον «Οίκο Ναύτου»,
και επαναφέρουµε την κατάσταση στη λειτουργική κατάσταση
που µέχρι και σήµερα υπάρχει. Υπήρχε νοµοθετικά αυτή η ρύθµιση, η οποία δεν εφαρµόστηκε ποτέ.
Με το άρθρο 13 νοµιµοποιούµε τις δαπάνες που έχουν γίνει
διαχρονικά για έκτακτη µεταφορά νερού στα νησιά µας, στα άνυδρα νησιά µας, τότε που η υδροφόρα του ιδιώτη δεν µπορούσε
να πάει. Και τώρα δεν πηγαίνει. Διότι, τελειώσαµε, κυρίες και κύριοι, µε τις αφαλατώσεις σε όλα τα νησιά και δεν ξοδεύουµε
πλέον 12 ευρώ το κυβικό για να µεταφέρουµε νερό στα νησιά µε
υδροφόρες. Πλέον, ξοδεύουµε πολύ λιγότερα και έχουµε πολύ
ποιοτικότερο νερό σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Και νοµίζω ότι
αυτό είναι πολύ σηµαντικό, γιατί µόνο για φέτος θα εξοικονοµήσουµε 4,5 εκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Θα µου επιτρέψετε δύο λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε όµως, και σηµαντικές ρυθµίσεις για τα εργασιακά. Η
πρώτη αφορά την υποχρέωση ανασύστασης του ναυτολογίου,
των πλοίων, αν αυτό έχει χαθεί. Γιατί είναι σηµαντική; Διότι αν
δεν υπάρχει το ναυτολόγιο, δεν µπορεί να βεβαιωθεί η θαλάσσια
υπηρεσία των ναυτικών. Πιθανόν να υπάρχουν ασφαλιστικά ζητήµατα µε τους ναυτικούς και πολλές φορές οι πλοιοκτήτες δεν
προχωρούν στην ανασύσταση του ναυτολογίου. Με τη ρύθµιση
αυτή γίνεται υποχρεωτική ανασύσταση ναυτολογίου και σε περίπτωση µη ανασύστασης, υπάρχουν οι διοικητικές κυρώσεις
στο άρθρο 45 του Κώδικα Ναυτικού Δικαίου.
Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 21 επεκτείνεται η πρόβλεψη και οι ναύτες και οι ναυτικοί, οι οποίοι βρίσκονται σε πλοία
που είναι αλιευτικά ή σε πλοία, που κάνουν µικρές αποστάσεις,
να πληρώνονται ηλεκτρονικά, προκειµένου να διασφαλιστούν τα
δικαιώµατα των ναυτικών και σε αυτές τις κατηγορίες.
Φαντάζοµαι ότι θα χρειαστεί να απαντήσουµε και σε άλλα ζητήµατα. Νοµίζω όµως, ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο πραγµατικά δίνουµε ανάσες στα µικρά νησιά, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες
των δέκα περιφερειακών λιµανιών, στα οποία δεν γινόταν τίποτα
και τώρα πλέον θα αξιοποιηθούν µε τον ευρωπαϊκό τρόπο και όχι
µε αποικιοκρατικό τρόπο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα ξεκινήσω µε την αναφορά
στην Κρήτη και θα πω ότι στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, όταν ο κ. Καρράς έθεσε το θέµα της εξαίρεσης της Κρήτης,
µόνο που δεν τον «έφαγε» ο κ. Σαντορινιός, όπως βέβαια είχε
κάνει και παλαιότερα µε το θέµα του µεταφορικού ισοδύναµου
και την εξαίρεση στην οποία επέµενε και αυτός και ο κ. Κουρουµπλής.
Είναι, λοιπόν, ένα θετικό γεγονός ότι ο κ. Κουβέλης έρχεται να
προσθέσει την Κρήτη στα νησιά, που θα ανήκουν στη νησιωτική
πολιτική, µιας και µπήκαν και τα Ιόνια και όλη η χώρα και δεν είναι
πλέον µόνο το Αιγαίο, που ως χώρο αρµοδιότητας είχε αρχικά
το Υπουργείο Αιγαίου και η Γραµµατεία Νησιωτικής Πολιτικής,
όταν υπαγόταν εκεί.
Έχουµε, λοιπόν, µια πολύ θετική εξέλιξη, αλλά έχουµε και µια
προσπάθεια παραπληροφόρησης. Ο κ. Σαντορινιός, ο οποίος επί
πέντε συνεχείς φορές δεν έχει προσέλθει στη Βουλή για να
απαντήσει στις επίκαιρες ερωτήσεις µας για το µεταφορικό ισοδύναµο, προχώρησε σε µια σύσκεψη µε τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -και καλά έκανε, δικαίωµά τους είναι να κάνουν κοµµατικές
συσκέψεις- και ανακοίνωσε ότι για ορισµένα προϊόντα, από το
δεύτερο εξάµηνο του 2019, θα έχουµε ένταξη επιµέρους στο µεταφορικό ισοδύναµο.
Σήµερα, είπε ότι το δεύτερο εξάµηνο του 2019 εντάσσεται
πλήρως η Κρήτη, δηλαδή όσον αφορά και τη µεταφορά εµπο-
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ρευµάτων και τη µεταφορά καυσίµων και τη µεταφορά προσώπων. Αν είναι έτσι, νοµίζω ότι είναι ώριµο να έλθει η διάταξη και
να µπει στο νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, να το ψηφίσουµε
κι όλοι, µια και υπάρχει κλίµα συναίνεσης και να προχωρήσει το
θέµα. Αν δεν είναι έτσι όµως και ισχύει η πρότερη δήλωση, το
τερτίπι, το «µαϊµού ισοδύναµο», όπως το χαρακτήρισα εγώ, που
θα εφαρµοστεί σε ορισµένα προϊόντα, τότε να ξεκαθαριστούν τα
πράγµατα.
Επειδή θεωρώ ότι όλα αυτά τα κάνει ο κ. Σαντορινιός σε ένα
παιχνίδι µικροπολιτικής, σε συνεργασία µε κάποιους, θεωρώ ότι
η υπεύθυνη ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας θα είναι σαφέστατη για το θέµα και µετά την απόφαση του κ. Κουβέλη να εντάξει την Κρήτη στις νησιωτικές περιοχές, θα ακολουθήσει και η
νοµοθετική ρύθµιση, µε σηµερινή προφανώς τροποποίηση στο
νοµοσχέδιο που συζητάµε, για την ένταξη της Κρήτης στο µεταφορικό ισοδύναµο.
Θα ήθελα να πω δυο κουβέντες για τις τροπολογίες. Ορισµένες τροπολογίες µας βρίσκουν σύµφωνους. Η πρώτη τροπολογία αφορά το θέµα της απαλλαγής από οφειλές σε ιδιώτες, που
εισηγήθηκε ο κ. Πιτσιόρλας. Ήταν κάτι που είχε παραλειφθεί νοµίζω το 2013 που είχε γίνει η ρύθµιση- και ήταν άδικο για αυτούς τους ανθρώπους της διοίκησης να υποστούν συνέπειες από
τη µη εκκαθάριση. Το µεγαλύτερο πρόβληµα βέβαια -και θα
ήθελα να το ακούσει ο κ. Πιτσιόρλας- είναι ότι ακόµη δεν έχει
γίνει εκκαθάριση αυτών των εταιρειών.
Η δεύτερη τροπολογία, στην οποία θα είµαστε θετικοί, είναι
αυτό το οποίο είχαµε ζητήσει εδώ και καιρό, δηλαδή να καταργηθεί από πλευράς ΟΑΕΔ και δηµοσίου η πληρωµή για τους
κάτω των είκοσι πέντε ετών, µε χαµηλότερο ηµεροµίσθιο και χαµηλότερο µισθό. Διότι αυτό ίσχυε στον ιδιωτικό τοµέα, όχι για
τον ΟΑΕΔ και το δηµόσιο. Καταργήθηκε τώρα και για τον ιδιωτικό
τοµέα. Καλώς έρχεται. Αν υπάρχουν αναδροµικά όµως, θα πρέπει να δοθούν και να προβλεφθεί στη ρύθµιση. Βλέπω ένα κενό.
Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης και στα προγράµµατα που αφορούν τη δασοπροστασία. Είναι θετικό που η
Υπουργός το εισηγήθηκε και τροποποίησε τη σχετική διάταξη.
Πέντε χιλιάδες άνθρωποι είναι στις υπηρεσίες δασών για την πυροπροστασία και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να έχουµε –όπως
ελπίζουµε- µια καλή χρονιά για τη δασοπροστασία.
Την άλλη τροπολογία που έχει φέρει το Υπουργείο Εργασίας
και αφορά τη διαχείριση των επιχορηγήσεων, να τροποποιηθεί η
διάταξη και να µην επιστραφούν, βεβαίως θα τη στηρίξουµε,
όπως και όλες τις άλλες πλην της πρώτης, στην οποία θα αναφερθεί ο κ. Καρράς αναλυτικά.
Εδώ, όµως, µπαίνει ένα θέµα. Αυτά τα χρήµατα δόθηκαν για
να πληρωθούν οι εκκρεµείς συντάξεις, να πληρωθούν οι συντάξεις που δεν έχουν εκδοθεί και συνεχώς δίδονται παρατάσεις.
Πόσες συντάξεις δεν έχουν εκδοθεί ακόµα; Γιατί δεν έχουν εκδοθεί; Βεβαίως να δοθεί η παράταση για να µην επιστρέψουν τα
χρήµατα στον προϋπολογισµό και δεν τα έχει στη διάθεσή του ο
ΕΦΚΑ, αλλά κάποια στιγµή πρέπει και αυτός ο ΕΦΚΑ να απολογηθεί διά του Υπουργού εδώ και να µας πει τι κάνει για την έκδοση των συντάξεων.
Έρχοµαι ξανά στο νοµοσχέδιο. Η διαδικασία της υποπαραχώρησης σαν ιδέα ήταν πρόταση δική µας, όµως εδώ δεν υπάρχει
η αποκέντρωση της διαδικασίας όπως είχε ξεκινήσει. Υπάρχει
επαναεκχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ της αρµοδιότητας και της δυνατότητας να κάνει και τον διαγωνισµό, µε βάση τα master plan του
κάθε λιµένος και να έχει τον κύριο λόγο. Είναι επανασυγκεντροποίηση. Αυτό νοµίζω ότι γίνεται και θα πρέπει κάποια στιγµή να
κάνετε την αυτοκριτική σας για το ΤΑΙΠΕΔ.
Έχω εδώ ορισµένες δηλώσεις. «Δεν είναι ταµείο, δεν αξιοποιεί
αλλά εκποιεί τη δηµόσια περιουσία. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένα απίστευτο σκάνδαλο, ένα εκτροφείο σκανδάλων». Αυτά είπε ο κ. Τσίπρας –και έχει σηµασία το πού- µιλώντας στην κοµµατική εκδήλωση κατά της επένδυσης του Ελληνικού.
Στη συνέχεια και µετά τη µετάλλαξη του κ. Τσίπρα, δηλαδή
µετά το πρώτο εξάµηνο του 2015, κάποιοι δεν είχαν πάρει το µήνυµα και συνέχισαν συντονισµένοι στην παλιά γραµµή, Σπίρτζης,
Κουρουµπλής και ο κ. Δρίτσας που είναι παρών και βγήκε µια
µέρα ο κ. Πιτσιόρλας και τους λέει: «Παιδιά, δεν καταλάβατε.
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Αυτή είναι η γραµµή τώρα. Έχω τη στήριξη του κ. Τσίπρα. Προχωρούµε. Το ΤΑΙΠΕΔ προχωρεί».
Βέβαια, εδώ υπήρξε και µια θεαµατική αλλαγή. Όχι µόνο δεν
καταργήθηκε το ΤΑΙΠΕΔ, όχι µόνο δεν άλλαξαν οι δοµές και οι
κανόνες λειτουργίας του, αλλά επειδή είχε ελληνική διοίκηση και
απαιτούσαν οι ξένοι να πάρουν τη διοίκηση, το ενέταξε η Κυβέρνηση αυτή στο υπερταµείο, το οποίο έχει ξένη διοίκηση, το οποίο
έχει εκχωρήσει όλη την εθνική περιουσία για ενενήντα εννιά χρόνια. Αυτό είναι το πλαίσιο µέσα στο οποίο προχωρούν οι υποπαραχωρήσεις.
Νοµίζω ότι δεν είναι σωστό αυτό. Δεν θα πρέπει να έχει ξανά
το ΤΑΙΠΕΔ τον πρώτο και κύριο και τελευταίο λόγο, διότι αν αρνηθεί ή αν σε κάτι δεν συµφωνεί η διοίκηση του λιµένος, τότε τι
γίνεται; Αποφασίζει η γενική συνέλευση, που η γενική συνέλευση
είναι το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνά, Γιάννης
όλα, το ΤΑΙΠΕΔ δηλαδή. Αυτό νοµίζω ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά
και τους διαγωνισµούς να τους κάνουν οι οργανισµοί λιµένος.
Ειπώθηκαν πολλά για τα master plan. Θα πω κάτι για το master
plan του Ηρακλείου. Δεν ξέρω για τους άλλους νοµούς. Τα master plan ουσιαστικά είναι µελέτες. Για το master plan του Ηρακλείου, λοιπόν, θέλετε να σας φέρω µερικές ανακοινώσεις του
ΣΥΡΙΖΑ για να δείτε τι λέγατε, να δείτε πώς καταγγέλλατε τους
ανθρώπους; Τώρα έχει έναν θετικό άνθρωπο για πρόεδρο εκεί ο
λιµένας Ηρακλείου. Έχετε βάλει µέσα, όµως, και κάποιους άλλους που του δηµιουργούν προβλήµατα και έτσι δηµοσιοποιούνται από δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαφορετικές απόψεις για την
πορεία του λιµανιού. Δείτε τι θα κάνετε. Ο ένας είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και ο άλλος είναι εκπρόσωπος
του Υπουργείου Οικονοµίας. Από διαφορετικούς ανθρώπους
έχουν οριστεί. Πρέπει να δώσετε λύση. Δεν µπορεί να υπάρχει
µια τέτοια κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κλείνω τονίζοντας ξανά την πολύ
θετική απόφαση του κ. Κουβέλη να εντάξει στη νησιωτική πολιτική την Κρήτη και αναµένουµε και το καθοριστικό βήµα για την
ένταξη της Κρήτης στο µεταφορικό ισοδύναµο µε όλα τα δικαιώµατα και όχι µε περιορισµένα δικαιώµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Καρρά, που επιµείνατε, παρά το µπούλινγκ
που δεχθήκατε από τον κ. Σαντορινιό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): 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 δύο µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Μασάρων Ρόδου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο πολύ σύντοµα, για λιγότερο
από ένα λεπτό, για τη διευκρίνιση που θέλετε να δώσετε.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αφού καλωσορίσω τους συµπατριώτες µου, τα παιδιά από τη
Ρόδο, θα σας πω, κύριε Καρρά, ότι ήσασταν στην επιτροπή και
δεν νοµίζω ότι σας έκανα κάποιο µπούλινγκ, αλλά τέλος πάντων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Τοποθετήθηκα ήδη, κύριε Υπουργέ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Σας είχα πει, κύριε Καρρά, ότι
θα το δούµε µέχρι την Ολοµέλεια. Νοµίζω ότι ολοκληρώθηκε
αυτό. Το λέω για να µην ακούγονται αυτά που ακούγονται.
Επειδή ακούγονται διάφορα και πάνε να παραφραστούν διάφορα για να βγουν δελτία τύπου, θα πω ότι ήµουν συγκεκριµένος
σ’ αυτό που είπα. Το µεταφορικό ισοδύναµο για τις επιχειρήσεις
της Κρήτης -και όχι για προϊόντα- θα είναι από το δεύτερο εξάµηνο του 2019 σε εφαρµογή. Για τους επιβάτες έχω επαναλάβει
πολλές φορές ότι είναι πιο φτηνό το εισιτήριο σε σχέση µε του
ΚΤΕΛ.
Όσο για τα καύσιµα, γνωρίζετε ότι βρίσκεται σε πιλοτική εφαρ-
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µογή για τα µικρά και αποµακρυσµένα νησιά. Όταν θα περάσουµε από την πιλοτική εφαρµογή στην κανονική εφαρµογή,
τότε θα συζητήσουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει η κ. Μανωλάκου, Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, για επτά λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Προχωράτε µε ταχύτητα στις ιδιωτικοποιήσεις µετά τις παρατηρήσεις του «κουαρτέτου». Έτσι
βγαίνουν στο σφυρί τα δέκα λιµάνια στο πλαίσιο των προαπαιτούµενων αντιλαϊκών µέτρων, που απαιτεί η τρέχουσα αξιολόγηση.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που εξυπηρετεί τους επιχειρηµατικούς
οµίλους, το ΝΑΤΟ και το εφοπλιστικό κεφάλαιο, αφού εκποιείτε
τα πιο κερδοφόρα τµήµατα αυτών των λιµανιών, στρατηγικής σηµασίας ακόµα και για την άµυνα της χώρας, αλλά και για το µεταφορικό έργο. Ταυτόχρονα τσακίζονται δικαιώµατα και εργασιακές σχέσεις εργαζοµένων, προκειµένου να γίνουν πιο φτηνοί
στην αµοιβή της εργασίας τους. Είναι, λοιπόν, και αυτή µια
µορφή ιδιωτικοποίησης που εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου.
Τι παρουσιάζετε εσείς σαν καινούργιο; Ότι δεν παραχωρείτε
το σύνολο των δραστηριοτήτων στα υπό συζήτηση λιµάνια σε
έναν επιχειρηµατία. Μα, ο µεγαλοεπιχειρηµατίας ένα τµήµα θέλει
και όχι το σύνολο. Θέλει το «φιλέτο» που αφήνει το µεγάλο κέρδος και την εκµετάλλευσή του για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα,
γιατί έτσι εξασφαλίζει τη µέγιστη κερδοφορία µε µικρότερο τίµηµα καταβολής. Όταν πια θα έχει αποµυζήσει ό,τι µπορεί και τα
έξοδα συντήρησης θα είναι µεγάλα, θα το επιστρέψει ως «κουφάρι».
Αυτό, λοιπόν, µας το παρουσιάζετε ως διαπραγµατευτική επιτυχία. Εξυπηρετείτε, δηλαδή, τους επιχειρηµατικούς οµίλους και
µας το σερβίρετε σαν φιλολαϊκό µέτρο. Κοροϊδεύετε, όπως το
συνηθίζετε, και είναι ντροπή. Η ουσία είναι ότι εξυπηρετείτε και
ικανοποιείτε τις στρατηγικές επιλογές της αστικής τάξης και ταυτόχρονα υπηρετείτε τα επικίνδυνα ιµπεριαλιστικά σχέδια στην
περιοχή για οικονοµική και στρατιωτική διείσδυση στα Βαλκάνια,
στη Μέση Ανατολή, στην Κασπία κ.λπ..
Ο έλεγχος των λιµενικών υποδοµών συνδέεται µε την επιλογή
των ΗΠΑ για µετατροπή της Ελλάδας σε ένα µεγάλο νατοϊκό
στρατόπεδο µε πολλές νέες βάσεις. Ταυτόχρονα, εξυπηρετεί και
τους σφοδρούς ανταγωνισµούς ΗΠΑ - Κίνας και την προσπάθεια
ανακοπής του κινέζικου σχεδίου για αξιοποίηση της χώρας ως
δρόµου µεταφοράς εµπορευµάτων.
Η πολιτική της Κυβέρνησης εµπλέκει τη χώρα βαθύτερα στο
κουβάρι των γεωπολιτικών αντιθέσεων αποκαλύπτοντας την αντιφατικότητα των αστικών σχεδίων. Ο νέος γύρος ιδιωτικοποιήσεων των λιµανιών έρχεται να ακολουθήσει την ιδιωτικοποίηση
του λιµανιού του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Αυτή η πολιτική
έχει δραστικές αρνητικές συνέπειες για τα λαϊκά στρώµατα. Οδηγεί στη δραστική αύξηση του κόστους µεταφορών, σε βάναυσες
εργασιακές συνθήκες για τους εργαζόµενους, ενώ ο τρόπος µετακίνησης εµπορευµάτων και προσώπων καθορίζεται από µια
χούφτα µονοπωλιακούς οµίλους που ελέγχουν πού και πότε θα
κατευθύνεται ο τουρισµός, οι εµπορευµατικές ροές και άλλα. Συνεπώς, είτε παραχώρηση τµηµάτων, είτε ιδιωτικοποίηση των λιµανιών σαν σύνολο, τα αντεργατικά µέτρα στοχεύουν στη
µείωση της εργατικής δύναµης, στην καταστολή των αγώνων των
εργαζοµένων και συνθήκες εργασιακής ζούγκλας για τη µεγιστοποίηση της κερδοφορίας.
Τα ζούµε αυτά στον Πειραιά µε το µονοπώλιο της «COSCO».
Από τα πρώτα µέτρα που πήρε ήταν να χτυπήσει κατακτήσεις
των εργατών. Πώς; Με εργολαβικές εταιρείες. Ζητάει κεφάλια,
όχι ανθρώπους για δουλειά και βεβαίως εντατικοποίηση της εργασίας, αύξηση του ωραρίου, κατάργηση νυχτερινών, αργιών και
εορτών. Τα είπε ο εισηγητής µας, ο σύντροφος Κατσώτης. Και
ξέρετε, αυτές οι συνθήκες έχουν δηµιουργήσει στον Πειραιά,
στο λιµάνι και περισσότερα εργατικά ατυχήµατα, τα οποία δεν
καταγράφονται. Γιατί; Γιατί τα παρουσιάζει ότι είναι εκτός χώρου
δουλειάς, αφού τα βγάζει έξω στον δρόµο.
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Φυσικά έχει αρωγό τα αντεργατικά νοµοθετήµατα κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Νέας Δηµοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και των µνηµονίων
τους. H «COSCO» έχει κυριαρχήσει στο λιµάνι. Ξεδιπλώνει ένα
φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που αφορά αρκετούς κλάδους της
οικονοµίας. Εγχώριο κεφάλαιο, εφοπλιστές, εµπορικό κεφάλαιο
του Πειραιά, οι επιχειρηµατίες του τουρισµού και της ζώνης προσαρµόζουν τους στόχους τους και τις επιδιώξεις τους, µε το
αστικό κράτος, την περιφέρεια, δήµους, επιµελητήρια να παρεµβαίνουν για να αντιµετωπίσουν τις νέες αντιθέσεις, αλλά και τα
νέα αιτήµατα των τµηµάτων του κεφαλαίου.
Η Κυβέρνηση προσπαθεί επίσης να διαχειριστεί τις µεγάλες
αντιφάσεις της πολιτικής της, αφού αφ’ ενός επιδιώκει να αναδειχθεί σε αποτελεσµατικό σηµαιοφόρο των σχεδίων του ΝΑΤΟ
και ΗΠΑ στα Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειο και µετατρέπει τη
χώρα σε βασική πύλη µεταφοράς των εµπορευµάτων της Κίνας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όµως, όσο οξύνει ο οικονοµικός και πολιτικός ανταγωνισµός µεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο περιπλέκονται ζητήµατα που προσπαθεί η Κυβέρνηση
να τα λύσει, υπηρετώντας τα συµφέροντα της ελληνικής άρχουσας τάξης. Σε αυτά ακριβώς το πλαίσιο δεν εγκρίθηκε το σύνολο
των επενδύσεων του master plan της «COSCO» για το λιµάνι από
την Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων. Τώρα ό,τι δικαιολογίες και να λέει ο Υπουργός είναι για να το συγκαλύψει.
Βέβαια, όλα αυτά της καπιταλιστικής ανάπτυξης δεν αφορούν
τα λαϊκά στρώµατα, αλλά τους ιµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς
για µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς. Κατά τ’ άλλα, δικαιολογίες
για την πώληση του λιµανιού. Όλοι σας, Νέα Δηµοκρατία,
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ το δώσατε κοµµάτι-κοµµάτι στην «COSCO».
Επίσης, προωθούνται νέα προνόµια και φοροαπαλλαγές µέσα
από το νοµοσχέδιο, αφού οι επιχειρηµατικοί όµιλοι –οι διαχειριστές των λιµανιών- δεν θα πληρώνουν ούτε λιµενικά τέλη, ούτε
ΕΝΦΙΑ και άλλους φόρους. Έτσι είναι, το κεφάλαιο εξυπηρετείτε.
Τα αντιλαϊκά µέτρα είναι µόνο για τα λαϊκά στρώµατα. Οι εφοπλιστές χρωστάνε πάνω από 100 εκατοµµύρια ευρώ στο ΝΑΤ,
όµως πλειστηριασµοί πλοίων δεν γίνονται. Στο στόχαστρο τώρα
είναι µόνο η πρώτη κατοικία. Και δεν είναι µόνο αυτά.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και στο πλαίσιο µνηµονιακών δεσµεύσεων η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην εκχώρηση στο υπερταµείο πάνω από 10.000 ακίνητα του δηµοσίου,
µεταξύ αυτών είναι σχολεία, αθλητικοί χώροι, παιδικές χαρές,
πλατείες, περιοχές ανάπλασης κ.ο.κ., δηλαδή καθόλου απίθανο
µελλοντικά να πληρώνουµε και ενοίκιο στα δηµόσια σχολεία και
τους αθλητικούς χώρους.
Καταψηφίζουµε και καλούµε τον λαό να µην τσιµπήσει και να
µην πιστέψει το παραµύθι ότι υπάρχει δίκαιη ανάπτυξη που µπορεί να ωφελήσει ταυτόχρονα θύτες και θύµατα της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την κ.
Μανωλάκου.
Τον λόγο έχει ο κ. Μορφίδης, Βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ,
για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΡΦΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε ψύχραιµος και καλοπροαίρετος παρατηρητής διαπιστώνει εύκολα ότι η παρούσα Κυβέρνηση κινήθηκε σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο. Αυτό ισχύει για το
σύνολο των πολιτικών ζητηµάτων, κατεξοχήν για τον τοµέα της
οικονοµικής πολιτικής.
Τα συσσωρευµένα προβλήµατα και οι µνηµονιακές δεσµεύσεις
συνιστούσαν ένα ουσιαστικά άκαµπτο κέλυφος εντός του οποίου
τα περιθώρια ανάπτυξης κάποιας διαφορετικής οικονοµικής πολιτικής ήταν µηδαµινά. Το όλο βάρος της προσπάθειας δόθηκε
αναπόφευκτα στην αποδέσµευση από τη µέγγενη των µνηµονίων
µε τη µικρότερη δυνατή ζηµιά για τη χώρα και τον λαό µας. Η
επίτευξη αυτού του βασικού στόχου είναι γεγονός αναµφισβήτητο. Πρόκειται για µια εθνική επιτυχία τεραστίων διαστάσεων.
Τώρα πλέον είµαστε σε θέση, µε περισσότερη ευκαιρία, να
προχωρήσουµε σε ορισµένες πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες
αφενός θα αποτρέπουν την επιστροφή στα αδιέξοδα του παρελθόντος και αφετέρου θα αποτελέσουν δείγµατα γραφής των πολιτικών µας προθέσεων για το µέλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
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µα αυτών των προθέσεων είναι το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. Είναι ένα νοµοσχέδιο µε χαρακτήρα εθνικό, αναπτυξιακό
και φιλεργατικό.
Το πρώτο, λοιπόν, που πρέπει να υπογραµµίσουµε είναι πως
µε το νοµοσχέδιο αυτό, δεν προχωρούµε σε µια πανικόβλητη εκποίηση εθνικών υποδοµών. Οι άστοχες ιδιωτικοποιήσεις και η µεταφορά των πλειοψηφικών πακέτων στους ιδιώτες επενδυτές
υπήρξε ένα αποτυχηµένο µοντέλο των προηγούµενων κυβερνήσεων. Εκείνες οι ενέργειες κληροδότησαν σε εµάς τετελεσµένα
γεγονότα µε ελάχιστα περιθώρια απεγκλωβισµού.
Αντίθετα, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο προωθούµε ένα µοντέλο
υποπαραχωρήσεων σε ιδιώτες επενδυτές. Έτσι διατηρείται ο διφυής χαρακτήρας των οργανισµών λιµένων στους δέκα περιφερειακούς λιµένες οι οποίοι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, αλλά και δηµόσια εξουσία.
Επίσης, µε µια σειρά ρυθµίσεων, διασφαλίζεται το εθνικό δηµόσιο συµφέρον. Καταρχάς, η υποπαραχωρήσεις θα πραγµατοποιούνται από το ΤΑΙΠΕΔ, αλλά κατόπιν διαβούλευσης µε το
Υπουργείο Ναυτιλίας, όσο και µε τη διοίκηση του οικείου οργανισµού λιµένα. Άρα, κ. Κεγκέρογλου, δεν θα κάνει το ΤΑΙΠΕΔ ό,τι
θέλει. Στη συνέχεια η κάθε σύµβαση θα κυρώνεται µε νόµο από
το εθνικό κοινοβούλιο.
Τέλος, το ελληνικό δηµόσιο θα εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ως εγγυητής για την εκτέλεση των όρων της υποπαραχώρησης.
Εξάλλου θεσπίζονται ανταποδοτικά τέλη τόσο υπέρ των οργανισµών λιµένων, όσο και υπέρ του δηµοσίου που θα αποδίδεται
στους δήµους.
Έχει, όµως και σαφή αναπτυξιακή στόχευση το παρόν νοµοσχέδιο. Το µοντέλο που προωθεί, αποτελεί µια ευρωπαϊκή πρακτική δοκιµασµένη σε βάθος χρόνου. Με την αξιοποίηση αυτής
της επιτυχούς εµπειρίας της λιµενικής βιοµηχανίας δίνεται η δυνατότητα να επιλέγουν εξειδικευµένοι επενδυτές. Εν ολίγοις δηµιουργείται ένα πλαίσιο αποκλεισµό επενδύσεων κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Αντίθετα, θα παραχωρούνται στοχευµένες επιχειρηµατικές ή συνδυασµένες δραστηριότητες που αξιοποιούν µε τον
επωφελέστερο τρόπο τις δυνατότητες κάθε λιµανιού.
Είναι προφανές πως η βασική µας επιδίωξη είναι να δώσουµε
µια νέα αναπτυξιακή προοπτική στα δέκα αυτά περιφερειακά λιµάνια. Καθεµία από αυτές τις περιοχές διαθέτει τα δικά της πλεονεκτήµατα που πρέπει να αξιοποιήσει και σε καµµία περίπτωση
δεν µπαίνουµε σε ανταγωνισµούς, όπως για παράδειγµα λιµάνι
Καβάλας - λιµάνι Αλεξανδρούπολης. Υπάρχει περιθώριο συνεργασίας και συνανάπτυξης για όλες τις περιοχές.
Ιδιαίτερα για το λιµάνι της Καβάλας ανοίγουν πολύ σηµαντικές
προοπτικές σε µια σειρά τοµείς, όπως ο τουρισµός, το εµπόριο
και η ενέργεια. Βέβαια, και η σύνδεσή του µε τον σιδηρόδροµο
και µε τη σιδηροδροµική γραµµή που σχεδιάζεται νοµίζουµε ότι
θα απογειώσει αυτές τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες ανάπτυξης.
Οι εγκαταστάσεις του νέου λιµανιού φτάνουν πλέον στην ολοκλήρωσή τους και η Καβάλα καλείται να διαδραµατίσει τον σηµαντικό ρόλο που της αναλογεί. Ας αναλογιστούµε τη δυναµική
που διαµορφώνεται τώρα, καθώς η χώρα αφήνει πίσω της βήµαβήµα τη µνηµονιακή εποχή και διαµορφώνει µία νέα στρατηγική
συνεργασία στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη.
Τέλος, είναι σαφές ότι το νοµοσχέδιο έχει φιλεργατική διάσταση. Αυτό καθίσταται φανερό εάν λάβουµε υπ’ όψιν ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε, στο πλαίσιο αυτής της
νέας επιχειρηµατικότητας, να διασφαλίζονται τα δικαιώµατα των
εργαζοµένων.
Βέβαια, το σηµαντικότερο είναι οι θέσεις εργασίας. Το νοµοσχέδιο προωθεί τη βιώσιµη λειτουργία των λιµανιών και εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα των οργανισµών λιµένων. Ωστόσο, η προοπτική δεν είναι απλώς να µη χαθούν θέσεις εργασίας. Ο στόχος
είναι να απελευθερωθεί µία νέα αναπτυξιακή δυναµική που θα
δηµιουργήσει νέες αναβαθµισµένες ευκαιρίες για την απασχόληση.
Σχετικά µε τις τροπολογίες θα ήθελα να πω τα εξής. Θέλω να
σταθώ στην τροπολογία για τη δακοκτονία, µία υπόθεση που µας
απασχολεί κάθε χρόνο µε πάρα πολλά προβλήµατα. Ελπίζουµε
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ότι µε την οριστική λύση που έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, πραγµατικά, να µη χρειαστεί ποτέ να ασχοληθούµε,
ούτε εµείς ούτε οι επόµενοι Βουλευτές και οι τοπικοί παράγοντες, µε το ζήτηµα αυτό. Να µπει δηλαδή σε µια σειρά.
Τέλος, θα ήθελα να επισηµάνω ότι µε την ώριµη πολιτική µας
απόφαση για απόρριψη του µοντέλου των ιδιωτικοποιήσεων για
τα δέκα περιφερειακά λιµάνια και την υιοθέτηση του µοντέλου
παραχώρησης χώρων και υπηρεσιών επιτυγχάνουµε κάτι πολύ
σηµαντικό, υιοθετούµε ένα ευέλικτο τρόπο αξιοποίησης των εθνικών υποδοµών, δεν δηµιουργούµε τετελεσµένα γεγονότα.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πόσο επιζήµια υπήρξε στο παρελθόν η βεβιασµένη και άστοχη πρακτική των ιδιωτικοποιήσεων.
Δηµιούργησε µη αναστρέψιµες καταστάσεις και αδιέξοδα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Μορφίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανασίου, Βουλευτής Λέσβου της Νέας
Δηµοκρατίας για επτά λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα ακόµη
πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ακόµα περιµένουµε πότε θα συζητήσουµε ένα νοµοσχέδιο του
συγκεκριµένου Υπουργείου µε αρχή, µέση και τέλος και όχι µία
συρραφή άσχετων µεταξύ των διατάξεων παντός καιρού και θέµατος.
Το κύριο θέµα του νοµοσχεδίου είναι αυτό της υποπαραχώρησης των λιµένων. Θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι η Νέα
Δηµοκρατία τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ των τροποποιήσεων
και της αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας σε σύµπραξη µε
τον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό, για να µην δηµιουργούνται εντυπώσεις.
Άλλωστε, δεν ήµασταν εµείς αυτοί που τρέχαµε στα κάγκελα
όταν νοµοθετήθηκε η αξιοποίηση του λιµανιού του Πειραιά, το
οποίο, χάρη στην τότε παρέµβασή µας, βρίσκεται στην κορυφή
της Ευρώπης, όταν εσείς τότε ωρυόσασταν για ξεπούληµα.
Όµως, δεν µπορούµε να συµφωνούµε χωρίς να εξετάσουµε τι
ακριβώς νοµοθετείτε εδώ. Είναι σαφές ότι νοµοθετείτε την υποπαραχώρηση των λιµανιών χωρίς σχέδιο, χωρίς µελέτη, χωρίς
να σας ενδιαφέρουν οι συνέπειες.
Το ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο προκύπτει από τα τέλη που
θα επιβάλλονται στους υποπαραχωρησιούχους και τα οποία, µάλιστα, επιβάλλονται επί του τζίρου, ενώ το κριτήριο που θα καθορίζει είναι κυρίως η επιβίωση του οργανισµού λιµένα και όχι οι
συνθήκες της αγοράς και οι συγκεκριµένες συνθήκες και προοπτικές του κάθε λιµανιού ή έστω µία µελέτη βιωσιµότητας.
Με τον τρόπο αυτόν είναι σίγουρο πως πολλά λιµάνια είτε δεν
θα βρουν επενδυτές, είτε το τίµηµα που θα εισπράξει το δηµόσιο
θα είναι σηµαντικά µειωµένο. Το µεγαλύτερο, όµως, ζήτηµα µε
τις ρυθµίσεις σας είναι πως αν υποπαραχωρηθούν για µεγάλο
χρονικό διάστηµα οι βασικές λειτουργίες των λιµένων, αυτό που
θα συµβεί µε τους υφιστάµενους οργανισµούς θα είναι το ένα
από τα εξής δύο:
Είτε θα καταστούν υπεργολάβοι των παραχωρησιούχων, είτε
θα καταστούν κατά µείζονα λόγο άνευ αντικειµένου.
Στην πρώτη περίπτωση θα πρόκειται για καταστροφικό αποτέλεσµα, αν δεν έχουν εξασφαλιστεί, κύριε Υπουργέ, σηµαντικές
επενδύσεις πριν την υποπαραχώρηση.
Στη δεύτερη περίπτωση θα φτάσουµε στο σηµείο το Υπουργείο Ναυτιλίας, η Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων και οι οργανισµοί λιµένων να έχουν ταυτόχρονα αρµοδιότητα επί ενός περιφερειακού λιµένα µε επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες και µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται µε τη σύγχυση αυτή των αρµοδιοτήτων. Κανένα
σχέδιο, λοιπόν, για την επόµενη µέρα των οργανισµών λιµένος.
Σας ερωτώ ευθέως: Τι θα πείτε αύριο στους υπαλλήλους των
οργανισµών που είτε θα καταλήξουν εν τοις πράγµασι υπάλληλοι
των ιδιωτών, είτε δεν θα έχουν αντικείµενο και θα αισθάνονται
ανασφάλεια για το εργασιακό τους µέλλον; Τι προνοήσατε; Η
απάντηση είναι απολύτως τίποτα, γιατί γνωρίζετε πως σε λίγο
καιρό δεν θα είστε Κυβέρνηση. Άλλοι θα πρέπει να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που εσείς δηµιουργείτε.
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Πάµε τώρα -στον χρόνο που µου αποµένει- να αναφερθώ σε
κάποιες από τις λοιπές διατάξεις του νοµοσχεδίου.
Πρώτα από όλα, είναι το ζήτηµα των αρµοδιοτήτων του Λιµενικού Σώµατος. Ακόµα και αν δεχτούµε ότι όντως το λιµενικό
πρέπει να έχει αρµοδιότητα επί του αιγιαλού και της παραλίας,
πράγµα που σηκώνει µεγάλη συζήτηση, δεν είναι δυνατόν να νοµοθετείτε κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή µε µία διάταξη σε
άσχετο νοµοσχέδιο, αυτή δηλαδή της µεταφοράς αρµοδιότητας.
Δεν παρέχετε ούτε µία πληροφορία, που να µας καθησυχάζει
πώς το λιµενικό αύριο θα έχει τις διαδικασίες, τους ανθρώπινους
πόρους και τις υποδοµές να ανταποκριθεί στις αρµοδιότητες
αυτές, όπως και ο εισηγητής µας κ. Πλακιωτάκης αναλυτικά σας
ανέφερε στην εισήγησή του. Διότι το ουσιαστικό είναι ο αιγιαλός
και οι παραλίες να αστυνοµεύονται και όχι να κάνουµε θεωρητική
συζήτηση για το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος να αστυνοµεύει.
Σχετικά µε το ζήτηµα των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στις λιµενικές σχολές, σας λέγαµε πριν λίγο καιρό πως
δεν θα µπορέσετε να το δροµολογήσετε γιατί δεν κάνετε καµµία
προεργασία. Μας λέγατε ότι εκδηµοκρατίζετε τάχα το Λιµενικό
Σώµα λες και ήταν κάποιο άντρο αντιδηµοκρατικών στοιχείων.
Έρχεστε σήµερα και οµολογείτε ότι αποτύχατε, χωρίς να επιλύετε και το ζήτηµα της στελέχωσης του Λιµενικού Σώµατος. Μάλιστα, διενεργείτε διαγωνισµούς εκτός ΑΣΕΠ.
Και δεν είναι η µόνη διάταξη του νοµοσχεδίου που συνιστά
οµολογία αποτυχίας. Είναι και η διάταξη του άρθρου 10 για τη
ναύλωση των σκαφών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν ένα πράγµα µάθαµε µετά
από τέσσερα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ είναι πως ούτε στον τοµέα της ναυτιλίας υπάρχει συγκροτηµένη πολιτική σκέψη. Όλα γίνονται
χωρίς µελέτη, χωρίς σχέδιο, χωρίς στρατηγική. Κουραστήκαµε
να συζητάµε πολυνοµοσχέδια µε αποσπασµατικές ρυθµίσεις και
νοµοσχέδια που έρχονται το ένα να διορθώσει τα λάθη που είχε
το προηγούµενο.
Φυσικά και καταψηφίζουµε και αυτό το νοµοσχέδιο, εκτός βέβαια από ορισµένα συγκεκριµένα άρθρα, όπως είναι το άρθρο
21 στο οποίο υπάρχουν ευεργετικές διατάξεις για την οικογένεια
του στελέχους του Λιµενικού Σώµατος και Ελληνικής Ακτοφυλακής, του αείµνηστου Κυριάκου Παπαδόπουλου, ο όποιος απεβίωσε ευρισκόµενος σε ενεργό υπηρεσία.
Θα ήθελα τώρα, κύριε Υπουργέ, να αναφερθώ σε δύο τροπολογίες. Φαντάζοµαι οι συναρµόδιοι Υπουργοί να παρακολουθούν, γιατί έχουν φύγει. Αναφέροµαι πρώτα στην τροπολογία µε
γενικό αριθµό 1975 και ειδικό αριθµό 55 που κατατέθηκε σήµερα,
του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής.
Η πρώτη παράγραφος του άρθρου της τροπολογίας αφορά
προσλήψεις εκτός πράξεων Υπουργικού Συµβουλίου. Γιατί,
άραγε; Μου δόθηκε η ευκαιρία να τη µελετήσω στο διάστηµα
που κατατέθηκε, γιατί κατατέθηκε πριν λίγη ώρα. Γιατί, λοιπόν,
γίνονται προσλήψεις εκτός πράξεων Υπουργικού Συµβουλίου,
όπως προέβλεπε η βασική διάταξη; Επίσης, δεν γίνεται αναφορά
στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά µε
το ύψος δαπάνης των προσλήψεων. Κανένας προγραµµατισµός
και εκτός ελέγχου η ρύθµιση, από τον έλεγχο δηλαδή, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Στο δεύτερο άρθρο της τροπολογίας η πρώτη παράγραφος
ξενίζει και δηµιουργεί απορίες, γιατί δίνει τη δυνατότητα...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου µισό λεπτό ακόµα.
Δίνει, λοιπόν, τη δυνατότητα στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής να κάνει έλεγχο σε όλες τις καταβολές του ΕΣΠΑ 2007-2013
ως εποπτεύον όργανο της κοινωνίας της πληροφορικής.
Δηλαδή, επιδιώκετε να βρείτε ατασθαλίες κατά την περίοδο
διακυβέρνησής µας; Ποιος ο πραγµατικός λόγος αυτού, του σε
τέτοιο βάθος αναδροµικού ελέγχου;
Στη δεύτερη παράγραφο του δεύτερου άρθρου ανακαλούνται
οι σε αυτή αναφερόµενες αποφάσεις δηµοσιονοµικής διόρθωσης, χωρίς να αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ο λόγος.
Ποιος είναι ο λόγος που ανακαλούνται;
Με το άρθρο 4 της τροπολογίας γίνεται προσπάθεια να βολευτούν αποσπασµένοι υπάλληλοι σε γραφεία στο εξωτερικό. Συνε-
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πώς κύριε Υπουργέ, αν µπορείτε να πείτε στον συνάδελφό σας
να την ξαναφέρει, να την ξαναδούµε την τροπολογία σε ένα
άρθρο, να περάσει από την επιτροπή, να κάνουµε τους ελέγχους
που πρέπει και µετά να συζητήσουµε.
Τέλος, αναφέροµαι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1973
και ειδικό 53 που και αυτή κατατέθηκε σήµερα. Εδώ αναφέρεται
επί λέξει –αυτό είναι και λίγο νοµικό το θέµα, κύριε Υπουργέ, αναφέροµαι στον κ. Κουβέλη ο οποίος είναι έγκριτος νοµικός, θα καταλάβει τι θέλω να πω- ότι για τα πρόσωπα που διατέλεσαν
διευθύνοντες σύµβουλοι, πρόεδροι και µέλη διοικητικών συµβουλίων των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ κ.λπ., δεν έχουν εφαρµογή
οι διατάξεις του ν.2238/1994 που προβλέπουν –προσέξτε το
αυτό- προσωπική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων µε
νοµικά πρόσωπα ή προσωπική κράτηση ή άλλα µέτρα διοικητικού καταναγκασµού για τη µη καταβολή από τους ανωτέρω εταιρείες πάσης φύσεως χρεών, φόρων κ.λπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Αθανασίου, µιλάτε ήδη εννιά λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Έχετε δίκιο, το ξέρω. Οι τροπολογίες, όµως, ήρθαν τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Θα µιλήσει και ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος. Δεν µπορεί να µιλάει ο καθένας δέκα λεπτά. Καταλαβαίνετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ολοκληρώνω. Απλώς να το εντοπίσω θέλω, να καταγραφεί στα Πρακτικά.
Έρχεται εδώ να προστεθεί ότι το ίδιο γίνεται και για απαιτήσεις από επιταγές. Δηλαδή δεν λέει «επιταγές» για να πάει το
µυαλό κάποιου. Τι λέει; Λέει από «παραβάσεις του άρθρου 79,
του ν.5960». Αυτός ο νόµος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
ο νόµος περί επιταγών. Αυτό, όµως, πώς µπορεί να γίνει εδώ;
Διότι οι επιταγές είναι αναιτιώδεις, όπως ξέρετε, κύριε Υπουργέ,
δεν έχουν αιτία. Πώς είναι δυνατόν να ξέρουµε αν οι επιταγές
αυτές προέρχονται από δράσεις του ΕΟΜΜΕΧ ή των εταιρειών
που υποκαθιστά ή των θυγατρικών του ΕΟΜΜΕΧ, που έχουν
σχέση µε τη δραστηριότητα και ενδεχοµένως, δεν είναι προσωπικές; Άρα είναι αναιτιώδεις.
Το δεύτερο που µου προξενεί εντύπωση το εξής. Εµείς αύριο
έχουµε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορά τους
εταιρικούς µετασχηµατισµούς. Και διερωτώµαι: Γιατί ο κύριος
Υπουργός δεν το φέρνει αύριο στο νοµοσχέδιο το δικό του για
να µπορέσουµε να τον αντιµετωπίσουµε; Τυχαίνει να είµαι εισηγητής στο νοµοσχέδιο αυτό και ο κύριος Υπουργός το υποστηρίζει. Ποιος ο λόγος που ήρθε σήµερα και δεν έρχεται αυτό
αύριο που είναι η αρµόδια επιτροπή, όπου θα µπορούσαµε να
κάνουµε και τον έλεγχο όπως πρέπει;
Γι’ αυτό παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, και τις δύο αυτές τροπολογίες νοµίζω είναι στην αποκλειστική σας ευχέρεια, ειδικά τη
δεύτερη, και εν όψει του ότι αύριο συζητάµε το νοµοσχέδιο, να
µη τις κάνετε δεκτές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από ην πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Τον λόγο έχει ο κ. Κάτσης, Βουλευτής Θεσπρωτίας του ΣΥΡΙΖΑ, για τα επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να τοποθετούµε σε ένα σηµαντικό, κατά τη γνώµη µου, νοµοσχέδιο µε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το µέλλον των τοπικών κοινωνιών, το
οποίο, όµως, αφορά και συνολικά την αναπτυξιακή προοπτική
της χώρας.
Πιο συγκεκριµένα, περιγράφεται µε λεπτοµέρεια το µοντέλο
υλοποίησης των δραστηριοτήτων και υποδοµών µε συνέργειες
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στα δέκα περιφερειακά λιµάνια της
χώρας, µεταξύ αυτών των σηµαντικότερων, όπως της Αλεξανδρούπολης, της Ηγουµενίτσας, της Πάτρας, της Κέρκυρας, της
Καβάλας, του Βόλου κ.λπ.. Το µοντέλο αυτό είναι η σύναψη συµβάσεων υποπαραχώρησης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης συγκεκριµένων και συνδυασµένων επιχειρησιακών µονάδων ή λιµενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιµενικών εγκαταστάσεων
από στρατηγικούς επενδυτές.
Ποια ήταν, όµως, η προηγούµενη διαµορφωµένη κατάσταση;
Η προηγούµενη διαµορφωµένη κατάσταση δροµολογούσε -αυτό
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υποστηρίζει και σήµερα φυσικά- την πλήρη ιδιωτικοποίηση των
οργανισµών λιµένων, µέσω της πώλησης του µονοµετοχικού πακέτου και τη σύναψη σύµβασης µε ανάδοχο ιδιώτη, ο οποίος θα
αναλάµβανε τη συνολική διοίκηση του λιµένα. Γι’ αυτό και τα
δέκα λιµάνια ήταν ενταγµένα µετοχικά στο ΤΑΙΠΕΔ, που είχε ως
διακηρυγµένο στόχο από το καταστατικό του την πλήρη ιδιωτικοποίηση. Ήταν, δηλαδή, αυτό το µοντέλο που προκρίθηκε για
τους λιµένας του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.
Τι κάνουµε σήµερα για τα δέκα περιφερειακά λιµάνια µε το
υπό συζήτηση νοµοσχέδιο; Κατ’ αρχάς, ανασχέθηκε η δροµολογηµένη πώλησή τους σε ιδιώτες, που θα είχε ήδη γίνει αν δεν
είχε υπάρξει η πολιτική αλλαγή το 2015. Ξεκαθαρίζουµε, λοιπόν,
κάτι. Με το παρόν νοµοσχέδιο τα λιµάνια δεν πωλούνται, παραµένουν υπό δηµόσιο έλεγχο, δεν παραχωρούνται οι µετοχές
τους. Οι οργανισµοί λιµένων διατηρούν το χαρακτήρα τους ως
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου διφυούς χαρακτήρα που
ασκούν επιχειρηµατική εκµετάλλευση, αλλά διατηρούν όλες τις
αρµοδιότητες που εµπεριέχουν άσκηση δηµόσιας εξουσίας. Γι’
αυτό παλέψαµε σκληρά τα προηγούµενα χρόνια προκειµένου να
ανατρέψουµε αυτό το µοντέλο ιδιωτικοποίησης που προωθούσε
η προηγούµενη κυβέρνηση και να είµαστε κι εµείς συνεπείς µε
τις πολιτικές µας θέσεις.
Έχουµε, όµως, αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητες των λιµένων προκειµένου να κάνουν πολυποίκιλες οικονοµικές δραστηριότητες; Παρ’ ότι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κρίσιµα έργα
ανάπτυξης µε τις χρηµατοδοτήσεις, όπως για παράδειγµα στον
Οργανισµό Λιµένος Ηγουµενίτσας που θα αναφερθώ και παρακάτω, οι δηµόσιες επενδύσεις έχουν ένα ταβάνι. Γι’ αυτό το λόγο
δίνουµε τη δυνατότητα ώστε οι λιµενικές δραστηριότητες, υποδοµές ή αναδοµές, να υποπαραχωρηθούν µέσω διεθνούς διαγωνισµού σε στρατηγικούς επενδυτές, µέσω µισθώµατος, για
κάποια χρόνια.
Οι διαγωνισµοί προβλέπεται να γίνουν από το ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία µε τους οικείους οργανισµούς λιµένων και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ιδιαίτερα σηµαντικό σηµείο είναι ότι η επιλογή
των δραστηριοτήτων που είναι υπό παραχώρηση προκύπτει µετά
από συµφωνία του οργανισµού λιµένα, του Υπουργείου Ναυτιλίας και του ΤΑΙΠΕΔ.
Στοχεύουµε, λοιπόν, στην προσέλκυση επενδυτών µε εξειδικευµένη εµπειρία που θα επιτρέψει τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας, καθώς και τη στοχευµένη ανάπτυξη των υποπαραχωρούµενων λιµενικών δραστηριοτήτων και των επιχειρησιακών µονάδων των περιφερειακών λιµένων στο άµεσο µέλλον. Παραδείγµατα για τα οποία έχει φανεί έντονο ενδιαφέρον είναι η ανάπτυξη
κρουαζιέρας, οι µαρίνες, ο LNG ανεφοδιασµός των πλοίων, τα
logistics κ.λπ..
Η διεθνής πρακτική τι λέει; Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση για
τη λιµενική πολιτική έχει δείξει ότι το µοντέλο των συµπράξεων
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στη λιµενική βιοµηχανία είναι το
πλέον αποδοτικό αναπτυξιακά, ενώ διασφαλίζει παράλληλα και
το δηµόσιο συµφέρον, καθώς αποφεύγεται η εκχώρησή τους.
Εάν συνέβαινε το τελευταίο, θα είχαµε λιµάνια αποκοµµένα από
την πόλη που τα φιλοξενεί, χωρίς κοινωνικές και ανταποδοτικές
δράσεις προς τους πολίτες.
Εµείς θέλουµε από τη µία την ανάπτυξη και τις επενδύσεις,
αλλά από την άλλη τα λιµάνια να κοιτούν την πόλη, να σέβονται
τους εργαζόµενους και να αφήνουν προστιθέµενη αξία στην κοινωνία.
Πώς διασφαλίζεται όµως το δηµόσιο και κοινωνικό συµφέρον
παράλληλα µε την ενίσχυση ανάπτυξης της προοπτικής τους;
Εδώ θέλω να κάνω κάποιες σαφείς διευκρινίσεις για να µην
υπάρχουν παρερµηνείες και απορίες στους πολίτες και στις τοπικές κοινωνίες που µας παρακολουθούν. Η πολιτική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που υλοποιείται µε δυσκολίες για την απόδοση
χερσαίων ζωνών των λιµανιών που δεν χρησιµοποιούνται για λιµενικές δραστηριότητες στους οικείους δήµους και στους πολίτες, συνεχίζεται κανονικά και εξακολουθεί να ισχύει. Οι υποπαραχωρήσεις αφορούν µόνο στις λιµενικές δραστηριότητες
που ασκούνται εντός των οργανισµών λιµένων. Οι χερσαίες
ζώνες εκτός λιµένα ή λιµενικών δραστηριοτήτων δεν παραχωρούνται, δεν ιδιωτικοποιούνται, αλλά αποδίδονται στους οικείους
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δήµους, που θα έχουν και την ευθύνη συντήρησης και αξιοποίησής τους. Απλά και ξεκάθαρα.
Δεύτερον, ένας άλλος τρόπος που υλοποιείται η πολιτική µας
για το δηµόσιο συµφέρον είναι ότι ένα πάγιο αίτηµα των τοπικών
κοινωνιών -από την εποχή που ήταν Υπουργός ο κ. Δρίτσας το
συζητούσαµε και το ζητούσαν οι τοπικές κοινωνίες και οι δήµοιείναι το ανταποδοτικό τέλος. Υπάρχει, λοιπόν, ανταποδοτικό
τέλος από 2% σε 3,5%. Είναι το ποσοστό του ανταλλάγµατος
υπέρ του δηµοσίου επί του συνόλου των ενοποιηµένων ετήσιων
εσόδων των οργανισµών λιµένων της οικείας χρήσης, το οποίο,
όµως, θα καταβάλλεται στον οικείο δήµο, όχι στο δηµόσιο. Οι
δήµοι πάντοτε το ζητούσαν. Πλέον το παίρνουν, γιατί πρέπει να
υπάρχει ανταποδοτικό όφελος για τις οχλούσες δραστηριότητες
που προκαλούν τα λιµάνια στην επικράτειά τους, προκειµένου
να χρησιµοποιήσουν κονδύλια για αναπτυξιακές και κοινωνικές
δράσεις οι δήµοι.
Τρίτον, προβλέπεται η επιβολή στον υποπαραχωρησιούχο του
αντισταθµιστικού ανταποδοτικού τέλους υπέρ του οικείου οργανισµού λιµένος, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% των
ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του υποπαραχωρησιούχου. Αυτό
θα προσδιοριστεί µε κοινή υπουργική απόφαση βάσει µελέτης
βιωσιµότητας χρηµατοοικονοµικού συµβούλου, ο οποίος θα
προσλαµβάνεται από τη διοίκηση του οργανισµού λιµένος. Η παράµετρος αυτή είναι εξαιρετικά σηµαντική για το οικονοµικό όφελος των οργανισµών λιµένων, καθώς ακόµα και σε περίπτωση
µικρής οικονοµικής κλίµακας θα εξασφαλίσουν εκείνο το ποσοστό που θα εγγυάται και τη βιωσιµότητα του οργανισµού.
Τέταρτον, θεσπίζεται η επέκταση άσκησης αρµοδιοτήτων του
Λιµενικού Σώµατος στον αιγιαλό και στην παραλία, ώστε να µη
συγχέονται πλέον οι αρµοδιότητες µε την αστυνοµία και να πραγµατοποιείται αποτελεσµατικότερα ο έλεγχος και η φύλαξη.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
µου επιτρέψετε µία αναφορά στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας, ένα
στρατηγικό λιµάνι εθνικής σηµασίας, η κύρια δυτική πύλη της Ελλάδας, ενταγµένο στα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών, µε αυξηµένη κίνηση λόγω της ολοκλήρωσης των δύο οδικών αξόνων της
Ιωνίας και της Εγνατίας και µε τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες για το µέλλον.
Το λιµάνι της Ηγουµενίτσας επί ηµερών µας ολοκλήρωσε τα
έργα της δεύτερης φάσης της κρουαζιέρας, εξασφάλισε τη χρηµατοδότηση της τρίτης φάσης του εµπορικού λιµένα. Είναι έργα
τα οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και πάνε πολύ καλά.
Ωστόσο, για µεγάλο διάστηµα δεν έπαιξε το ρόλο τον οποίο
θα µπορούσε να διαδραµατίσει και δεν αξιοποίησε πλήρως όλες
του τις δυνατότητες. Είχε µία χερσαία ζώνη χωρίς φορέα διαχείρισης –άκουσον, άκουσον!- από το 2005 ενώ το χειρότερο όλων
είναι ότι η προηγούµενη κυβέρνηση ήδη συζητούσε και είχε δροµολογήσει την πλήρη πώληση και ιδιωτικοποίησή του φυσικά και
µε τη χερσαία ζώνη ενταγµένη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό τελειώνω.
Σήµερα αντιµετωπίζει µία σειρά προκλήσεων που από τούτο
εδώ το Βήµα θα ήθελα να αναδείξω και να ζητήσω τη συνδροµή
της Κυβέρνησης και των φορέων ώστε να προχωρήσουµε µπροστά. Πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες του Δήµου Ηγουµενίτσας, του Οργανισµού Λιµένος Ηγουµενίτσας και του
Υπουργείου Ναυτιλίας και του Υπουργείου Οικονοµικών µέσω
της Κτηµατικής Υπηρεσίας του Δηµοσίου για την απόδοση της
χερσαίας ζώνης.
Πρέπει να γίνει η επαναχάραξη αιγιαλού και της παραλίας, ο
επαναπροσδιορισµός στα φυσικά της όρια, ώστε εν συνεχεία να
ολοκληρωθεί η παραχώρηση της χερσαίας ζώνης και του παραλιακού µετώπου στον Δήµο Ηγουµενίτσας και στους πολίτες.
Και επειδή έστειλε και ένα αίτηµα προς το Υπουργείο και προς
τους Βουλευτές Θεσπρωτίας ο Δήµος Ηγουµενίτσας και καλεί
έκτακτο δηµοτικό συµβούλιο, από αυτό το Βήµα µου δίνεται η
δυνατότητα να τονίσω ότι αυτή η διαδικασία προχωράει κανονικά
και χρειαζόµαστε συνδροµή όλων για να τελειώσει.
Τέλος, ένα έργο πνοής και ένα έργο δεκαετιών για την πόλη
είναι η κατασκευή µαρίνας στην Ηγουµενίτσα. Το πρώτο βήµα
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έγινε, καθώς έχει ήδη κατατεθεί ο φάκελος για αδειοδότηση στο
Υπουργείο Τουρισµού και εργαζόµαστε για την έκδοση της. Το
έργο αυτό θα δώσει τεράστια αναπτυξιακή και τουριστική ώθηση
σε συνδυασµό µε τις υπάρχουσες υποδοµές για την κρουαζιέρα,
όπως της Πλαταριάς και των Συβότων αλλά και αυτές της Κέρκυρας και Παξών και της Λευκάδας. Είναι συµπληρωµατικές υποδοµές αυτές και βοηθούν συνολικά στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Και αυτά είναι όλα που πρέπει να τονίσουµε.
Με το παρόν σχέδιο νόµου, που δίνει τη δυνατότητα για συνδυασµένες δραστηριότητες, µπορεί να γίνει και το επόµενο καθοριστικό βήµα ώστε να αναζητηθεί το επενδυτικό σχήµα που θα
συµβάλει στην κατασκευή της µαρίνας, θα αναβαθµίσει πλήρως
τη µακροπεριφέρεια Ιονίου-Αδριατικής στην οποία αναφέρεται η
Ήπειρος, θα καταστήσει την Ήπειρο ισχυρή αναπτυξιακά και µε
κρίσιµο, κοµβικό ρόλο για την ευρύτερη περιοχή. Το έχει ανάγκη
πολύ αυτή η περιφέρεια που είναι από τις πιο φτωχές της Ευρώπης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όπως αντιλαµβανόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ψήφιση του εν λόγω νοµοσχεδίου ανοίγει για την περιοχή της Θεσπρωτίας και όλης της Ηπείρου τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης µε υψηλό ρυθµό δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, που
θα είναι και ο πιο βασικός, αν όχι από τους βασικότερούς µας
στόχους για την επόµενη τετραετία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κάτση.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπουκώρος, Βουλευτής Μαγνησίας της
Νέας Δηµοκρατίας και θα ακολουθήσει ο κ. Συρµαλένιος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το µεγάλο ερώτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που ανακύπτει από τη συζήτηση του σηµερινού νοµοσχεδίου είναι αν
πράγµατι υπάρχει, αν έχει εκπονηθεί από τη σηµερινή Κυβέρνηση µία εθνική λιµενική πολιτική. Η δική µας απάντηση είναι ότι
σαφώς όχι.
Οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας είχαν µία συγκεκριµένη
πολιτική και είµαστε περήφανοι γι’ αυτό. Και η ιδιωτικοποίηση
στο λιµάνι του Πειραιά ήταν εκείνη η πολιτική απόφαση που
έφερε πλέον λίγα χρόνια µετά το λιµάνι του Πειραιά µεταξύ των
µεγαλύτερων του κόσµου και φέρνει ανάπτυξη και δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε να σας θυµίσω τη ρήση του
Μάο, γιατί δεν είναι ζήτηµα το ιδιοκτησιακό καθεστώς των λιµένων. Ο Μάο, λοιπόν, είχε πει: «Δεν µε νοιάζει το χρώµα της
γάτας, µαύρες γάτες, άσπρες γάτες, αρκεί να πιάνουν ποντίκια».
Και φαίνεται ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο εδώ δεν επιτυγχάνετε το
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα και δεν διαφαίνεται ξεκάθαρα και
ποιος είναι ο στόχος αυτής της νοµοθετικής σας πρωτοβουλίας.
Είναι ένα νοµοσχέδιο γεµάτο γραφειοκρατία, µε την εµπλοκή
του συνόλου των συναρµόδιων φορέων, αντιφάσεις σχετικά µε
τα αντισταθµιστικά προς τους οργανισµούς λιµένων, καµµία βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος, χωρίς κανένα στρατηγικό σχεδιασµό, χωρίς µελέτες. Γι’ αυτό και καταλήγουµε στο συµπέρασµα, όχι αβίαστα, ότι δεν υπάρχει εθνική λιµενική στρατηγική.
Βεβαίως, µπορεί η σηµερινή Κυβέρνηση καµώνοντας την αριστερή κυβέρνηση να µη θέλει να ακολουθήσει το υπόδειγµα του
Πειραιά. Είναι δικαίωµα της! Όµως, ποιες δυνατότητες ανάπτυξης δίνει στα δέκα σηµαντικά περιφερειακά λιµάνια, µεταξύ των
οποίων και αυτό του Βόλου;
Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ -επειδή έχετε ευαισθησίες µε τον
Βόλο, άλλωστε κατά το ήµισυ εµείς σας θεωρούµε Βολιώτη, αν
είµαι σωστά πληροφορηµένος είναι και ο τόπος γέννησής σας-,
το λιµάνι του Βόλου δεν µπορεί να συγκριθεί µε τα υπόλοιπα
δέκα περιφερειακά λιµάνια. Είναι το λιµάνι εκείνο που εδώ και
εκατόν είκοσι χρόνια διαθέτει σιδηροδροµική σύνδεση, αυτό που
επιχειρούµε τώρα να κάνουµε στην Αλεξανδρούπολη, στο Θριάσιο κ.ο.κ.. Υπήρξε µία συνεργασία του Υπουργείου Εµπορικής
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Ναυτιλίας µε το Υπουργείο Υποδοµών για να αξιοποιηθεί αυτό
το συγκριτικό πλεονέκτηµα του λιµανιού του Βόλου; Εδώ και τέσσερα χρόνια δεν έχει γίνει καµµία απολύτως επένδυση.
Και δεν έχω καλά νέα από το Βόλο. Είναι και ο πρώην Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας εδώ. Κύριε Υπουργέ, πλήττεται από
την ανεργία η πόλη µας. Η καταγεγραµµένη ανεργία είναι 30%.
Ρωτήστε τον τοπικό ΟΑΕΔ. Δεν είναι ούτε 19% ούτε 20%.
Και έρχεται το 2016 ο κ. Κουρουµπλής στον Βόλο και ανακοινώνει τη δυνατότητα για ελαφρές επισκευές στο λιµάνι εκτός δεξαµενής µη ρυπογόνες και τον χειροκροτούµε όλοι. Περνάει τον
Οκτώβριο του 2017 στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας η διάταξη και δύο χρόνια περιµένουµε την απόφαση
αυτή για να δοθεί η δυνατότητα στο λιµάνι του Βόλου. Και αγναντεύουν τη θάλασσα χίλιοι διακόσιοι απολύτως εξειδικευµένοι εργατοτεχνίτες, που περιµένουν δουλειά!
Ποια συµφέροντα εµπόδιζαν τον κ. Κουρουµπλή και ποια συµφέροντα εµποδίζουν εσάς, κύριε Κουβέλη, να εκδώσετε αυτή την
υπουργική απόφαση, να ανασάνει το λιµάνι του Βόλου; Δεν εκµεταλλεύεστε τις υποδοµές, ρηµάζουν. Οι γερανογέφυρες είναι
µιας άλλης εποχής. Δεν έχει γίνει ούτε µία επένδυση στο λιµάνι
του Βόλου εδώ και τέσσερα χρόνια!
Και µου λέτε, µέσα από ένα νοµοσχέδιο θολό και ασαφές, ότι
θα προσελκύσουµε επενδυτές στο λιµάνι του Βόλου; Δεν είναι
τυχαίο λιµάνι, δεν είναι της ίδιας σειράς µε όλα τα υπόλοιπα λιµάνια, που συζητάµε µε το σηµερινό νοµοσχέδιο. Το αγνοείτε και
το αφήνετε να ρηµάζει. Είναι, όµως, ο οικονοµικός πνεύµονας
όχι µόνο του Βόλου, αλλά ολόκληρης της Θεσσαλίας, κύριε Υπουργέ. Και είµαι υποχρεωµένος να ασκήσω αυτή την κριτική
τούτη την ώρα, γιατί βλέπω υποδοµές να ρηµάζουν.
Και δεν είναι µόνο αυτό, κύριε Υπουργέ. Τα νέα από το Βόλο
δεν είναι καθόλου καλά. Ζει το τρίτο κύµα αποβιοµηχάνισης επί
ηµερών ΣΥΡΙΖΑ. Και άλλη µεγάλη βιοµηχανία ανακοίνωσε εκ περιτροπής εργασίας µόλις προχθές. Έχουν προηγηθεί τα κλεισίµατα του «ΙΜΑΝΤΑ» και της «COCA COLA». Είναι χιλιάδες οι
άνεργοι. Δεν έχει εκπονηθεί ούτε ένα πρόγραµµα απασχόλησης
γι’ αυτήν την περιοχή.
Τι κάνετε, λοιπόν; Πώς θα έρθει η ανάπτυξη; Μόνο µε την ψήφιση νοµοσχεδίων και µε εξαγγελίες; Είναι µια περιοχή που διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Και ο συνάδελφός σας
Υπουργός Άµυνας εξαγγέλλει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι θα µετακοµίσει και η ταξιαρχία πεζοναυτών. Αυτό είναι άλλο ένα οικονοµικό πλήγµα για την πόλη του Βόλου της τάξεως των 20.000.000
ετησίως.
Ποιες πολιτικές, λοιπόν, εφαρµόζετε, συνολικά ως Κυβέρνηση,
σε ένα µεγάλο αστικό κέντρο της χώρας, σε ένα µεγάλο λιµάνι
στο κέντρο της Ελλάδος; Εσείς είστε νέος Υπουργός Ναυτιλίας,
αλλά τουλάχιστον την υπουργική απόφαση για τις επισκευές στο
λιµάνι του Βόλου, από σας, κύριε Κουβέλη, περιµέναµε να την
υπογράψετε µε το «καληµέρα» στο Υπουργείο. Όποια και αν είναι
τα συµφέροντα, όποιες και αν είναι οι πιέσεις, µία οργανωµένη
και µία συγκροτηµένη πολιτεία πρέπει να δίνει ευκαιρίες σε όλες
τις υποδοµές, σε όλα τα λιµάνια και οι χρήστες θα αποφασίσουν,
όπως αν δηµιουργήσετε αύριο το περιβάλλον και οι επενδυτές
θα αποφασίσουν.
Τι γίνεται απ’ όλα αυτά, λοιπόν; Γνωρίζετε ότι στη χερσαία Μαγνησία δεν έχει γίνει ούτε µία επένδυση; Είστε τεσσεράµισι χρόνια Κυβέρνηση τώρα. Και ακούµε µόνο ως ανέκδοτο στην
περιοχή µας ότι η ανεργία είναι στο 19% και στο 20%. Απευθυνθείτε στις δικές σας υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στο Βόλο. Υπερβαίνει
το 30% στο πολεοδοµικό συγκρότηµα η ανεργία. Τι κάνετε, λοιπόν; Νόµους για τους νόµους; Ή νόµους που θα φέρουν ανάπτυξη;
Τελικά καταλήγω στο συµπέρασµα, κύριε Υπουργέ, ότι οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ – το έχει διαπιστώσει πλειοψηφία του ελληνικού λαού- βλάπτουν σοβαρά την ελληνική οικονοµία. Βλάπτουν,
όµως, οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ ακόµα σοβαρότερα την περιοχή
µου, τον Βόλο και το λιµάνι και την παραγωγική διαδικασία και
την τοπική οικονοµία και την τοπική κοινωνία.
Και βεβαίως, αύριο, µεθαύριο έχουµε εκλογές και τότε θα κληθείτε να απολογηθείτε και για το λιµάνι και για το γεγονός ότι οι
πολιτικές σας κινδυνεύουν να µετατρέψουν µία προνοµιούχο πε-
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ριοχή σε οικονοµική έρηµο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Και εµείς ευχαριστούµε και για την ακρίβεια, κύριε συνάδελφε. Δεν πρόλαβε καν
να χτυπήσει το καµπανάκι λήξεως του χρόνου.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Συρµαλένιος, Βουλευτής Κυκλάδων
και αµέσως µετά σειρά έχει ο κ. Κουρουµπλής, ενώ έχει ζητήσει
τον λόγο και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κεφαλογιάννης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο
έχει ως κύριο αντικείµενο την ψήφιση του θεσµικού πλαισίου
υποπαραχωρήσεων για τα δέκα βασικά λιµάνια της χώρας πλην
του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.
Πριν µπούµε, όµως, στην ουσία του νοµοσχεδίου πρέπει να
συµφωνήσουµε ότι η χώρα µας και µόνο από τη γεωγραφική της
θέση στη νοτιοανατολική Μεσόγειο κατέχει έναν βαρύνοντα γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό ρόλο στον σύγχρονο κόσµο. Κατά
συνέπεια, η αξιοποίηση των λιµένων της χώρας µας αποκτάει ιδιαίτερη σηµασία κυρίως καθιστώντας τα λιµάνια µας ως διαµετακοµιστικά και εξωστρεφή κέντρα πλέον της σηµασίας τους για
την κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών στην ακτοπλοΐα και στην
κρουαζιέρα.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο αναδεικνύονται πλήρως οι µεγάλες διαφορές της πολιτικής της σηµερινής Κυβέρνησης µε την
πολιτική που ακολούθησε η Νέα Δηµοκρατία έως το 2014, αλλά
και µ’ αυτήν που διακηρύσσει και επαγγέλλεται σήµερα. Γίνεται
φανερή η διάσταση απόψεων και θέσεων µεταξύ της πλήρους
ιδιωτικοποίησης και της µεταβίβασης του συνόλου των µετοχών
των λιµένων στους ιδιώτες, που επαγγέλλεται η Νέα Δηµοκρατία,
και αυτής της αντίληψης των υποπαραχωρήσεων συγκεκριµένων
δραστηριοτήτων για επιµέρους επενδύσεις, διατηρώντας όµως
τον δηµόσιο έλεγχο. Και αυτή είναι η ουσία της αντιπαράθεσης
µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και όσων, βεβαίως, την ακολουθούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πουλάµε αδιακρίτως. Αξιοποιούµε τους λιµένες µας µέσω επιµέρους παραχωρήσεων κρατώντας τον δηµόσιο έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουµε τα
εργασιακά δικαιώµατα και τις αµοιβές των εργαζοµένων και ταυτόχρονα διασφαλίζουµε την ισότιµη και επωφελώς αµοιβαία
σχέση των λιµένων µε τις δηµοτικές αρχές και τους δήµους των
πόλεων.
Άλλωστε η διάσταση και η διαφορά αυτή µεταξύ Κυβέρνησης
και Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αναδείχθηκε ξεκάθαρα µεταξύ
των αρχικών συµβάσεων του Οργανισµού Λιµένος Πειραιά και
του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης και αυτών που πέτυχε η
Κυβέρνηση µε την επαναδιαπραγµάτευσή τους, πετυχαίνοντας
σηµαντικά οφέλη τόσο στην εξαίρεση δηµόσιων χώρων από την
παραχώρησή τους στους ιδιώτες όσο και µε τη διασφάλιση των
δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
Σήµερα, µε το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε σε λίγη ώρα, όπως
είπα, θεσπίζονται οι υποπαραχωρήσεις συγκεκριµένων δραστηριοτήτων για την αξιοποίησή τους µε την υπογραφή συµβάσεων
των τριών πλευρών, του ΤΑΙΠΕΔ, των οργανισµών λιµένων και
των επενδυτών, χωρίς τη µεταβίβαση των µετοχών στους ιδιώτες. Και αυτή είναι ακριβώς η ευρωπαϊκή λιµενική πολιτική που
παραχωρεί δραστηριότητες διατηρώντας τον έλεγχο των λιµένων είτε στο δηµόσιο είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό συµβαίνει, βεβαίως, στην πολύ µεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών
λιµένων, σε περίπου άνω του 80% µε 85%.
Το ερώτηµα, λοιπόν, που τίθεται είναι εσείς οι υποτιθέµενοι
θιασώτες της ευρωπαϊκής πολιτικής, της ευρωπαϊκής ιδέας, του
«Μένουµε Ευρώπη» ή «Μένουµε Ευρωπαίοι», όπως έχει χαρακτηριστεί, τι ακριβώς πρεσβεύετε, ποια πολιτική πρεσβεύετε και
ακολουθείτε.
Και, βεβαίως, µε το νοµοσχέδιο διασφαλίζεται επίσης, µέσω
των συµβάσεων υποπαραχώρησης, το δικαίωµα διαχείρισης και
εκµετάλλευσης των λοιπών λιµενικών δραστηριοτήτων και παραµένει επίσης στους οργανισµούς λιµένων ο έλεγχος στη χερσαία
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ζώνη των λιµένων.
Επίσης, µε την επιβολή αντισταθµιστικού τέλους πλέον του οικονοµικού ανταλλάγµατος που καταβάλλεται από τον υποπαραχωρησιούχο, εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα των οργανισµών
λιµένων.
Να σας αναφέρω ακόµη δύο κρίσιµα στοιχεία, τα οποία θεσπίζονται:
Πρώτον, η απόδοση στο ελληνικό δηµόσιο ανταποδοτικού τέλους 3,5% επί του συνόλου των ετήσιων εσόδων των οργανισµών
λιµένων, µέρος του οποίου µε τη σειρά του αποδίδεται στους οικείους δήµους ως αντιστάθµισµα στην όχληση από την κυκλοφοριακή επιβάρυνση, τον αυξηµένο θόρυβο, τους εκλυόµενους
ρύπους από τους χρήστες των λιµένων.
Δεύτερον, διατηρούνται σε ισχύ κανονισµοί προσωπικού και
εσωτερικής λειτουργίας των οργανισµών και έτσι διασφαλίζεται
το εργασιακό καθεστώς και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Θα ήθελα, όµως, να ολοκληρώσω µε δύο ακόµα σηµεία που
αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις:
Πρώτον, µε αφορµή τη διάταξη για τη µεταφορά του πόσιµου
νερού στα νησιά από τα πλοία του Πολεµικού Ναυτικού, θα
ήθελα να εξάρω τις προσπάθειες των τελευταίων χρόνων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που φθάνουν στο τέλος τους έτσι ώστε πλέον να µην υποχρεούται η πολιτεία να ναυλώνει µέσω ιδιωτών επιχειρηµατιών
υδροφόρα πλοία που µεταφέρουν στα νησιά νερό µε αυξηµένο
κόστος. Εξοικονοµούνται χρήµατα, κάποια εκατοµµύρια, και επιπλέον τελειώνει ένα ακόµα πάρτι που αποκαλύφθηκε –αποκαλύφθηκε µε ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας - ότι υπήρχε τα προηγούµενα χρόνια και σ’ αυτόν τον τοµέα απ’ αυτούς που είχαν
αναλάβει τη µεταφορά στα νησιά µας.
Και αναφέρω και ένα δεύτερο και τελειώνω, µε αφορµή τις διατάξεις για τη δηµόσια ναυτική εκπαίδευση. Εµείς στη Σύρο
έχουµε µια ιδιοµορφία και το είπα και στην επιτροπή. Είναι ένας
καθηγητής ειδικών µαθηµάτων, αγγλικής, που επί έξι χρόνια είναι
ο µοναδικός µόνιµος καθηγητής της Σχολής Εµπορικού Ναυτικού, ο οποίος εκτελεί χρέη διευθυντή, δηλαδή αναπληρώνει τον
διευθυντή. Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτός ο άνθρωπος επί έξι
χρόνια να δικαιούται αυτά τα οποία δικαιούνται όλοι οι υπόλοιποι
διευθυντές οικονοµικά, όσοι είναι διευθυντές στις Σχολές Εµπορικού Ναυτικού στην υπόλοιπη χώρα.
Λέω το αυτονόητο το οποίο θα έπρεπε στη χώρα µας µε πολύ
εύκολο τρόπο να υλοποιείται. Αν δεν υπάρχουν καθηγητές των
άλλων ειδικοτήτων που προβλέπονται ή αναπληρωτές ή επίκουροι κ.λπ., αυτός ο µοναδικός καθηγητής, έως ότου βρεθεί καθηγητής της αντίστοιχης απαιτούµενης ειδικότητας να µπορεί να
απολαµβάνει αυτά τα «προνόµια» τα οποία έχουν και οι υπόλοιποι διευθυντές των Σχολών Εµπορικού Ναυτικού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Συρµαλένιο.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουρουµπλής, Βουλευτής Β’ Αθηνών του
ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συζητούµε
στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σχέδιο νόµου που έχει να κάνει µε τη λιµενική πολιτική, τη λιµενική
βιοµηχανία, όπως λέγεται. Και τίθεται ένα ερώτηµα όταν ακούει
µε προσοχή κάποιος τους συναδέλφους, κυρίως της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που κυβέρνησε πριν από λίγα χρόνια, µε τον
τρόπο που προσεγγίζουν τα ζητήµατα αυτά.
Στην πολιτική, κύριε Πρόεδρε –έλεγε ένας µεγάλος πολιτικός
τα προηγούµενα χρόνια- χρειάζεται γενναιότητα, χρειάζεται αυτοκριτική και χρειάζεται να διαθέτει κάποιος την ικανότητα να
αναγνωρίζει τα λάθη. Ρωτώ, λοιπόν: Υπήρχε στη χώρα πολιτική
λιµενικής βιοµηχανίας;
Τι να αναφέρω στο Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε; Ότι υπήρχε
η αρµόδια επιτροπή κρίσης και έγκρισης των µελετών για τα λιµάνια και δεν εκπροσωπείτο η Ένωση Ελλήνων Πλοιάρχων, δηλαδή οι άνθρωποι που βάζουν και βγάζουν τα πλοία από τα
λιµάνια; Να πω σε ποια κατάσταση βρισκόντουσαν τα λιµάνια;
Ντρέποµαι να το πω ως Έλληνας πολιτικός. Να αναφερθώ σε
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ποια κατάσταση παράλαβε η Κυβέρνηση το λιµάνι νησιού παγκοσµίου φήµης, λιµάνι που παρελήφθη πριν από οκτώ χρόνια, το
2010;
Και έρχεστε εδώ και κάνετε κριτική µε έναν τέτοιο τρόπο σαν
να είστε παρθένες, σαν να έχετε κατέλθει από παρθενογένεση;
Δεν ξέρετε τίποτα; Δεν ξέρετε τι γινόταν στα λιµάνια της χώρας;
Δεν ξέρετε τι µελέτες είχατε κάνει; Πληρώθηκε 20.000.000 το λιµάνι στον Άη Στράτη που το παραλάβατε πριν από έξι χρόνια.
Ρωτήστε τι γίνεται όταν κάνει κακοκαιρία, αν µπορεί να µπει µέσα
στο λιµάνι πλοίο εύκολα. Και έρχεστε εδώ και λέτε «άρες, µάρες
κουκουνάρες» που λέει ο λαός;
Υπήρξε ένα ολόκληρο σχέδιο, να δούµε τι γίνεται µε όλα τα λιµάνια της χώρας, µια πλήρης εγκατάλειψη γιατί θέλατε να τα δώσετε στους ιδιώτες. Αυτή ήταν η λογική σας.
Άκουσα τον συνάδελφο, τον κ. Μπουκώρο. Καλά, δεν ντρεπόµαστε καθόλου; Είναι στην ίδια κατάσταση ο Οργανισµός Λιµένα
του Βόλου µ’ αυτή που τον παραλάβαµε; Πείτε στον ελληνικό
λαό εδώ πως παρελήφθη και σε τι χρεωκοπηµένη κατάσταση
ήταν το λιµάνι και ο οργανισµός και πως είναι σήµερα. Αυτά δεν
τα λέτε; Δεν τα ξέρετε; Και µας µιλήσατε και για συµφέροντα;
Κύριε Μπουκώρο, όταν απευθύνεστε σε εµένα για συµφέροντα, να είστε πολύ προσεκτικός. Εάν θέλετε να µιλήσουµε γι’
αυτό το θέµα που είπατε, να µιλήσουµε. Όµως, θα είστε προσεκτικός. Ξέρετε γιατί εξεδόθη υπουργική απόφαση πριν από οκτώ
χρόνια που περιόριζε τη δραστηριότητα αυτή στο Πέραµα; Γιατί
υπήρχαν τα γνωστά προβλήµατα µε την ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη. Να τα λέτε όλα στον ελληνικό λαό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ µετά τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Έρχεται, λοιπόν, αυτή η Κυβέρνηση και προχωρούµε την ιδιωτικοποίηση δύο λιµανιών στο
πλαίσιο των δεσµεύσεων που έχει η χώρα -εκεί κατάντησε η
χώρα!- και επεξεργαστήκαµε ένα σχέδιο και για τα δύο λιµάνια
όπου προστατεύσαµε τα συµφέροντα της χώρας, διότι υποχρεώσαµε τους επενδυτές σε υποχρεωτικές επενδύσεις, συγκεκριµένες όχι αόριστες. Διασφαλίσαµε τα συµφέροντα των εργαζοµένων και δεν άνοιξε µύτη, γιατί ακριβώς εµείς έχουµε στο κέντρο της πολιτικής µας τον άνθρωπο, τους εργαζόµενους και τους
δώσαµε αυτή τη διασφάλιση.
Πόσα χρόνια πάλευαν στον Πειραιά να πάρουν οι εργαζόµενοι,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βαρέα και ανθυγιεινά; Πόσα χρόνια δούλευαν ως εργάτες στα κάτεργα και ήρθε αυτή η Κυβέρνηση και διασφάλισε αυτό το δικαίωµα αυτών των ανθρώπων;
Πόσες παραχωρήσεις έγιναν και σ’ αυτά τα δύο λιµάνια στην
τοπική κοινωνία, χώροι συγκεκριµένοι, αλλά και σ’ άλλα λιµάνια,
στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στην Ηγουµενίτσα, στην
Πάτρα, στην Ελευσίνα, στη Ραφήνα, στο Λαύριο; Γιατί δεν τα είχατε κάνει όλα αυτά;
Ήρθαµε και διαπραγµατευτήκαµε µε το ΤΑΙΠΕΔ, µια σκληρότατη διαπραγµάτευση –σας πληροφορώ- γιατί ήθελαν να προχωρήσουν σε πλήρη ιδιωτικοποίηση. Αυτό το ΤΑΙΠΕΔ είχατε
συστήσει εσείς που έρχεστε τώρα και φωνάζετε σαν να µην ξέρετε τίποτα για το έγκληµα!
Προχωρήσαµε σε ένα νέο µοντέλο, παρά τις ασφυκτικές πιέσεις των θεσµών και τις απειλές. Και, όµως, επιβάλλαµε αυτό που
εµείς κρίναµε. Και δεν µείναµε µόνο εκεί. Για πρώτη φορά -το ξαναλέω να το ακούσουν οι τοπικές κοινωνίες- διασφαλίσαµε τέλος
για τους δήµους και στον Πειραιά και στους γύρω δήµους και
στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις υποπαραχωρήσεις που θα γίνουν τώρα στα δέκα αυτά λιµάνια.
Και δεν έχουµε µείνει εκεί. Έχουµε διασφαλίσει και για τους
οργανισµούς το ανάλογο τέλος, γιατί ακριβώς θέλουµε να δώσουµε και τη δυνατότητα από αυτόν τον πλούτο να κερδίσει και
η τοπική κοινωνία. Έχουµε άλλου είδους αντιλήψεις εµείς σ’
αυτά τα ζητήµατα της ανάπτυξης. Δεν µας ενδιαφέρει η ανάπτυξη για την ανάπτυξη, γιατί εσείς πιστεύετε σε µια νεοφιλελεύθερη ανάπτυξη να υπερσυσσωρεύει πλούτο στους λίγους και να
απλώνει τη φτώχεια και την ανασφάλεια στους πολλούς. Αυτή
είναι η ιδεολογία σας! Αυτό γίνεται και στην Ευρώπη γι’ αυτό
απειλείται σήµερα το ευρωπαϊκό εγχείρηµα µε τον ευρωσκεπτικισµό, µε αυτού του είδους τις πολιτικές και τις ιδεολογικές προ-
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σεγγίσεις.
Κύριε Πρόεδρε, άκουσα και µερικά πράγµατα πολύ ωραία για
τη ναυτική εκπαίδευση. Και εδώ θα µου επιτρέψετε να εκφραστώ
µε οργή γιατί ακούω πράγµατα που µε εντυπωσιάζουν.
Πόσα χρόνια, κύριε Πλακιωτάκη, η σχολή στην Κρήτη που είναι
η δεύτερη σχολή σε πληθυσµό φοιτητών στην Ελλάδα είχε να
πάρει 1 ευρώ; Όταν θα µιλήσετε, να τα πείτε αυτά στον ελληνικό
λαό. Σας προκαλώ να πείτε πόσα χρόνια η σχολή της Κρήτης είχε
να πάρει 1 ευρώ από το κράτος για τον εξοπλισµό της. Αυτή τη
στιγµή υλοποιεί πρόγραµµα 2,5 εκατοµµυρίων ευρώ! Το ίδιο και
στη Σύρο. Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη.
Είχατε πάει ποτέ στη ζωή σας ως Υπουργοί στις σχολές αυτές;
Ποτέ δεν πήγατε! Σας προκαλώ να πει ένα προκάτοχός µου
Υπουργός πόσες φορές πήγε σ’ αυτές τις σχολές, για να δείτε
πόσο πιστεύατε! Τις αφήσατε στην τύχη τους, να τις πάτε στον
ιδιωτικό τοµέα.
Εγώ να το δεχτώ και αυτό, αλλά ούτε και αυτό είχατε την
τόλµη την πολιτική να το κάνετε. Δεν τολµήσατε να πάτε στην
ιδιωτική πρωτοβουλία. Ψελλίζετε για την ιδιωτική πρωτοβουλία
και δεν τολµήσατε ούτε αυτόν τον τοµέα να τον προχωρήσετε.
Αυτή είναι η λογική σας, καταργήσατε όλες τις κενές οργανικές
θέσεις.
Πώς παραλάβαµε τη σχολή στον Ασπρόπυργο; Ούτε σκυλιά,
ας µου επιτραπεί αυτή η έκφραση, κύριε Πρόεδρε, δεν ζούσαν
εκεί µέσα και εσείς είχατε παιδιά εκεί µέσα! Όµως, δεν ήταν τα
δικά σας παιδιά. Ήταν τα παιδιά του φτωχού λαού. Αυτό κάνατε!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θεσπίσαµε θέσεις, εξοπλίζουµε τις σχολές και εκσυγχρονίσαµε µε το Ίδρυµα «Ευγενίδη» το ωρολόγιο πρόγραµµα. Συνδέσαµε τις σχολές µε τα κατά τόπους πανεπιστήµια. Συνδέσαµε τη
σχολή του Ασπροπύργου και το Πανεπιστήµιο Πειραιά µε τη
Σχολή Πάλµερ στη Σουηδία. Το ίδιο µε τη Σχολή Εκπαίδευσης
στη Νέα Υόρκη.
Πού τα είδατε αυτά; Δεν κυβερνούσατε την Ελλάδα; Δεν υπήρχαν αυτά; Γιατί δεν τα κάνατε; Και έρχεστε τώρα, σαν να µην συνέβη τίποτα, και λέτε ωραία πράγµατα;
Κύριε Υπουργέ, κλείνω και θέλω να συµφωνήσω µε τις τροπολογίες. Δεν έχω χρόνο να µιλήσω. Υπάρχει µια ιδιωτική σχολή
ναυτικής εκπαίδευσης στη Χίο. Η σχολή δεν έχει εργαστήρια,
αυτήν τη στιγµή. Πρέπει να βρείτε έναν τρόπο –εµείς δεν είµαστε
δογµατικοί- τα παιδιά αυτά, µέχρι να αποκτήσει η σχολή αυτή τον
ανάλογο εξοπλισµό, να εκπαιδευτούν. Είναι και αυτά παιδιά του
ελληνικού λαού και δεν είναι άλλου θεού παιδιά, πρέπει να µπορέσουν να εκπαιδευτούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικής Εκπαίδευσης της Χίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, φτάνουµε στα δέκα λεπτά. Παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Και όταν κάποτε κάποιος από
τους συνάδελφους της Νέας Δηµοκρατίας επισκεφθεί την περιοχή, να πάει να ρωτήσει και τον Δήµαρχο Οινουσσών τι δουλειά
έχουµε κάνει εκεί, αλλά και να ξέρει ο ελληνικός λαός όταν µιλάνε κάποιοι για συµφέροντα ότι τα συµφέροντα ήταν εκεί που
η ακτοπλοΐα ξόδευε τα λεφτά του ελληνικού λαού, 100.000.000
για τις άγονες γραµµές και τα νησιά δεν είχαν συγκοινωνίες ή
πλήρωναν το νερό 10 ευρώ το κυβικό, τα µονοπώλια που εξυπηρετούσατε! Και έρχεστε εδώ να µιλάτε για συµφέροντα!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουρουµπλή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Μπουκώρο, δεν
αναφέρθηκε ονοµαστικά σε εσάς. Είπε «ο προηγούµενος οµιλητής».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Αναφέρθηκε ονοµαστικά. Δείτε τα
Πρακτικά. Θα ήθελα να το εξηγήσω το προσωπικό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Παρ’ όλα αυτά θα σας
δώσω τον λόγο για ένα λεπτό, για να εξηγήσετε το προσωπικό.
Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, παρακαλώ, σύντοµα και αυστηρά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Είπε ο αξιότιµος πρώην Υπουργός
Ναυτιλίας, όταν µιλάω για συµφέροντα και απευθύνοµαι σ’ αυτόν
να είµαι προσεκτικός. Εµµέσως πλην σαφώς, µε αποκάλεσε συκοφάντη. Επειδή όµως εγώ ευθύνοµαι, κύριε Πρόεδρε, γι’ αυτά
που λέω και όχι για αυτά που γίνονται αντιληπτά, θα ήθελα να
µου δώσετε τα δύο λεπτά να εξηγήσω επακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε συνάδελφε, εν
συντοµία σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κατ’ αρχάς, χαίροµαι που µιλάω
έστω για δεύτερη φορά παρουσία τριών Υπουργών Ναυτιλίας και
ενός Αναπληρωτή. Είναι, δηλαδή, τέσσερις Υπουργοί παρόντες.
Κύριε Κουρουµπλή, αναφέρθηκα σε οργανωµένα συντεχνιακά
συµφέροντα, γιατί τι άλλο θα µπορούσε να σκεφτεί κάποιος για
µια υπουργική απόφαση για το λιµάνι του Βόλου, την οποία εξαγγείλατε το 2016, την περάσατε σε νοµοσχέδιο το 2017, την επικροτήσαµε, σας χειροκροτήσαµε, αλλά έχουν περάσει δύο χρόνια και δεν εκδίδεται ακόµα η υπουργική απόφαση; Φύγατε εσείς
από το Υπουργείο Ναυτιλίας, ήρθε ο διάδοχός σας, ο κ. Κουβέλης και εκκρεµεί ακόµα η έκδοση της υπουργικής απόφασης. Τι
θέλετε να πούµε, ότι αυτοί είναι οι ρυθµοί της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ; Τι θέλετε να πω;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αφού είχατε...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αφού είχατε απορία, γιατί
δεν ήρθατε ποτέ στο Υπουργείο να την εκφράσετε και να σας
εξηγήσουµε τι έχει συµβεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Κουρουµπλή,
σας παρακαλώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ακούστε, µου λέει, κύριε Υπουργέ…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πριν πέσετε στο ολίσθηµα
έπρεπε να έρθετε στο Υπουργείο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Κουρουµπλή,
παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Μου λέει, κύριε Υπουργέ, ο προκάτοχός σας…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν ήρθατε ποτέ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Κουρουµπλή,
σας παρακαλώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Θα σας απαντήσω. Θα λάβετε απαντήσεις, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ πολύ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Υπουργέ Ναυτιλίας, ο προκάτοχός σας µε ψέγει γιατί δεν ήρθα στο Υπουργείο Ναυτιλίας…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ποτέ δεν ήρθατε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Επικαλούµαι, λοιπόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Κουρουµπλή, αν
θέλετε, θα σας δώσω για ένα λεπτό τον λόγο µετά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Οι Βουλευτές ελέγχουν στη Βουλή,
δεν παρακαλούν στα Υπουργεία, κύριε Κουρουµπλή. Αυτό που
λέτε είναι εξωθεσµικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αυτό είναι συκοφαντία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριοι συνάδελφοι,
δεν ακούγεστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Οι Βουλευτές ελέγχουν στη Βουλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είστε συκοφάντης!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ελάτε, κύριε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Κουβέλη, παρ’ ότι µε έχει διακόψει και έχει δαπανηθεί όλος ο χρόνος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας παρακαλώ πολύ,
κύριε Μπουκώρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Παρ’ ότι έχει χαθεί όλος ο χρόνος
µου, εγώ επικαλούµαι, κύριε Κουβέλη, και τη δική σας µαρτυρία
για το πόσες φορές σας έχω ενοχλήσει για το συγκεκριµένα
θέµα. Επικαλούµαι και τον κ. Σαντορινιό, για να µην λέει ο κ. Κουρουµπλής ότι δεν ενδιαφερθήκαµε για το θέµα.
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Το γεγονός ότι δεν εκδίδεται µια υπουργική απόφαση για ψηφισµένη διάταξη εδώ και δύο χρόνια, µάς βάζει σε σοβαρές υποψίες. Αυτό λέω και υπογραµµίζω και οι Βολιώτες ακούν και το
εξειδικευµένο εργατοτεχνικό προσωπικό του Βόλου -που, όπως
είπα στην οµιλία µου, αγναντεύει τη θάλασσα- µάς ακούει, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Μπουκώρε, είναι
ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Τα υπόλοιπα δεν είναι κατανοητά
από την πλευρά του κ. Κουρουµπλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ο κ. Κεφαλογιάννης,
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από τη Νέα Δηµοκρατία και Βουλευτής Ρεθύµνου, έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Χθες κατά τη συζήτηση που είχαµε στη Βουλή αναφέρθηκα
για άλλη µια φορά δυστυχώς στις εικόνες παρακµής, οι οποίες
παρουσιάζονται τόσο εντός όσο και εκτός του Κοινοβουλίου.
Αναφέρθηκα σε συγκεκριµένα περιστατικά, τα οποία όταν ο αγαπητός συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να αντικρούσει,
στην ουσία δεν τα κατάφερε, διότι επανέλαβε κάποιες κοινότοπες φράσεις και δεν µπήκε ποτέ στην ουσία του προβλήµατος,
δηλαδή στο γεγονός ότι όλες αυτές οι εικόνες, τις οποίες παρακολουθούµε τις τελευταίες εβδοµάδες δυστυχώς εντός και εκτός
Κοινοβουλίου, έχουν ως αποτέλεσµα να υπάρχει µια εικόνα σήψης και πτώσης και προς το εξωτερικό.
Είδατε ότι όλα τα µεγαλύτερα ειδησεογραφικά µέσα αναφέρονται στη χώρα µας, λέγοντας ότι πρώην Υπουργοί και κορυφαίοι Υπουργοί, όπως ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός
Άµυνας, στην ουσία αλληλοϋβρίζονται και αλληλοεκβιάζονται.
Αναφέρθηκαν επίσης τα ίδια µέσα -τα οποία βεβαίως δεν ελέγχονται από τη Νέα Δηµοκρατία- σε Υπουργό ο οποίος απειλεί ευθέως τον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας.
Όλα αυτά δυστυχώς έχουν ως αποτέλεσµα να ρίχνουµε νερό
στον µύλο εκείνων οι οποίοι εχθρεύονται τον κοινοβουλευτισµό,
να ρίχνουµε νερό στον µύλο εκείνων οι οποίοι στην ουσία θέλουν
να βλέπουν αυτές τις εικόνες για να µπορούν να απευθύνονται
στο κοινό τους και να λένε «αυτή είναι η δηµοκρατία τους».
Για άλλη µια φορά, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κρούω
τον κώδωνα του κινδύνου, διότι τέτοιου είδους εικόνες σε καµµία
περίπτωση δεν βοηθούν τα κοινοβουλευτικά κόµµατα τα οποία
πιστεύουν στη δηµοκρατία και τον κοινοβουλευτισµό. Σε καµµία
περίπτωση µην κάνετε το λάθος ότι αυτού του είδους η πόλωση
και αυτού του είδους το ύφος και το ήθος κάποιων µπορεί να σας
βοηθήσουν εκλογικά.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά µια έρευνα η οποία βγήκε χθες,
που λέει ότι δυστυχώς η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα σε λαϊκισµό στην Ευρώπη. Μάλιστα, διαβάζω ότι σύµφωνα µε τον φετινό
δείκτη απολυταρχικού λαϊκισµού της εν λόγω έκθεσης, η Ελλάδα
δυστυχώς βρίσκεται στη δεύτερη θέση µετά την Ουγγαρία και
µάλιστα µαζί µε την Ιταλία είναι οι τρεις χώρες όπου η υποστήριξη για τα αυταρχικά λαϊκιστικά κόµµατα είναι ισχυρότερη.
Συνεχίζει η συγκεκριµένη έκθεση λέγοντας ότι τα κόµµατα
αυτά έχουν µια αυταρχική άποψη για τη δηµοκρατία, που απειλεί
πολλές από τις αξίες που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δηµοκρατίας. Αυτό κυρίες και κύριοι, το καταθέτω για τα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ακούστηκε επίσης χθες κατά τη συζήτηση το γνωστό επιχείρηµα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ περί µερίδας ακροδεξιάς
εντός της Νέας Δηµοκρατίας και µάλιστα τότε, απαντώντας και
προς τον κ. Ξυδάκη, τού ανέφερα δυστυχώς για την ιστορία του
ΣΥΡΙΖΑ -και όχι συνολικά της Αριστεράς- ότι υπήρξαν πολιτικά
περιστατικά πολύ πρόσφατα όπου δυστυχώς απέδειξε ότι συµπλέει µε την ακροδεξιά. Αναφέρθηκα στο γεγονός ότι µαζί µε τη
Χρυσή Αυγή καταψήφισαν το 2014 το να µην υπάρχει Πρόεδρος
Δηµοκρατίας και προκάλεσαν εκλογές. Μαζί ήταν στο «όχι» του
δηµοψηφίσµατος. Μαζί µε τη Χρυσή Αυγή δυστυχώς, ύστερα
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από πρόσκληση του κ. Καµµένου, τότε Υπουργού Άµυνας της
Κυβέρνησης, συνεκλήθη Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας στη
νήσο Ρω και παρίσταντο µόνο Βουλευτές της Χρυσής Αυγής, του
ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Επίσης µόλις χθες -θα το καταθέσω και αυτό στα Πρακτικά- ο
µέχρι χθες κυβερνητικός εταίρος της Κυβέρνησης, ο κ. Καµµένος, έκανε µια πρωτόγνωρη δήλωση ότι µε µια ίλη τεθωρακισµένων τα Σκόπια είναι υπόθεση είκοσι λεπτών.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, της Συµπολίτευσης, αυτός ο άνθρωπος, στον οποίο εσείς οι ίδιοι µε την ψήφο
σας δώσατε ψήφο εµπιστοσύνης επί τέσσερα χρόνια, θεωρείτε
ότι δεν είναι ακροδεξιός;
Επικροτείτε τέτοιου είδους δηλώσεις; Θα ήθελα πραγµατικά
κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ να µου πει αν επικροτεί τέτοιου είδους
δηλώσεις. Σας πείραξε…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ο κ. Σαµαράς έλεγε για «σύνορα µε τη
Σερβία».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Δρίτσα, θα τα πείτε στην
οµιλία σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ελάτε, κύριε Δρίτσα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα τα πείτε στην οµιλία σας.
Όµως, κύριε Δρίτσα, εσείς ο ίδιος δώσατε σε αυτόν τον άνθρωπο πάνω από τρεις φορές ψήφο εµπιστοσύνης. Μαζί µε
αυτόν συγκυβερνούσατε τέσσερα χρόνια. Και έρχεται αυτός ο
άνθρωπος και λέει χθες ότι σε είκοσι λεπτά µε µια ίλη τεθωρακισµένων θα είµαστε στα Σκόπια. Περιµένω από εσάς, όταν λάβετε
τον λόγο, να µου πείτε αν επικροτείτε ή κατακρίνετε αυτή τη δήλωση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ο κ. Σαµαράς είπε...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εσείς συγκυβερνήσατε µαζί
του, όχι ο κ. Σαµαράς. Εσείς συγκυβερνήσατε µαζί του, κύριε
Δρίτσα, και περιµένω µια συγκεκριµένη καταδίκη της συγκεκριµένης δήλωσης.
Περνάω στα του νοµοσχεδίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Ο στόχος του σχεδίου νόµου που συζητάµε σήµερα, κατά τη
γνώµη µου, είναι ένας και πολύ σαφής. Προφανώς δεν είναι η
ανάπτυξη των λιµενικών υποδοµών, ούτε βεβαίως η παροχή υψηλών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιµές και βεβαίως σε καµµία
περίπτωση δεν είναι η δηµιουργία µιας ευέλικτης και αποτελεσµατικής διοικητικής λειτουργίας και φυσικά δεν είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και τεχνογνωσίας.
Ο στόχος δεν είναι άλλος από το να µπορούν οι τωρινοί και οι
υποψήφιοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ µαζί µε τις τοπικές τους οργανώσεις να περιοδεύουν προεκλογικά στις περιφέρειες και να
λένε στους ψηφοφόρους τους ότι «κοιτάξτε, εµείς µπήκαµε ανάχωµα στο ξεπούληµα στα λιµάνια». Βεβαίως, αυτή είναι όλη η
έγνοια της κυβερνητικής πλειοψηφίας, έγνοια η οποία δεν θα
υπήρχε αν δεν υπήρχε η υποχρέωση να παρουσιάσουµε προς
τους δανειστές ένα συγκεκριµένο πλάνο για το µέλλον των λιµενικών υποδοµών, ύστερα από τέσσερα χρόνια κωλυσιεργίας.
Και µε αυτόν τον τρόπο πιστεύουν στον ΣΥΡΙΖΑ ότι µε ένα
σµπάρο µπορεί να έχουν δυο τρυγόνια, δηλαδή από τη µία να
επιτελέσουµε το επαναστατικό µας καθήκον απέναντι στη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα των ιδιωτικοποιήσεων και ταυτόχρονα να
ικανοποιήσουµε και τους δανειστές, ώστε παρουσιάζοντάς τους
ένα µοντέλο για την αξιοποίηση των λιµενικών υποδοµών, να είµαστε εντάξει µε τις υποχρεώσεις µας.
Βεβαίως, ξέρετε πολύ καλά ότι το µοντέλο αυτό έχει ελάχιστες
έως µηδενικές πιθανότητες να λειτουργήσει και αυτό βεβαίως
δεν απασχολεί κανέναν, ούτε την Κυβέρνηση και απ’ ό,τι φαίνεται
ούτε και τους δανειστές.
Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το
µοντέλο αυτό µπορεί να βολεύει σε ορισµένες περιπτώσεις, ειδικά όπου υπάρχουν πολλαπλές και ζηµιογόνες δραστηριότητες,
αλλά πέραν τούτου ουδέν. Η χώρα µας αυτή τη στιγµή έχει δώδεκα οργανισµούς λιµένων µε τη µορφή Α.Ε., περίπου οκτακόσιους λιµένες κάθε µορφής που διοικούνται από περίπου εβδο-

4488

µήντα φορείς διαχείρισης, κυρίως τα λιµενικά ταµεία.
Ξέρετε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ότι
αυτήν τη στιγµή παρουσιάζονται τρία βασικά προβλήµατα όσον
αφορά στα ελληνικά λιµάνια. Πρώτον, περιορισµός όσον αφορά
στον εξοπλισµό και στις δαπάνες για τα έργα υποδοµής, δεύτερον µη ικανοποιητικές συνδέσεις µε τα δίκτυα µεταφορών και
τρίτον, διοικητικές και λειτουργικές ανεπάρκειες.
Και ερωτώ, υπάρχει πραγµατικά κάποιος στην αίθουσα αυτή
σήµερα που να πιστεύει ότι το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων µπορεί να αντιµετωπίσει τις ανάγκες οκτακοσίων και πλέον
λιµανιών; Δεν έχετε αντιληφθεί ότι ακόµα και σήµερα τα λιµενικά
ταµεία, αν δεν συνενωθούν και αν δεν µετασχηµατιστούν σε συγκεκριµένες νοµικές µορφές, δεν πρόκειται ποτέ να καταστούν
βιώσιµες οικονοµικές µονάδες, αλλά ούτε και να προσελκύσουν
το επενδυτικό ενδιαφέρον; Σίγουρα στο ΤΑΙΠΕΔ κάποιοι το
έχουν καταλάβει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν εισακούστηκαν.
Αν έχω διαβάσει καλά τα Πρακτικά, ο κύριος Υπουργός στην
επιτροπή είπε ότι το µοντέλο αυτό, το οποίο παρουσιάζεται σήµερα, επιλέχθηκε µε καθαρά πολιτικά κριτήρια και όχι µε όρους
αγοράς. Βεβαίως όταν υποτάσσεις την οικονοµική διαχείριση σε
µικροπολιτικές σκοπιµότητες, τότε δυστυχώς δηµιουργείς µόνο
προβλήµατα.
Έχουµε πολλά σηµεία από τα οποία µπορεί κάποιος να ξεκινήσει την κριτική του. Πρώτον, το γεγονός ότι εκτός από το
Υπουργείο και τη Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων, ο παραχωρησιούχος
θα εποπτεύεται και από τον οργανισµό διαχείρισης του λιµανιού.
Αυτό στην ουσία προσθέτει άλλο ένα επίπεδο γραφειοκρατίας,
άλλο ένα επίπεδο διοίκησης.
Επίσης, είναι η δική σας αγωνία, όπου προκειµένου να µην
υπάρχει κάποια αντίδραση από τις κοµµατικές οργανώσεις, στην
ουσία τορπιλίζετε το ίδιο σας το νοµοθέτηµα, όταν επιβάλλετε
ένα τέλος 5%, το οποίο βαφτίζετε ως «αντισταθµιστικό», επί των
εισπράξεων του παραχωρησιούχου. Μάλιστα, για να το καταλάβει ο κόσµος, οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές δεν θα καταβάλουν
ένα µίσθωµα στο ΤΑΙΠΕΔ για τη δραστηριότητα που παραχωρείται, αλλά στην ουσία θα καταβάλουν ένα ακόµα µίσθωµα στον
οργανισµό λιµένος, ο οποίος παραµένει και δηµόσιος. Επιπλέον,
βάζετε ότι το ύψος του αντισταθµιστικού τέλους δύναται να προσαρµόζεται από το ύψος του 5%, ανάλογα αν τεκµηριώνεται ή
όχι ότι διακυβεύεται η βιωσιµότητα του οικείου οργανισµού λιµένος.
Και ερωτώ: Κύριοι Υπουργοί, αν κάποια διοίκηση δηµόσιου οργανισµού λιµένος αποφασίσει, για παράδειγµα, να προσλάβει περισσότερο προσωπικό ή αν αποφασίσει να επενδύσει σε µια
ζηµιογόνο δραστηριότητα ή κάνει ακόµα υπερβολικές δαπάνες,
µε αποτέλεσµα πράγµατι να διακυβεύεται η οικονοµική βιωσιµότητα του λιµένα, τότε αυτήν την ανικανότητα, αυτά τα ρουσφέτια
θα πω, την κακοδιαχείριση της δηµόσιας διοίκησης θα πρέπει να
την καταβάλει ο ιδιώτης;
Θα αναλάβει, δηλαδή, ο παραχωρησιούχος επιχειρηµατικό
ρίσκο για µια εταιρεία η οποία, µάλιστα, είναι δηµόσια; Δηλαδή,
πιστεύετε ειλικρινά ότι θα βρεθεί αυτήν τη στιγµή ένας ιδιώτης
ο οποίος θα πληρώνει την κακοδιαχείριση της δηµόσιας διοίκησης; Η απάντηση, βέβαια, είναι πως όχι και το ξέρετε πάρα πολύ
καλά και εσείς. Το τελευταίο που σας απασχολεί είναι αυτό, διότι
ξέρετε πολύ καλά ότι µετά τις εκλογές, δεν θα είστε κυβέρνηση.
Άρα, στην ουσία θέλετε να δώσετε την καυτή πατάτα στους επόµενους.
Πολύ σύντοµα θα έρθω και στις τροπολογίες. Κύριοι Υπουργοί, πριν από περίπου σαράντα λεπτά µας καταθέσατε δύο τροπολογίες. Η µία είναι σαράντα οκτώ σελίδες και η άλλη είναι
δεκαοκτώ σελίδες. Είναι, µάλιστα, τροπολογίες του δικού σας
Υπουργείου.
Πιστεύετε ότι αυτός είναι ένας καλός τρόπος νοµοθέτησης;
Έχουµε τον χρόνο σε σαράντα λεπτά να διαβάσουµε εξήντα σελίδες νοµοθετικού έργου, να µπούµε στην ουσία, να συζητήσουµε και να αποφασίσουµε επί αυτού; Γνωρίζατε πολύ καλά ότι
σήµερα έχουµε νοµοθετικό έργο. Μπορούσατε κάλλιστα να τις
είχατε καταθέσει είτε στην επιτροπή ή ακόµα και νωρίτερα στη
διαδικασία. Σήµερα, µισή ώρα πριν από την ψήφιση, καταθέτετε
δύο τροπολογίες συνολικής έκτασης εξήντα τεσσάρων σελίδων
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και καλούµαστε και επί αυτών να τοποθετηθούµε.
Ως Νέα Δηµοκρατία δεν θα τοποθετηθούµε, γιατί πολύ απλά
δεν έχουµε τον χρόνο να τις διαβάσουµε. Για άλλη µια φορά,
κύριε Πρόεδρε, να το θέσετε και στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Αυτού του είδους οι διαδικασίες θα πρέπει να σταµατήσουν.
Έρχοµαι τώρα στις υπόλοιπες τροπολογίες, που έστω είχαµε
το χρόνο να µελετήσουµε. Θα σταθώ για λίγο στην τροπολογία
µε γενικό αριθµό 1972 και ειδικό 52 του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης που αφορά την εκτέλεση του προγράµµατος δακοκτονίας.
Είναι πραγµατικά εξοργιστικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι για τέταρτη συνεχή χρονιά αυτή η Κυβέρνηση παραδέχεται
δηµοσίως ότι αδυνατεί να ολοκληρώσει εγκαίρως και µε διαφάνεια την εφαρµογή του προγράµµατος δακοκτονίας. Φέτος, µάλιστα, δεν καταβάλατε καν την προσπάθεια να καταθέσετε πολύ
νωρίτερα την τροπολογία µε την οποία παραδέχεστε την ανικανότητά σας.
Πρέπει να ξέρετε πολύ καλά ότι τόσο ο αγροτικός κόσµος της
πατρίδας µας, αλλά και όλοι όσοι παρακολουθούν ξέρουν πολύ
καλά ότι η συγκεκριµένη Κυβέρνηση όσον αφορά στο θέµα της
δακοκτονίας, ευρέθη πολύ χαµηλότερη των περιστάσεων και των
δυνατοτήτων της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία του Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής και σε ένα νέο πάρτι το οποίο διοργανώνει η ηγεσία
του, όσον αφορά τις προσλήψεις και την τακτοποίηση ηµετέρων.
Θα σταθώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε δύο σηµεία. Πρώτον, στο νέο µπαράζ προσλήψεων στην κοινωνία της πληροφορίας µέσω συµβάσεως µίσθωσης έργου, οι οποίες µάλιστα
εξαιρούνται από την πράξη υπουργικού συµβουλίου για την αναστολή διορισµών και προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα.
Δεύτερον, θα σταθώ στην τροπολογία που επεκτείνει το δικαίωµα της απόσπασης στα γραφεία Τύπου του εξωτερικού σε
δηµοσιογράφους αποσπασµένους από οποιονδήποτε φορέα, δηλαδή από δήµους, από περιφέρειες, από άλλα Υπουργεία, από
τη Βουλή και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης, επικαλούµενοι δήθεν την αρχή της ισότητας.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό, τον κ. Παππά,
αν ήταν παρών, ποιος είναι πραγµατικά ο λόγος να τοποθετούνται δηµοσιογράφοι σε γραφεία Τύπου του εξωτερικού, από τη
στιγµή που υπάρχει ο εξειδικευµένος κλάδος συµβούλων και
γραµµατέων επικοινωνίας, οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης, οµιλεί ο καθένας τρεις µε τέσσερις
ξένες γλώσσες και είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων και µάλιστα έχουν πείρα και στη δηµόσια διπλωµατία;
Αν πραγµατικά ο κύριος Υπουργός, ο κ. Παππάς, ήθελε να ενισχύσει το στελεχιακό δυναµικό των γραφείων Τύπου του εξωτερικού, ας µας απαντήσει γιατί το 2015 έκλεισε δέκα πολύ σηµαντικά γραφεία Τύπου στο εξωτερικό, όπως αυτό στο Σίδνεϋ, στην
Οτάβα και στη Χάγη; Στη Χάγη µάλιστα αυτό έγινε τέσσερις
µήνες πριν την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς Ολλανδίας.
Αν πραγµατικά ήθελε να ενισχύει ο κ. Παππάς το στελεχιακό
δυναµικό των γραφείων Τύπου εξωτερικού, τότε γιατί έχει αποψιλώσει τα εναποµείναντα είκοσι έξι γραφεία που υπολειτουργούν; Τέλος, αν πραγµατικά ήθελε να ενισχύσει όλα αυτά τα
γραφεία, τότε γιατί δεν έκανε -προσέξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- ούτε µία τοποθέτηση σε γραφείο Τύπου του εξωτερικού
το 2018, παραβιάζοντας µάλιστα τον ν.4339/15 που ο ίδιος είχε
δηµιουργήσει;
Βεβαίως, και κλείνω µ’ αυτό, η απάντηση βρίσκεται στη σηµερινή τροπολογία. Για να µπορεί να βολεύει κατά το δοκούν ηµετέρους σε κρίσιµες υπηρεσίες για τη χώρα στο εξωτερικό, ηµέτεροι οι οποίοι θα απολαµβάνουν διπλωµατικό καθεστώς, µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται, κάτι που βέβαια δεν συµβαίνει σε καµµία άλλη
ανεπτυγµένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό το λόγο,
τη συγκεκριµένη τροπολογία εµείς την καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
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Κεφαλογιάννη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρία,
αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»,
σαράντα οκτώ µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Νέας Σελεύκειας Θεσπρωτίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, έχετε ζητήσει τον λόγο για τις τροπολογίες.
Αµέσως µετά, έχετε σειρά εσείς, κύριε Καββαδά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Κάνω δεκτές τις υπουργικές τροπολογίες, αλλά αισθάνοµαι την ανάγκη να αναφερθώ σ’ αυτό που είπε ο απουσιάζων αυτήν τη στιγµή κ. Αθανασίου, για την τροπολογία που
αφορά στον ΕΟΜΜΕΧ.
Τόσο στην αιτιολογική έκθεση, όσο και στο κείµενο νόµου λέγονται διαφορετικά πράγµατα απ’ αυτά που επισήµανε ο κύριος
συνάδελφος και αναφέροµαι. Υπάρχει συγκεκριµένη αιτιολογία:
«…εφόσον οι επιταγές έχουν εκδοθεί στο όνοµα και για λογαριασµό των θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και δεν εξοφλήθηκαν από τα νοµικά πρόσωπα», µε το πρόσθετο δεδοµένο -δεν
θα επαναλάβω την επιχειρηµατολογία που ακούστηκε- ότι δεν
έχει υπάρξει η εκκαθάριση, όπως έπρεπε να έχει υπάρξει, του
ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ και κατά συνέπεια, αυτοί οι άνθρωποι εκεί βρίσκονται εγκλωβισµένοι σε µια εκκρεµούσα διαδικασία.
Σε ό,τι αφορά στις τροπολογίες που έχουν σχέση µε πρωτοβουλίες των Βουλευτών, κύριε Καµατερέ, δεν επιλέγω το ρήµα
«δεν κάνω δεκτή» την τροπολογία σας για την καταβολή προστίµου για τις αυθαίρετες κατασκευές εντός χερσαίας ζώνης λιµένα.
Επί της ουσίας, έχετε δίκιο, αλλά, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά, είναι συναρµοδιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και του
Υπουργείου Οικονοµικών και θα αναζητήσουµε την πλέον πρόσφορη ρύθµιση, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το θέµα το οποίο
είπατε. Θέλω, επίσης, να προσθέσω ότι αυτό που σας λέω, παρακαλώ πολύ, µην θεωρήσετε ότι είναι παραποµπή στις καλένδες και θα γίνει άµεσα.
Σε ό,τι αφορά στην άλλη σας τροπολογία, η οποία έχει σχέση
µε τον έλεγχο πλοίων και την έγκριση απόπλου από την αρµόδια
αρχή, η οποία είναι η µε γενικό αριθµό 1971 και ειδικό 51, την
κάνω δεκτή.
Επίσης, κάνω δεκτή και την τροπολογία του κ. Παυλίδη, µε γενικό αριθµό 1979 και ειδικό 59, η οποία αφορά στην κάλυψη δαπανών µεταφοράς νερού και για το έτος 2019.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν δύο δικές µας τροπολογίες, οι
οποίες βρίσκονται στα χέρια σας. Η µία φορά σε ανακαθορισµό
ορισµένων ρυθµίσεων για τη Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων, τη γνωστή ως ΡΑΛ. Επιδιώκεται να γίνει και γίνεται µία εναρµόνιση µε
τα ισχύοντα και στις άλλες ανεξάρτητες αρχές. Υπάρχει και άλλη
µία, η οποία είναι εξαιρετικά σηµαντική και αφορά στην επιθεώρηση των πλοίων.
Με προηγούµενο νόµο εδόθη η επιθεώρηση των πλοίων σε νηογνώµονες. Είναι δύο οι κατηγορίες. Είναι δύο ελληνικές εταιρείες νηογνωµόνων και άλλες τέσσερις ή πέντε, αν ενθυµούµαι
καλώς, αυτές οι οποίες έχουν πιστοποίηση από τον διεθνή οργανισµό «AJAX».
Παρ’ όλα αυτά, αυτές οι εταιρείες νηογνωµόνων δεν έχουν
δεχθεί πάρα πολλά πλοία. Ήδη στο λιµάνι µιλάνε -αναφέροµαι
στη φρασεολογία και τα ονοµάζουν «ορφανά»- για πενήντα
πλοία, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί στον έλεγχο και την επιθεώρηση των νηογνωµόνων.
Κατά συνέπεια, πάρα πολύ απλά και συγκεκριµένα, τι λέµε µε
την τροπολογία αυτή; Ότι βεβαίως ο έλεγχος, η επιθεώρηση από
τους νηογνώµονες είναι όπως ακριβώς προβλέφθηκε από τον
πρόσφατο νόµο του έτους 2017. Παράλληλα όµως, δίδεται η αρµοδιότητα και στα τοπικά κλιµάκια να έχουν την επίσης παράλληλη αρµοδιότητα να επιθεωρούν.
Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και πρέπει να σας πω ότι αυτή η
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παράλληλη λειτουργία επιθεώρησης, νηογνωµόνων από τη µία
και τοπικών κλιµακίων επιθεώρησης του Υπουργείου Ναυτιλίας
από την άλλη, είναι απόλυτα συµβατή ρύθµιση και µε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Θα σας έλεγα µάλιστα, θα χρειαζόµουν χρόνο να το αναπτύξω
περαιτέρω, ότι εκείνο το οποίο µας απασχολεί -πέρα απ’ αυτήν
τη ρύθµιση η οποία γίνεται µε τη συγκεκριµένη τροπολογία- είναι
ότι ίσως η χώρα να χρειάζεται έναν εθνικό οργανισµό -επιλέγω
τυχαία την ονοµασία του- στον οποίον αποκλειστικά να δίδεται η
δυνατότητα της επιθεώρησης και αυτό θα είχε πάρα πολύ συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Είναι όµως, µία θεσµική ρύθµιση, η οποία
απαιτεί πάρα πολύ χρόνο, ειδικότερη επεξεργασία και γι’ αυτό
έρχεται η συγκεκριµένη τροπολογία, στην οποία λίγο πριν αναφέρθηκα.
Στις ευρωπαϊκές χώρες, επειδή έκανα επίσης αναφορά και στο
Ευρωπαϊκό, στο Ενωσιακό Δίκαιο, βεβαίως λειτουργούν οι νηογνώµονες, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και ο κρατικός έλεγχος
-και επιλέγω να τον ονοµάσω έτσι- για την επιθεώρηση των
πλοίων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, αν έχω δύο λεπτά, ήθελα να σηµειώσω το εξής: Ακούστηκε ότι οι εργαζόµενοι, υπάλληλοι των οργανισµών λιµένων, κάποια στιγµή θα γίνουν υποχείρια των αξιώσεων των επενδυτών. Δεν πρόκειται περί αυτού. Το είπα στην εισηγητική οµιλία µου ότι αυτοί είναι οι υπάλληλοι του οργανισµού
και βεβαίως, σε συνάφεια µε αυτό που λέω υπάρχει και η άλλη
δυνατότητα.
Εάν κάποιος επενδυτής, κάποιες από τις υπηρεσίες τις οποίες
θέλει να αναθέσει σε εργολάβους ή υπεργολάβους, επιλέγει επειδή θα µπορεί- το δυναµικό των οργανισµών λιµένων να κάνει
αυτήν τη συγκεκριµένη υπεργολαβία, τότε µε όρους που θα κρίνει ο ίδιος ο οργανισµός και οι εργαζόµενοι, να αναλάβουν ή να
µην αναλάβουν αναλόγως µε τη συγκεκριµένη εργολαβία.
Δεν θα αναφερθώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο τι έχει
γίνει αναφορικά µε την εκπαίδευση. Μόνο µία λέξη θα πω. Υπάρχει ένα συνολικότερο ζήτηµα, παρά την εξαιρετική πρόοδο που
έχει σηµειωθεί στην υπόθεση των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού. Και προσλήψεις έγιναν και µόνιµο προσωπικό σε σηµαντικό
βαθµό υπήρξε -όχι στο βαθµό που θα θέλαµε, διότι αντιλαµβάνεστε τι υπεισέρχεται εκεί, το δηµοσιονοµικό υπεισέρχεται- και
εξοπλισµούς εξασφαλίσαµε και µία ακόµη Ακαδηµία Εµπορικού
Ναυτικού στην Κάλυµνο ιδρύσαµε και ανακαθορίζονται και βελτιώνονται τα προγράµµατα σπουδών.
Αν µε ρωτήσετε, έχουµε φτάσει στο τέλος της προσπάθειας;
Προφανέστατα όχι. Και πράγµατι, εκκρεµεί µία συνολικότερη
ρύθµιση, αλλά εδώ χρειάζεται, αν θέλετε, ένα ολοκληρωµένο
σχέδιο και υπαρκτή δυνατότητα για να δούµε συνολικότερα τα
ζητήµατα της ναυτικής εκπαίδευσης.
Επαναλαµβάνω, παρά τα πολλά σηµαντικά που έγιναν, όχι
µόνο επί της δικής µου θητείας -της µικρής, άλλωστε έξι µηνώναλλά και από τους προκατόχους Υπουργούς, τον κ. Δρίτσα και
τον κ. Κουρουµπλή και πράγµατι έχουν γίνει πολλά και σηµαντικά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό.
…ετέθη το θέµα των εξετάσεων. Ποιες εξετάσεις; Από τον Σεπτέµβριο του 2019, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για να εισαχθεί
κάποιος στο Λιµενικό Σώµα θα πρέπει να έχει αποφοιτήσει από
σχολές, οι οποίες θα είναι ενταγµένες στο πανελλαδικό σύστηµα,
δηλαδή µε πανελλαδικές εξετάσεις, όπως γίνεται για τα Σώµατα
Ασφαλείας, όπως γίνεται και για άλλες παραγωγικές σχολές.
Όλα γίνονται µε αντικειµενικότητα, µε διαφάνεια, µε αξιοκρατία,
έτσι ώστε και θα εκπαιδεύονται καλύτερα και καλύτερο περιεχόµενο σπουδών θα έχουν και θα είναι και αποτελεσµατικότεροι
στην άσκηση των καθηκόντων τους, όταν θα εισέλθουν πλέον,
ως απόφοιτοι αυτών των σχολών, στο Λιµενικό Σώµα.
Υπάρχει ένα πρόβληµα όµως, κύριοι συνάδελφοι. Η πρώτη, αν
θέλετε, φουρνιά που θα βγει από εκεί θα είναι το 2022 και κάποιοι
άλλοι ίσως και το 2023. Το ερώτηµα είναι: Με δεδοµένες τις
υπαρκτές ανάγκες που έχουµε για το Λιµενικό, τι θα κάνουµε; Γι’
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αυτό προβλέπουµε και την προκήρυξη ενός διαγωνισµού.
Στο διαγωνισµό αυτόν, ας το επαναλάβω, θα υπάρχει η παρουσία, όχι σε µία επιτροπή αλλά σε περισσότερες, του ΑΣΕΠ. Επειδή ακούστηκε η λέξη «διακοσµητικός» ο ρόλος του ΑΣΕΠ, τα καθήκοντα, οι αρµοδιότητες και οι εξουσίες του ΑΣΕΠ ορίζονται
από τον νόµο και είµαι βέβαιος ότι γνωρίζετε τις αρµοδιότητές
του. Θα γίνουν αυτές λοιπόν οι εξετάσεις, σύµφωνα µε τις εξετάσεις που έγιναν επί υπουργείας του κ. Δρίτσα, για παράδειγµα,
πάλι µε την παρουσία του ΑΣΕΠ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκε και αντίπαλος λόγος
προς τον λόγο που υπερασπίζεται τις πανελλαδικές εξετάσεις
για την εισαγωγή στις σχολές, όπως σας είπα. Η αξιοκρατία θα
υπηρετηθεί, η διαφάνεια και η διαύγεια, διότι κανένας δεν µπορεί
να είναι ικανοποιηµένος και ευχαριστηµένος όταν ανατρέξει
στους καταλόγους του Υπουργείου Ναυτιλίας, για να διαπιστώσει ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι επιλογές, οι διορισµοί,
βεβαίως µε πτυχίο Ανώτατης Σχολής, είχαν έντονα τα χαρακτηριστικά και την οσµή του νεποτισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
και δυνατότητα σε δευτερολογία να τα αναπτύξετε όλα αυτά.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, θα επανέλθω αν
χρειαστεί.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, τι θα
θέλατε; Νοµίζω ότι έχει αναπτυχθεί η τροπολογία από τον Υπουργό. Δεν ξέρω αν θέλετε από την πλευρά σας να συµπληρώσετε κάτι.
Παρακαλώ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό µόνο.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην κατατεθείσα τροπολογία υπάρχουν δύο ρυθµίσεις, οι
οποίες είναι σηµαντικές για ναυτεργατικά ζητήµατα. Η πρώτη
αποσαφηνίζει την αληθινή έννοια της διάταξης της παραγράφου
1 του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόµου 3276 περί συλλογικών
συµβάσεων στη ναυτική εργασία. Αυτό που διευκρινίζει είναι ότι
µπορεί να ισχύει αναδροµικά από τον χρόνο που έχει συναφθεί
η συλλογική σύµβαση, ως χρόνος έναρξης ισχύς αυτής, ανεξαρτήτως του χρόνου που έχει συναφθεί ή έχει κυρωθεί από τον
Υπουργό.
Τι σηµαίνει αυτό στην ουσία; Ότι τα δύο µέρη µπορεί να συµφωνήσουν να υπάρχει αναδροµικότητα ισχύος της σύµβασης και
για να µπορέσει να υλοποιηθεί αυτό, θα πρέπει να γίνει αυτή η
αναγκαία διευκρίνιση στον νόµο. Αυτή ουσιαστικά εφαρµόζεται
και στη σύµβαση, που όπως γνωρίζετε υπεγράφη µεταξύ του
ΣΕΕΝ και της ΠΝΟ κατά την πρόσφατη απεργία και υπήρξε για
πρώτη φορά, µετά από πολλά χρόνια, αύξηση κατά 2% των αποδοχών των ναυτικών.
H δεύτερη τροπολογία αφορά τη διασφάλιση των δικαιωµάτων
των ναυτικών σε σχέση µε την καταβολή των επιδοµάτων εορτών
και Χριστουγέννων και προβλέπει ότι σε περίπτωση που δεν ρυθµίζεται στη συλλογική σύµβαση ναυτικής εργασίας το πότε καταβάλλονται αυτά, γίνεται υποχρεωτική η καταβολή των
επιδοµάτων αυτών για τα Χριστούγεννα την 21η Δεκεµβρίου και
για το Πάσχα τη Μεγάλη Τετάρτη. Νοµίζω ότι είναι δύο σηµαντικές ρυθµίσεις, οι οποίες προστατεύουν τα δικαιώµατα των ανθρώπων αυτών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Τι θα θέλατε; Ξεχάσατε κάτι;
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Λησµόνησα κάτι. Θα ήθελα να το αναφέρω περισσότερο για την αξία των Πρακτικών.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Τι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Για µερικά δευτερόλε-
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πτα θέλει να συµπληρώσει κάτι ο κύριος Υπουργός. Μπορώ να
του πω να µην το κάνει; Σας παρακαλώ, κύριε Συντυχάκη.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Δεν συνηθίζω να πολυλογώ. Είναι αναγκαίο. Μου διέφυγε κατά την ώρα που µιλούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Είπα ότι έκανα δεκτή την τροπολογία του κ. Καµατερού µε γενικό αριθµό 1971 και την κάνω δεκτή, αλλά µε τη διόρθωση στον τίτλο όπως την είπε ο κ. Καµατερός και έχει κατατεθεί
στα Πρακτικά, δηλαδή «η παράγραφος 6.4 του άρθρου 109 του
ν.4504/2017, το οποίο αντικατέστησε το κεφάλαιο 6». Είναι όπως
ακριβώς την έχετε καταθέσει στα Πρακτικά της Βουλής, κύριε
Καµατερέ.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ο κ. Καββαδάς έχει τον λόγο, Βουλευτής Λευκάδος της Νέας
Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά. Αµέσως µετά είναι ο κ. Συντυχάκης
και ο κ. Κατσανιώτης.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ναυτιλία διαχρονικά αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονοµίας.
Συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο µε το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης, επιστρέφει στον ρεαλισµό και την πραγµατικότητα. Έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπιστώνει πώς λειτουργεί το διεθνές εµπόριο και ο διεθνής
ανταγωνισµός. Έπειτα από τέσσερα χρόνια η Κυβέρνηση αρχίζει
να αντιλαµβάνεται τα οφέλη που µπορούν να προκύψουν από
την αξιοποίηση των λιµανιών µας και γενικότερα από την ανάπτυξη της ναυτιλίας.
Βέβαια και σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, όπως σε πολλά άλλα θέµατα, όταν ήταν στην αντιπολίτευση διοργάνωνε διαµαρτυρίες
και είχε αντιδράσει σθεναρά σ’ όλες τις πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας.
Όµως, πέρα απ’ αυτά, ακόµα κι έτσι έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση µε µεγάλη καθυστέρηση να νοµοθετήσει και πάλι λανθασµένες πολιτικές, χωρίς να ξεφεύγει από τις ιδεολογικές της
αγκυλώσεις. Την ώρα που αναγνωρίζετε την αξία των ιδιωτικών
επενδύσεων στη χώρα και ειδικά στον τοµέα της αξιοποίησης
των λιµένων, ενώ µέχρι πρότινος µάς µιλούσατε για ξεπούληµα
και άλλα τέτοια, αρνείστε και πάλι να δείτε την πραγµατικότητα
στο σύνολό της. Μιλάτε για υποπαραχώρηση, για παραχωρούµενες δραστηριότητες σε λιµάνια και µπερδεύετε ακόµα περισσότερο τις αρµοδιότητες. Δεν µπορείτε ακόµη να καταλάβετε ότι
τα λιµάνια είναι κάτι ενιαίο. Δεν χωρίζονται και δεν µπορούν να
χωριστούν.
Μη µπλέκεστε µε τα µεγάλα λιµάνια του ευρωπαϊκού βορρά
και τα µοντέλα λειτουργίας τους. Το Λαύριο, η Ραφήνα και η Αλεξανδρούπολη δεν έχουν σχέση µε την Αµβέρσα, το Ρότερνταµ
και το Αµβούργο. Το πράγµα είναι απλό, αφού το καταλάβατε κι
εσείς. Επειδή το κράτος δεν µπορεί να επενδύσει στα λιµάνια
µας, χρειάζεται ένας ιδιώτης επενδυτής. Το κράτος θα κρατήσει
την εκ του νόµου προβλεπόµενη εποπτεία για λόγους εθνικούς,
ασφάλειας κ.λπ. και ο ιδιώτης θα επενδύσει για να αυξηθεί η οικονοµική δραστηριότητα, να υπάρξουν νέες δουλειές και να αυξηθούν και τα έσοδα του κράτους από τη φορολογία και τα τέλη.
Τόσο απλό είναι, αλλά ακόµα η ιδεολογική σας αγκύλωση δεν
σας επιτρέπει να νοµοθετήσετε σωστά.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, έχω την εντύπωση ότι η Κυβέρνηση καταφέρεται µ’ ένα ιδιαίτερο και ανεξήγητο µένος εναντίον της Λευκάδας και των πολιτών της, γιατί πραγµατικά δεν
µπορώ να εξηγήσω τον τρόπο µε τον οποίον ενεργεί η Κυβέρνηση για το νησί µας σε όλα τα επίπεδα. Από την αρχή της διακυβέρνησής της, που τυγχάνει να συµπίπτει µε τη δική µου
βουλευτική θητεία, έχουµε αντιµετωπίσει µέσα σε πολλά άλλα
την παρ’ ολίγον εξαίρεση του νοσοκοµείου Λευκάδας από τον
χαρακτηρισµό «άγονες, προβληµατικές και νησιωτικές περιο-
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χές», που θα στερούσε γιατρούς στο νησί, την ακύρωση του
έργου της υποθαλάσσιας ζεύξης µε απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών, που κοστίζει στην ανάπτυξη του νησιού. το κλείσιµο
των δύο τµηµάτων των ΤΕΙ Λευκάδας µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, την εξαίρεση του Μεγανησίου, του Καλάµου και του
Καστού από το πρόγραµµα δωρεάν ίντερνετ για δύο χρόνια µε
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, την εξαίρεση για
οκτώ µήνες του Μεγανησίου από τη νέα ακτοπλοϊκή γραµµή Κέρκυρας - Ζακύνθου από τον προκάτοχό σας, κύριε Υπουργέ, τον
κ. Κουρουµπλή, που επίσης κόστισε στην τουριστική ανάπτυξη
της Λευκάδας.
Με το παρόν νοµοσχέδιο αντιµετωπίζουµε την εξαίρεση της
Λευκάδας από τις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναφέροµαι στο άρθρο 12. Με
το άρθρο αυτό επεκτείνονται οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε όλα τα νησιά της
ελληνικής επικράτειας. Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, όχι σε όλα,
καθώς για έναν ακατανόητο λόγο, που δεν αιτιολογείται ούτε
στην αιτιολογική έκθεση, εξαιρείται η Λευκάδα.
Μπορείτε να µας εξηγήσετε, κύριε Υπουργέ, και κυρίως στους
Λευκαδίτες, για ποιον λόγο στερείτε από τη Λευκάδα όλα τα εργαλεία που µπορεί να προσφέρει η συγκεκριµένη γενική γραµµατεία; Υπάρχει κάποια αιτιολόγηση για τη συγκεκριµένη
εξαίρεση; Είναι γνωστό ότι έχετε περιορίσει δραµατικά το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και τα προβλεπόµενα κονδύλια
για τα νησιά µας, αλλά εν πάση περιπτώσει γιατί στερείτε από τη
Λευκάδα εκείνο που της αναλογεί και την αφήνετε έξω από τη
συγκεκριµένη ρύθµιση; Την αφήνετε, δηλαδή, εκτός των ευεργετικών µέτρων και ρυθµίσεων που θα έχουν όλα τα άλλα νησιά.
Μη µας πείτε ότι η Λευκάδα συνδέεται µε την ξηρά µε την
πλωτή γέφυρα, γιατί στη Λευκάδα, όπως σε όλα τα νησιά, έχουµε
τα ίδια προβλήµατα που αφορούν στα ζητήµατα της θάλασσας
και των λιµένων. Γιατί το κράτος δεν αναλαµβάνει τις ευθύνες
του; Είναι η Λευκάδα σε άλλο κράτος ή µήπως δεν ανήκει στα
Επτάνησα ή η Λευκάδα δεν είναι νησί;
Κύριε Υπουργέ, έστω και τώρα µπορείτε να διορθώσετε αυτήν
την αδικία και να συµπεριλάβετε τη Λευκάδα στις προβλέψεις και
στις αρµοδιότητες της γενικής γραµµατείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µια ακόµα φορά φέρατε
προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο µε διάφορες διατάξεις που δεν
έχουν καµµία σχέση µεταξύ τους, χωρίς συνοχή και χωρίς ενιαία
µορφή. Θυµίζει µάλλον τακτοποίηση εκκρεµών ζητηµάτων και τακτοποιήσεων, παρά προσπάθεια για επίλυση πραγµατικών προβληµάτων. Είναι προφανές ότι εµείς δεν µπορούµε να προχωρήσουµε σ’ αυτήν τη λογική, γι’ αυτό και το καταψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Καββαδά.
Τον λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης, Βουλευτής Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση µε ιδιαίτερο ζήλο επισπεύδει
τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης των δέκα λιµανιών της χώρας µε
τη µέθοδο υποπαραχώρησης, βάσει της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των λιµενικών υπηρεσιών, αλλά και τους αµερικανονατοϊκούς σχεδιασµούς και τις
επιδιώξεις.
Η Κυβέρνηση ψεύδεται όταν λέει ότι δεν ιδιωτικοποιεί, αλλά
υποπαραχωρεί τα λιµάνια της χώρας. Είναι για γέλια στην κυριολεξία. Τα ίδια, ξέρετε, έκανε και το ΠΑΣΟΚ, όταν έλεγε ότι το µάνατζµεντ µένει στο δηµόσιο ή ο ΟΤΕ µία µετοχή, ενώ στην πράξη
έστρωνε το έδαφος της πλήρους ιδιωτικοποίησης δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών.
Η Κυβέρνηση κρύβει ότι η επιλογή της υποπαραχώρησης δραστηριοτήτων στην παρούσα φάση -και όχι ολόκληρου του λιµανιού- είναι πιο συµφέρουσα για το µεγάλο κεφάλαιο. Ελαττώνει
σηµαντικά το επενδυτικό κόστος, αφού ο µεγαλοεπιχειρηµατίας
δεν αγοράζει, αλλά νοικιάζει το πάγιο κεφάλαιο.
Η µορφή της παραχώρησης ή της υποπαραχώρησης δεν αλλάζει την πορεία απελευθέρωσης των µεταφορών που υλοποιεί
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σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ ως συνέχεια των αντίστοιχων ιδιωτικοποιήσεων
επί Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι σε ορισµένες περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεσή του.
Το σχέδιο νόµου προβλέπει σηµαντικές αβάντες στους υποπαραχωρησιούχους µε απαλλαγή από δηµοτικά τέλη, ούτε καν
τα τέλη ηλεκτροδότησης. Ο λαός είναι εκείνος που θα κληθεί να
πληρώσει τα σπασµένα στο όνοµα της δίκαιης ανάπτυξης. Αυτή
η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν συναντιέται µε τις λαϊκές ανάγκες
και προτεραιότητες. Οι ιεραρχήσεις έργων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τις κυβερνήσεις, τις τοπικές, περιφερειακές διοικήσεις
έχουν ένα και µόνο κριτήριο, το κριτήριο κόστους-οφέλους για
το µεγάλο κεφάλαιο.
Ορισµένα από τα παραδείγµατα: Πρώτον, στην περίπτωση της
πώλησης των αεροδροµίων στη «FRAPORT», επίτευγµα του ΣΥΡΙΖΑ, πλήρης ιδιωτικοποίηση.
Θυµάµαι όταν έβγαινε στα κεραµίδια ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Σταθάκης στα Χανιά, πριν τον Γενάρη του 2015, κατηγορώντας τη Νέα
Δηµοκρατία για το νεοφιλελεύθερο ξεπούληµα του «Δασκαλογιάννης». Αφού ανακαινίστηκε, αφού χτίστηκε η νέα πτέρυγα κόστους 50 εκατοµµυρίων ευρώ µε τα χρήµατα του ελληνικού
λαού, τους το παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για ενενήντα εννιά χρόνια,
όπως βέβαια και όλα τα υπόλοιπα.
Δεύτερον, σήµερα, ο κ. Σπίρτζης, ως νέος Μαυρογιαλούρος
τάζοντας έσοδα για τον Δήµο Μινώα Πεδιάδας και δουλειές για
τους ντόπιους, υπέγραψε πανηγυρικά στην Κρήτη τη ληστρική
σύµβαση παραχώρησης του έργου κατασκευής του νέου αεροδροµίου στο Καστέλι, και από κοντά φυσικά όλο το οικονοµικό
και πολιτικό κατεστηµένο της Κρήτης. Όλοι –βλέπετε- πρέπει να
πάρουν λίγο µερίδιο δόξας για ένα αεροδρόµιο κατά παραγγελία
των tour operator και των κατασκευαστικών οµίλων, το οποίο θα
εξασφαλίσει τεράστια κέρδη από τη µελέτη, τη κατασκευή και
τη διαχείρισή του στην κοινοπραξία ξένου και ντόπιου µονοπωλιακού οµίλου. Αυτοί που θα την πληρώσουν είναι οι φορολογούµενοι, οι εργαζόµενοι µε την τσάµπα εργασία που θα εργάζονται
ως σύγχρονοι σκλάβοι µε τις διαλυµένες εργασιακές σχέσεις
που έχουν εξασφαλίσει οι τωρινοί, όπως και οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Αυτό τι είναι; Είναι φιλολαϊκή ιδιωτικοποίηση;
Τρίτον, η αναβάθµιση του βόρειου οδικού άξονα -που τώρα το
θυµήθηκε, αφού σκοτώθηκαν εκατοντάδες αθώοι- κόστισε 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε σύµβαση παραχώρησης του δηµοσίου
στις κατασκευαστικές εταιρείες µε τριπλή χρηµατοδότηση: ιδιωτική, κρατική και δανεισµό από την Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτά
βέβαια θα κληθεί ο εργαζόµενος λαός να τα πληρώσει µε την επιβολή διοδίων. Αυτό τι είναι, φιλολαϊκή ιδιωτικοποίηση;
Για όλα αυτά βέβαια συµφωνούν όλοι τους: ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα
Δηµοκρατία, το Κίνηµα Αλλαγής, µέχρι και η Χρυσή Αυγή, οι δήµαρχοι της Κρήτης, ο Περιφερειάρχης, τουριστικοί πράκτορες,
µεγαλοξενοδόχοι. Και ενώ συµφωνούν σε όλα, κονταροχτυπιούνται για το µεταφορικό ισοδύναµο, όταν όλοι τους µέσα εδώ στη
Βουλή πριν από λίγο καιρό απέρριψαν την τροπολογία του ΚΚΕ
για την επαναφορά του µειωµένου συντελεστή του ΦΠΑ για όλα
τα νησιά.
Αποτελεί εµπαιγµό και για τον λαό της Κρήτης η απόφαση για
ένταξη των επιχειρήσεων της Κρήτης στο µεταφορικό ισοδύναµο
για τη µεταφορά προϊόντων. Δεν πρόκειται για αναπτυξιακό
µέτρο, αφού ενισχύεται µε ζεστό χρήµα το µεγάλο κεφάλαιο της
Κρήτης και αφορά τους µεγαλοεξαγωγείς της Κρήτης, τις µεγάλες εταιρείες που εξάγουν τα προϊόντα τους ή µεταφέρουν επιβάτες µε ετήσιο τζίρο -όπως έχετε πει εσείς, κύριε Υπουργέ- 40
εκατοµµυρίων ευρώ.
Οι εργαζόµενοι της Κρήτης δεν έχουν κανένα όφελος από
αυτό το µέτρο, αφού όποια έκπτωση εξασφαλίσουν οι επιχειρήσεις αυτές, δεν δεσµεύονται να την αποδώσουν στους επιβάτες
και στους µικρούς αγρότες, ούτε σηµαίνει πως οι καταναλωτές
στην Κρήτη θα δουν τις τιµές των προϊόντων στα ράφια να µειώνονται.
Το ΚΚΕ έχει προτείνει µέτρα, µε τα οποία δεν συµφωνείτε,
όπως δραστική µείωση εισιτηρίων επιβατών και των ναύλων των
οχηµάτων, επαναφορά του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ για όλα
τα νησιά, άµεση κρατική επιδότηση των αγροτοκτηνοτρόφων για
την κάλυψη του κόστους ακτοπλοϊκής µεταφοράς των προϊόντων
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χωρίς –επαναλαµβάνω- τους µεσάζοντες.
Το σχέδιο νόµου, κυρίες και κύριοι, προβλέπει µεταξύ των
δέκα λιµανιών και του Ηρακλείου. Κατ’ αρχάς, ο Οργανισµός Λιµένος Ηρακλείου ως ανώνυµη εταιρεία έχει ήδη δώσει σε ιδιώτες
την καθαριότητα, τα πάρκινγκ, τη φύλαξη του λιµένα.
Δεύτερον, συµφωνεί µε την υποπαραχώρηση χρήσης λιµενικών εγκαταστάσεων που οδηγεί αντικειµενικά στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του λιµανιού. Δεν θα µπορούσε να ήταν διαφορετικά.
Είναι η διοίκηση ΣΥΡΙΖΑ. Είναι φανερό ότι στο Ηράκλειο προβλέπεται υποπαραχώρηση της κρουαζιέρας και κατά δεύτερο λόγο,
αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον και ο τοµέας της εµπορευµατικής δραστηριότητας, στα πλαίσια του οποίου ήδη ο οργανισµός λιµένος
προµηθεύτηκε νέα µηχανήµατα πολύ µεγάλης αξίας. Οι επενδύσεις στον τοµέα της κρουαζιέρας είναι ιδιαίτερα κερδοφόρες,
τόσο για τους tour operator, τους εγχώριους τουριστικούς πράκτορες που θα οργανώνουν εκδροµές στο νησί, αλλά και για τον
παραχωρησιούχο που θα βάζει κόµιστρα φωτιά ανά επιβάτη-επισκέπτη. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη! Η υποπαραχώρηση της
κρουαζιέρας δεν αποκλείει µελλοντικά την παραχώρηση και
άλλων τοµέων, υλοποιώντας τα όσα λέει το νοµοσχέδιο για συνδυασµένες δραστηριότητες. Το εγκεκριµένο πλέον master plan
του οργανισµού λιµένος έχει στόχο τη συνολική αναµόρφωση
του λιµανιού του Ηρακλείου. Έρχεται να κουµπώσει σταδιακά
στις ανάγκες των επενδυτών, στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του,
τόσο στην κατασκευή εκσυγχρονισµού του µε τη µέθοδο σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, όσο και στη λειτουργία
αξιοποίησής του, στη συρρίκνωση των αρµοδιοτήτων του οργανισµού λιµένος οι οποίες θα περιοριστούν στις διοικητικές υπηρεσίες. Και τότε θα µου πείτε: «Αυτοί οι είκοσι οκτώ εργαζόµενοι
που έχουν αποµείνει από τους εβδοµήντα οκτώ -που ήταν κάποτε- τι θα γίνουν»;
Το master plan περιλαµβάνει διάφορες εναλλακτικές προτάσεις επενδυτικής αναβάθµισης του λιµανιού, συµπεριλαµβανοµένης και της χερσαίας ζώνης που ανήκει στον οργανισµό
λιµένων, όπως κτήρια παλιών αποθηκών του πρώην ΚΤΕΛ του
Θεατρικού Σταθµού Ηρακλείου. Θα αναπτυχθούν κέντρα εστίασης, αναψυχής, ναυταθλητισµού, εµπορίου. Προβλέπεται νέα κατασκευή λιµένα για ενοικίαση στάθµευσης µικρών σκαφών, µε
τοποθέτηση πλωτών προβλητών, εκσυγχρονισµό του επιβατικού
σταθµού και της προβλήτας 1 και της προβλήτας 2. Προβλέπει
ακόµα και υδατοδρόµιο καθώς επίσης και αξιοποίηση του ενετικού λιµένα του Ηρακλείου, µε το Κάστρο «Κούλες» και τα Νεώρια. Αυτά είναι που προβλέπει το master plan για λογαριασµό
των επιχειρηµατικών οµίλων, µε κύριο στόχο από την περιοχή
των Λινοπεραµάτων µέχρι και τον Άγιο Νικόλαο, απόσταση 80 χιλιοµέτρων, να µετατρέψουν την περιοχή αυτή σε Κρητική Ριβιέρα
για υψηλά βαλάντια, σε συνθήκες γαλέρας και φτώχειας για τους
εργαζόµενους.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ένα από τα θύµατα
αυτής της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων είναι οι ίδιοι οι εργαζόµενοι που θα υποστούν ακόµα µεγαλύτερες αλλαγές στις εργασιακές τους σχέσεις. Ήδη έχουν υποστεί σοβαρές αλλαγές µε
την ένταξή τους στο ενιαίο µισθολόγιο. Ακόµα δεν έχει υπογραφεί η συλλογική σύµβαση του 2018, µε ευθύνη της Κυβέρνησης,
γιατί –λέει- αντιβαίνει στο ενιαίο µισθολόγιο. Καταργήθηκαν οι
εσωτερικοί κανονισµοί λειτουργίας και τα δικαιώµατα που είχαν
κατακτήσει. Μειώθηκε το προσωπικό δραµατικά. Εντατικοποιήθηκε η δουλειά. Τους έχουν αφαιρέσει τις κοινωνικές παροχές
για κατασκηνώσεις, παιδικούς σταθµούς. Αυτή, λοιπόν, είναι η
ουσία της πολιτικής της εµπορευµατοποίησης.
Το ΚΚΕ, κύριε Πρόεδρε, αντιµάχεται αυτήν την πολιτική ιδιωτικοποιήσεων οποιασδήποτε µορφής, θεωρώντας ότι τα λιµάνια
πρέπει να ανήκουν στο κράτος και η λειτουργία τους να εξυπηρετεί τον λαό και όχι τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων και
να εξασφαλίζουν πλήρη εργασιακά µισθολογικά δικαιώµατα των
εργαζοµένων. Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να επαναπαύονται.
Πρέπει να δώσουν το µάθηµα µπροστά σε τέσσερις εκλογικές
αναµετρήσεις, αλλά κυρίως να οργανώσουν την πάλη τους, να
ανασυντάξουν το κίνηµα και να δώσουν ένα ηχηρό µάθηµα και
στα κόµµατα που µέχρι σήµερα τους έχουν στείλει στα τάρταρα,
αλλά διεκδικώντας και όλα όσα τους αφαίρεσαν τα προηγούµενα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστώ και εγώ τον
κ. Συντυχάκη.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Καστανιώτης, για επτά λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα βλέπουµε ένα ακόµα νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης το
οποίο πραγµατικά δεν έχει καµµία µα καµµία συνοχή, καµµία µα
καµµία συνέχεια και ξέρει ότι το µεγαλύτερο κοµµάτι του δεν θα
το εφαρµόσει αυτή η Κυβέρνηση, γιατί θα αποχωρήσει.
Μιλάµε για ένα νοµοθέτηµα το οποίο στην ουσία βασίζεται
στην ανυπαρξία λιµενικής πολιτικής. Ακούσαµε τον Υπουργό να
λέει ότι αφού υπάρχουν master plan σε όλα τα λιµάνια σηµαίνει
ότι έχουµε και λιµενική πολιτική. Μα, τα master plan ξέρουµε όλοι
ότι αφορούν τη λειτουργία των λιµανιών. Δεν είναι η στρατηγική,
δεν είναι η λιµενική πολιτική.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Δεν είπα αυτό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Σας άκουσα µια χαρά στην τηλεόραση, κύριε Υπουργέ.
Έχουµε δέκα λιµάνια εθνικού ενδιαφέροντος, κερδοφόρα.
Μπαίνουν σε ένα ιδιότυπο καθεστώς. Η κερδοφορία τους, βέβαια, τα τελευταία τέσσερα χρόνια µειώνεται.
Ο κάθε οργανισµός θα κάνει µελέτη βιωσιµότητας αφού χωρίς
καµµία µελέτη έχει επιλεγεί από το Υπουργείο και έχει αποφασιστεί το µοντέλο της υποπαραχώρησης. Γιατί δεν έγιναν µελέτες
βιωσιµότητας σε κάθε ένα από αυτά τα δέκα λιµάνια πριν αποφασιστεί το µοντέλο;
Είπε ο κ. Σαντορινιός ότι δεν έγιναν στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά και έγιναν. Η µελέτη βιωσιµότητας στο λιµάνι
του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης ήταν αυτή η οποία όρισε το
µέγεθος των επενδύσεων που θα έπρεπε να κάνει ο ιδιώτης.
Όρισε στην ουσία το ύψος του τιµήµατος και ήταν η βάση για να
γίνουν οι διαγωνισµοί.
Φυσικά και έγιναν. Εσείς τι κάνετε; Βάζετε το κάρο µπροστά
από το άλογο. Και να ρωτήσω: Στο λιµάνι της Πάτρας, για παράδειγµα, η µελέτη βιωσιµότητας που θα κάνετε µετά τον νόµο, αν
βγάλει ότι η υποπαραχώρηση δεν είναι το καλύτερο µοντέλο, τι
θα κάνετε; Θα πείτε ότι η Πάτρα βγαίνει από τα δέκα λιµάνια γιατί
η µελέτη βιωσιµότητας που έγινε µετά το νοµοσχέδιο λέει ότι δεν
πρέπει να πάµε σε αυτό το µοντέλο;
Εµείς τι λέµε; Θα πρέπει να δούµε το κάθε λιµάνι ποιο είναι το
µοντέλο που του ταιριάζει. Παραχώρηση, υποπαραχώρηση, ό,τι
πραγµατικά βγάλει η µελέτη βιωσιµότητας. Και ποιος θα κάνει
τη µελέτη βιωσιµότητας, κύριε Υπουργέ; Ο κάθε οργανισµός
µόνος του, όχι το ΤΑΙΠΕΔ. Άρα, αντιλαµβάνεστε τα προβλήµατα
που θα προκύψουν από αυτό που έχετε ετοιµάσει.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο: Στην υποπαραχώρηση ο επενδυτής
υποχρεώνεται σε επενδύσεις ή από τη στιγµή που παίρνει έτοιµες λειτουργικές µονάδες και υποδοµές δεν θα χρειάζεται να
κάνει ιδιαίτερες επενδύσεις;
Θα ξαναπώ για το λιµάνι της Πάτρας. Στο βόρειο κοµµάτι
υπάρχει το παλιό επιβατικό λιµάνι το οποίο έχει εννέα µέτρα
βάθος, έχει έτοιµο σταθµό υποδοχής κρουαζιέρας, έχει σχεδόν
έτοιµες τετρακόσιες πενήντα θέσεις για mega yachts. Άρα, αυτό
το κοµµάτι, αν η µελέτη υποπαραχώρησης το βγάλει ότι είναι
καλό και πρέπει να δοθεί, τι θα κάνει ο ιδιώτης; Τι θα κάνει ο
επενδυτής; Θα βάλει χρήµατα; Θα κάνει επενδύσεις; Όχι, θα
πάρει ένα φιλέτο. Αν το βάλουµε και στη διαδικασία των συνδυασµένων δραστηριοτήτων και πάρει, για παράδειγµα, και την
κρουαζιέρα της Κέρκυρας και την κρουαζιέρα του Κατάκολου,
δίνουµε το καλύτερο κοµµάτι, ένα φιλέτο στην πλευρά του Ιονίου, σε έναν ιδιώτη ο οποίος δεν θα χρειαστεί καν να βάλει τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι µιλάµε για µία παραχώρηση φιλέτων
χωρίς καµµία από πριν µελέτη.
Και για να είµαστε ειλικρινείς µεταξύ µας -γιατί το σηµαντικό
είναι εδώ να τα λέµε όλα- το µοντέλο της «COSCO», είναι ένα
κακό µοντέλο; Το µοντέλο του Πειραιά είναι ένα κακό µοντέλο;
Ο κ. Τσίπρας άλλα έλεγε όταν πήγε στην Κίνα. Δεν έλεγε ότι είναι
ένα κακό µοντέλο. Εµείς θεωρούµε ότι το µοντέλο παραχώρησης
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της «COSCO» είναι µοντέλο που φέρνει επενδύσεις, που φέρνει
καλοπληρωµένες θέσεις εργασίας, που αυξάνει το κύρος του λιµανιού του Πειραιά και το κάνει αυτήν τη στιγµή πρωτοπόρο στην
Ευρώπη και ναι, είναι ένα µοντέλο που έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον. Εσείς τι λέτε; Δεν σας αρέσει αυτό το µοντέλο;
Ή µήπως, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείτε αµαρτία να
πείτε «παραχώρηση», το θεωρείτε προπατορικό αµάρτηµα, ενώ
είναι µικρή αµαρτία η υποπαραχώρηση;
Προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από τις ιδεοληψίες σας. Ο κόσµος καταλαβαίνει, ο κόσµος αντιλαµβάνεται. Αυτό που χρειάζεται είναι επενδύσεις, αυτό που η χώρα χρειάζεται είναι αυτά τα
δέκα λιµάνια, που τέσσερα χρόνια τα έχετε αφήσει στην τύχη
τους, να πάρουν µπροστά. Αυτό που χρειάζεται είναι να µη σηκώνει τους τόνους εδώ ο κ. Κουρουµπλής, αλλά να µας απαντάει
για τις ευθύνες που είχε, όταν ήταν Υπουργός Ναυτιλίας.
Το λιµάνι της Πάτρας δεν έχει ούτε ένα ευρώ επένδυση, ούτε
ένα ευρώ. Όλοι οι δείκτες πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο
επί των ηµερών σας και έχετε το θράσος να µας λέτε ότι βρήκατε
τα λιµάνια σε άθλια κατάσταση; Γιατί αυτό είναι θράσος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι άκουσα πριν τον κ. Δρίτσα
να λέει στον κ. Κεφαλογιάννη, όταν µιλούσε για τον κ. Καµµένο,
ότι ο κ. Σαµαράς είναι ακροδεξιός. Κάτι τέτοια λέγατε. Κάτι τέτοια δεν λέγατε, κύριε Δρίτσα;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Με προκάλεσε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Σας προκάλεσε; Είναι εδώ ο κ.
Κουβέλης, ο οποίος συγκυβέρνησε µε τον κ. Σαµαρά, και έχει
υποχρέωση να µας πει αν θεωρεί ότι ο κ. Σαµαράς είναι ακροδεξιός και να απαντήσει στον κ. Δρίτσα τον προκάτοχό του. Για να
σταµατήσει αυτή η σπέκουλα, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα σας απαντήσω αργότερα, κύριε
Κατσανιώτη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Και είναι υποχρεωµένος ο κ. Κουβέλης, που ήταν συγκυβερνήτης του κ. Σαµαρά να µας το πει.
Και να σας απαντήσει αυτός και όχι εγώ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Δηµοσχάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ήθελα να αναφερθώ επ’ ολίγον για τις προχθεσινές κρίσεις
στην Ελληνική Αστυνοµία. Λυπάµαι πολύ που δεν είναι εδώ ο
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αλλά ελπίζω να τα ακούσει.
Οι κρίσεις των αξιωµατικών αποτελούν τη µεγαλύτερη κρίση του
Σώµατος, γιατί αποφασίζεται, πέραν του Αρχηγού του ΚΥΣΕΑ,
και η υπόλοιπη ηγεσία όλων των βαθµών σε κεντρικό, περιφερειακό και νοµαρχιακό επίπεδο, που θα καλύψουν τις υπηρεσίες.
Ουσιαστικά είχαµε προχθές µη κρίσεις των αντιστρατήγων,
στη συνέχεια χωρίς κενές θέσεις, είχαµε επιλεκτικές κρίσεις για
τους υποστρατήγους και κυρίως δε εκκαθαριστικές κρίσεις
στους βαθµούς του ταξίαρχου και του αστυνοµικού διευθυντού.
Έχουµε την πολυτέλεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξαίρετοι αξιωµατικοί µε πλούσια βιογραφικά και µε ευδόκιµη διαδροµή να αποστρατεύονται «τσιµπητοί»; Κρίσεις µε κοµµατικά
κριτήρια δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από την αντιπολίτευση, ούτε από τους πολίτες της χώρας, αλλά ούτε και από
το σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας γιατί αποτελεί κεκτηµένο.
Τακτοποιήσεις µε κοµµατικά κριτήρια για την Αστυνοµία έχουν
παρέλθει. Εσείς, όµως, δυστυχώς, ζείτε µε το παρελθόν και παρεµβαίνετε άκοµψα, ακόµα και προκλητικά και σε τοπικό επίπεδο.
Και τώρα στο θέµα µας.
Κύριε Υπουργέ, η Νέα Δηµοκρατία µιλούσε για στρατηγική
αξιοποίηση των λιµένων και εσείς µιλούσατε ως ΣΥΡΙΖΑ για ξεπούληµα. Βλέπετε τώρα τον δρόµο του ρεαλισµού, αλλά δεν τολµάτε να τον διαβείτε. Δεν µπορείτε να απαλλαγείτε από τα δεσµά
του κρατισµού. Είστε εγκλωβισµένοι. Επιλέγετε το µοντέλο των
υποπαραχωρήσεων.
Για το υπόλοιπο λιµάνι, δεν σας ενδιαφέρει η αξιοποίησή του;
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Το µόνο που σας νοιάζει είναι να µπαλώσετε τρύπες του προϋπολογισµού; Ποιος θα έχει πλέον την ευθύνη του λιµένα; Πώς
θα διασφαλιστούν οι εργαζόµενοι και οι λοιποί εµπλεκόµενοι µε
αυτόν;
Δυστυχώς, ολοκληρωµένη µελέτη αξιολόγησης και βιωσιµότητας δεν υπάρχει. Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, Γιάννης
Πλακιωτάκης, ανέδειξε εµπεριστατωµένα τα βασικά θέµατα του
νόµου.
Αναφέροµαι στο λιµάνι της Αλεξανδρούπολης που παρουσιάζει γεωστρατηγικό ενδιαφέρον. Το µεγαλύτερο µέρος της χερσαίας ζώνης του λιµανιού, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο master
plan, ανήκει σε ιδιόκτητες εκτάσεις. Εκκρεµεί πολλά χρόνια η
διαδικασία απαλλοτρίωσης και φυσικά η αποζηµίωση των κατόχων.
Το ανέδειξα µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου καταθέτοντας από 16-11-18 κοινοβουλευτική αναφορά µε τα σχετικά έγγραφα-δικαιολογητικά των τριάντα τεσσάρων κατόχων που προείπα. Στην απάντησή σας µεταθέσατε το θέµα στο ΤΑΙΠΕΔ για
να βρει µία λύση.
Κύριε Υπουργέ, ιδού, το πεδίο δόξης είναι λαµπρόν. Ρυθµίστε
το θέµα νοµοθετικά τώρα που µπορείτε. Έχετε τα νοµικά όπλα.
Δεν χρειάζεται να περιµένουν τριάντα τέσσερις οικογένειες τις
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις. Η ένταξη αυτών των εκτάσεων
στον σχεδιασµό του Οργανισµού Λιµένα Αλεξανδρούπολης έγινε
το 2008, σύµφωνα µε απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Η συγκεκριµένη έκταση ανήκει στο γενικό πολεοδοµικό σχέδιο
του Δήµου Αλεξανδρούπολης. Το ΥΠΕΧΩΔΕ, µε απόφαση του,
χαρακτήρισε την έκταση «χερσαία ζώνη λιµένα». Δηλαδή, απαγορεύεται η έκδοση οικοδοµικών αδειών για τα διακόσια, περίπου, στρέµµατα.
Χαρακτηρίζεται µάλιστα στο σχετικό master plan, όπως προείπα, ως τοµέας Ε’, ο οποίος είναι προαπαιτούµενος για την
πλήρη αξιοποίηση του λιµένα και περιλαµβάνει ελεύθερη ζώνη,
ελεύθερη έκταση, κτήριο Οργανισµού Λιµένος Αλεξανδρούπολης µε τοπικό λιµεναρχείο, εγκαταστάσεις διαλογής, χώρος πιθανής µελλοντικής ανάπτυξης εµπορευµατικού σταθµού και
κέντρου, κτίριο νέου τελωνείου του νοµού, χώρος µελλοντικών
κτιριακών εγκαταστάσεων.
Ξεχωρίζω την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου διοικητηρίου
του ΟΛΑ, µε το λιµεναρχείο µαζί, εντός του λιµένος. Σήµερα το
κεντρικό λιµεναρχείο είναι µέσα στον οικοδοµικό ιστό της πόλης.
Αποτελεί προσβολή για το µεγαλύτερο λιµάνι στο Θρακικό Πέλαγος και στο βορειοανατολικό Αιγαίο το λιµεναρχείο να είναι
µέσα στην οικιστική περιοχή. Μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου και µέσω συναντήσεων µε τους προκατόχους σας, ανέδειξα
την ανάγκη κατασκευής ενός σύγχρονου κτηρίου µέσα στο λιµάνι. Είναι µία υποχρέωση που µπορεί να αναλάβει ο παραχωρησιούχος και πρέπει να προβλεφθεί αυτό, κύριε Υπουργέ, µέσα
από τη νοµοθέτηση.
Επίσης, θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι στα άρθρα 24 και 25
ρυθµίζετε την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων αξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής µέχρι την εισαγωγή
τους στις σχετικές παραγωγικές σχολές µε το σύστηµα των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως µάλιστα και πριν από λίγο αναφέρατε. Αναφωνώ: Πόσο πρόχειρη ήταν η νοµοθέτηση περί
πανελλαδικών εξετάσεων σε όλες τις βαθµίδες, όταν δεν είχε
προβλεφθεί αυτό το κενό των τεσσάρων ετών που προείπατε για
τους αξιωµατικούς και για τα δύο-τρία χρόνια για τους υπαξιωµατικούς!
Παραµένει µυστήριο, όµως, πού θα ιδρυθούν αυτές τις σχολές. Σας είχαµε προτείνει την ίδρυση της Λιµενικής Ακαδηµίας
στην Αλεξανδρούπολη. Ξεκινάτε από το Σεπτέµβρη µήνα τη λειτουργία των παραγωγικών σχολών. Πού θα λειτουργήσουν;
Έχετε χώρο; Έχετε εγκαταστάσεις; Εµείς σας προτείναµε και
σας πρότεινε και ο δήµαρχος της Αλεξανδρούπολης προσωρινές
εγκαταστάσεις για τη λειτουργία των σχολών κι έχουµε παραχωρήσει εκατόν σαράντα οκτώ στρέµµατα στην καλύτερη περιοχή
της Αλεξανδρούπολης.
Διαθέτουµε το καλύτερο πεδίον εκπαίδευσης. Γιατί δεν παίρνετε µία µεγάλη απόφαση εθνικού χαρακτήρα και να εγκαταστα-
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θούν εκεί οι σχολές, που το έχουµε πάρα πολλή ανάγκη; Εσείς,
κύριε Υπουργέ, έχετε ευαισθησία και σας γνωρίσω καλώς. Σας
διακρίνει και ευθυδικία. Είµαι σίγουρος ότι θα πάρετε την εύστοχη και εθνικά ωφέλιµη απόφαση.
Επίσης, µε το άρθρο 26, που έχει ως τίτλο «επέκταση των αρµοδιοτήτων του Λιµενικού Σώµατος στους αιγιαλούς και στις παραλίες», επεκτείνετε την εδαφική αρµοδιότητα του Σώµατος. Η
κατά τόπον και καθ’ ύλη αρµοδιότητα, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε
ως καλός νοµικός που είστε, δεν πρέπει να αλλάζει πρόχειρα,
αλλά σύµφωνα µε µελέτες και µάλιστα, όταν ανακύπτουν µείζονα
προβλήµατα.
Παρακαλώ, καταθέστε στα Πρακτικά της Βουλής αν έχετε έγγραφο της Κατεχάκη µε σύµφωνη γνώµη προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι υπογραφή της Υπουργού, διότι γνωρίζω πόσο διαβάζουν οι Υπουργοί τα νοµοσχέδια τα οποία έχουν συνυπευθυνότητα. Ρωτάω αν έχετε καθαρό έγγραφο της Κατεχάκη ότι συµφωνεί προς αυτή την κατεύθυνση που νοµοθετείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Δηµοσχάκη,
ολοκληρώστε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κλείνω σε µισό λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
Οι δικαστές, οι εισαγγελείς, τα δικαστήρια γνωρίζουν γενικά
την εδαφική αρµοδιότητα των δύο Σωµάτων Ασφαλείας. Ουδέποτε δηµιουργήθηκαν προβλήµατα. Η Ελληνική Αστυνοµία ασχολείται επιτυχώς µέχρι σήµερα στον χώρο αυτόν. Όποτε δηµιουργήθηκαν προβλήµατα, λύθηκαν από τους τοπικούς διοικητές.
Αναθέσατε επιπλέον αρµοδιότητες και καθήκοντα στο Λιµενικό
Σώµα. Το επιθυµεί η ηγεσία του Σώµατος αυτού; Τα στελέχη το
επιθυµούν; Έχετε ντοκουµέντα; Καταθέσετε τα παρακαλώ στα
Πρακτικά της Βουλής.
Γνωρίζετε ότι σε αυτή τη κατηγορία υπάγονται δεκαέξι χιλιάδες χιλιόµετρα αιγιαλών και παραλιών της χώρας. Έχει τους ανθρώπινους πόρους για να αστυνοµεύσουν αυτοί οι αξιωµατικοί,
αυτό το Σώµα, αυτή τη µεγάλη ευθύνη τους αναθέτετε; Είµαι σίγουρος ότι όταν θα σας ζητήσουν δυνάµεις, θα τους πείτε το περίφηµο και το ιστορικό «εκ των ενόντων».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέα Δηµοκρατίας)
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Θεόδωρος Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε πριν µπω στα θέµατα του νοµοσχεδίου,
οφείλω µέρες τώρα στον συνάδελφο και πρώην Υπουργό Ναυτιλίας, τον κ. Βαρβιτσιώτη, µία απάντηση -γιατί εγώ δεν χρησιµοποιώ twitter και facebook και περίµενα ακριβώς αυτή τη µέρα,
ενώπιον του Κοινοβουλίου. Θα µε διαδεχθεί άλλωστε στο Βήµα
και θα έχει τη δυνατότητα να απαντήσει- για µία ατυχή δήλωση
του εδώ στο Κοινοβούλιο, προ δύο εβδοµάδων περίπου, στη συζήτηση ενός άλλου νοµοσχεδίου. Είπε το απίστευτο, κι επέµενε
κιόλας, ότι το «2015 το Αιγαίο γέµισε πτώµατα» και ότι «είχαµε
χίλιους πεντακόσιους πνιγµένους πρόσφυγες και µετανάστες».
Το 2015 οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιοι δώδεκα
άνθρωποι εισήλθαν στη χώρα µας. Έγιναν εκατόν τριάντα εννέα
χιλιάδες τετρακόσιες εβδοµήντα τρεις διασώσεις από τα στελέχη
του Λιµενικού Σώµατος. Εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες, στην
πραγµατικότητα, µαζί µε την ευρύτερη περιοχή, ήταν οι διασωθέντες. Οι απώλειες συνολικά ήταν διακόσιες εβδοµήντα δύο, εκ
των οποίων εκατόν ογδόντα τέσσερις σε περιστατικά έρευναςδιάσωσης. Κανένα από αυτά τα εκατόν ογδόντα τέσσερα περιστατικά δεν ήταν µε παρουσία των στελεχών του Λιµενικού
Σώµατος στο σηµείο. Επνίγησαν πριν προλάβουν τα σκάφη του
Λιµενικού Σώµατος να φτάσουν και να τους διασώσουν.
Το Λιµενικό Σώµα το 2015, το 2016, το 2017 δεν έχασε ούτε
έναν άνθρωπο, όταν ήταν παρόν και µπορούσε να είναι στη διαδικασία της έρευνας-διάσωσης!
Αυτά τα στοιχεία τα καταθέτω για τα Πρακτικά ως τιµή στη
µνήµη του Κυριάκου Παπαδόπουλου, η ρύθµιση για τα τέκνα του
οποίου συµπεριλαµβάνεται στο σηµερινό νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Δρίτσας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο πρώην Υπουργός Ναυτιλίας, τιµώντας το Λιµενικό Σώµα,
οφείλει διαδεχόµενος σε λίγο εµένα στο Βήµα να επανορθώσει
και να αποκαταστήσει τα πράγµατα.
Προχωράµε στη λιµενική πολιτική. Είπα και στην επιτροπή –το
είπε και ο Υπουργός σήµερα, ο κ. Κουβέλης- ότι προσπαθήσαµε
αναλαµβάνοντας το Υπουργείο το 2015 να βάλουµε -και ακόµα
είµαστε σε πορεία- τα πρώτα βήµατα και τα πρώτα θεµέλια µιας
πραγµατικά εθνικής στρατηγικής για τη λιµενική βιοµηχανία. Δεν
υπήρχε!
Έδωσα κι ένα παράδειγµα. Όταν η τρόικα επέβαλε τη σύνταξη
µιας µελέτης στρατηγικής για τη λιµενική βιοµηχανία και την αναζήτησα -γιατί αναφερόταν σε µία ερώτηση συναδέλφου στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, περιλαµβανόταν και σε νόµοαυτή η µελέτη δεν υπήρχε πουθενά στο Υπουργείο. Δεν την
ήξερε κανείς. Δεν είχε συµµετάσχει καµµία υπηρεσία του Υπουργείου στη σύνταξή της.
Επειδή, όµως, προέκυπτε και ήταν και υποχρέωση από το νόµο
να την επικαιροποιήσουµε, έκανα τα πάντα για να την αναζητήσω. Ξέρετε πού την βρήκα; Σε συνεργάτιδα πρώην Υπουργού
–όχι του κ. Βαρβιτσιώτη- της Νέας Δηµοκρατίας στο σπίτι της,
σε στικάκι, το οποίο µας το απέστειλε. Αυτή είναι η µόνη µελέτη,
η οποία είχε παραγγελθεί σε ιδιωτικό γραφείο στην ιστορία του
Υπουργείου Ναυτιλίας. Μπορείτε να βγάλετε τα συµπεράσµατά
σας.
Η ιδιωτικοποίηση είναι γνωστή επιλογή της Νέας Δηµοκρατίας.
Και αυτή, άκριτη, όµως, καθώς ούτε αυτό δεν έχετε µελετήσει.
Γιατί ιδιωτικοποίηση από ιδιωτικοποίηση διαφέρει. Υπάρχουν
πολλών ειδών ιδιωτικοποιήσεις. Μπορεί κανείς να είναι εναντίον
των ιδιωτικοποιήσεων, υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά υπάρχει
ένα τεράστιο φάσµα ζητηµάτων που έχει κανείς να προσεγγίσει
για να δει µία ιδιωτικοποίηση.
Δεν φέρνει, όµως, µόνο επενδύσεις. Επενδύσεις µπορεί να
έχει και ο δηµόσιος ΟΛΠ. Αυτά που λέµε τώρα για την «COSCO»
στον Πειραιά, είναι υποχρεωτικές επενδύσεις γιατί ήταν προγραµµατισµένες –και αυτό µπορεί να βεβαιώσει ο κ. Βαρβιτσιώτης- και χρηµατοδοτηµένες από τον δηµόσιο ΟΛΠ.
Εποµένως, η σύµβαση παραχώρησης του πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών δεν µπορούσε να πάει πιο πίσω στις επενδύσεις
από εκεί που ο ΟΛΠ ως ανώνυµη εταιρεία, εισηγµένη στο χρηµατιστήριο αλλά µε πλειοψηφικό πακέτο το δηµόσιο µέσω του
ΤΑΙΠΕΔ, είχε οργανώσει και είχε προγραµµατίσει.
Το κύριο πρόβληµα µε τις ιδιωτικοποιήσεις είναι το πόσους πελάτες µπορείς να φέρεις σε ένα λιµάνι. Και έτσι όπως είναι οργανωµένα πια τα διεθνή δίκτυα, είναι µείζον ζήτηµα το πώς
µπορείς πραγµατικά υπό τις συνθήκες της δηµόσιας διαχείρισης
να το πετύχεις. Και εκεί κρίνονται πάρα πολλά.
Όµως, πραγµατικά ντράπηκα όταν ως Υπουργός Ναυτιλίας
επισκέφτηκα το Ισραήλ µαζί µε τον Πρωθυπουργό και µε ενηµέρωσε εκεί ο Υπουργός Μεταφορών –γιατί οι περισσότερες
χώρες δεν έχουν Υπουργό Ναυτιλίας- για το πώς οργάνωσαν τα
πέντε µεγάλα λιµάνια του Ισραήλ σε συσχέτιση και µε τις χερσαίες και µε τις εναέριες µεταφορές σε ένα πρόγραµµα µελετηµένο. Και κράτησαν τα δύο κρατικά. Τα δύο είναι υπό παραχώρηση και ιδιωτικοποίησαν το ένα. Και αυτό αποτέλεσε ένα συνολικό σχέδιο γι’ αυτή τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πότε υπήρχε στην Ελλάδα το παραµικρό τέτοιο σχέδιο; Το
Υπουργείο τώρα και η Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής
Πολιτικής έκτοτε, βήµα-βήµα έχει προχωρήσει και έχει φτάσει
ήδη σε ένα επίπεδο αρκετά καλό για να µπορέσει να οργανώσει
όλο αυτόν τον σχεδιασµό.
Και µην ξεχνάτε ότι δεν µιλάµε εν κενώ για ιδιωτικοποιήσεις ή
µη ιδιωτικοποιήσεις. Μιλάµε στις συνθήκες της χρεοκοπίας, διά
του ΤΑΙΠΕΔ και για την εξυπηρέτηση του χρέους. Άρα, φεύγουµε
πάρα πολύ µακριά από έναν πραγµατικό δηµόσιο σχεδιασµό λιµενικής βιοµηχανίας και της ανάπτυξής της. Γιατί είµαστε στη
µέγγενη της εξυπηρέτησης του χρέους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Δρίτσα, να
συντοµεύετε.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Και απ’ αυτήν την άποψη οι ιδιωτικοποιήσεις -για όποιον τις υπερασπίζεται- δεν είναι σωστές ούτε
στον Πειραιά ούτε στην Θεσσαλονίκη. Και αυτό όποιος νεοφιλελεύθερος έχει το µυαλό του, µπορεί να το πει και να το οµολογήσει και να το καταλάβει πολύ καλά.
Γιατί µπορείτε να δείτε πολύ καλά αυτή τη στιγµή στον Πειραιά
–που ναι, αναπτύσσεται, το ξέραµε όλοι, άλλωστε αναπτυσσόταν
και στην προηγούµενη φάση- το ζήτηµα της προστιθέµενης
αξίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Δρίτσα, παρακαλώ να συντοµεύετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ούτε µία βίδα δεν έχει παραγγελθεί
µέχρι τώρα σε βιοτεχνία του Πειραιά για τις επενδύσεις της
«COSCO»! Ποια είναι η προστιθέµενη αξία; Και απ’ αυτήν την
άποψη οι αποφάσεις της ΕΣΑΛ και όλοι οι σχεδιασµοί για το µέλλον του λιµανιού του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης πρέπει να
προβληµατίσουν όλους.
Και η νέα αυτή πορεία των δέκα λιµανιών έχει να διανύσει
ακόµα πολύ δρόµο. Πρέπει να δούµε τον ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ –και
να συµφωνήσουµε µέχρι πότε θα έχουµε ή όχι το ΤΑΙΠΕΔ, πρέπει
να πάρει θέση η Νέα Δηµοκρατία και σε αυτό- και τον ρόλο του
οργανισµού λιµένων και ποιος θα παίζει τον ρόλο του Port Authority, της δηµόσιας αρχής λιµένα. Αυτό είναι πανευρωπαϊκό κεκτηµένο. Και να δούµε πώς ακριβώς γίνεται η συνδυαστική ακριβώς προοπτική της ανάπτυξης των λιµανιών. Αυτή η βάση είναι
βάση εκκίνησης και έχει µπροστά της πολύ δρόµο να διανύσει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως
ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», είκοσι οκτώ µαθήτριες και µαθητές και πέντε συνοδοί εκπαιδευτικοί από τα Δηµοτικά Σχολεία Νεοχωρακίου, Σιταριάς και Βεύης Φλώρινας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης από τη Νέα Δηµοκρατία. Είναι ο τελευταίος οµιλητής εκ του καταλόγου και µετά
θα περάσουµε στις δευτερολογίες.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέτοιο ρεσιτάλ υποκρισίας είχα να δω χρόνια.
Από τη µία ο κ. Δρίτσας λέει ότι είναι κακή η ιδιωτικοποίηση του
ΟΛΠ και από την άλλη ο κ. Δρίτσας την υπέγραψε. Γιατί δεν παραιτούσασταν; Να µην την υπογράφατε, αφού ήταν τόσο κακή.
Γιατί δεν παραιτούσασταν; Έτσι κάνουν οι πολιτικοί άνδρες κύριε
Δρίτσα. Όταν αισθάνονται ότι το µολύβι είναι βαρύ, παραιτούνται. Δεν υπογράφουν και µετά έρχονται εδώ και λένε άρες µάρες
κουκουνάρες, βλέποντας την πύλη της αντιπολίτευσης για να ξανακάνετε τα ίδια που κάνατε προχθές!
Διαδηλώνατε κάθε Τρίτη και Πέµπτη µε τον Λαφαζάνη έξω από
το γραφείο µου και ερχόσαστε σήµερα και λέτε –η Κυβέρνηση
τα λέει, όχι εσείς- πόσο έχει αναπτυχθεί το λιµάνι του Πειραιά,
πόσο επωφελής είναι η στρατηγική σχέση µε την Κίνα. Ο Πρωθυπουργός διαφηµίζει αυτή τη σχέση σε κάθε ευκαιρία. Και ερχόσαστε σήµερα και ακολουθείτε το µοντέλο –που χρόνια σας
λέµε ότι πρέπει να επιβληθεί σε αυτή τη χώρα- της αξιοποίησης
της λιµενικής περιουσίας, πέρα από το δηµόσιο, µε συνέργειες
µε τον ιδιωτικό τοµέα. Είναι αυτό για το οποίο κατηγορούσατε
τον Καραµανλή. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και εάν θέλετε να µιλάµε και για τους νεκρούς στο Αιγαίο, να
σας πω ότι ήταν οκτακόσιοι έξι το 2015 και τετρακόσιοι τριάντα
τέσσερις το 2016. Αυτά λέει η τουρκική ακτοφυλακή. Γιατί επί
δικών σας ηµερών η πληροφόρηση ήταν και ελλιπής.
Αυτή ήταν η πολιτική των ανοιχτών συνόρων. Αυτή ήταν! Και
τολµάτε κιόλας να αφήνετε το υπονοούµενο ότι άνθρωποι του
λιµενικού σε ατυχή επιχείρηση έρευνας και διάσωσης µετατράπηκαν σε δολοφόνοι. Το έχω ακούσει από συναδέλφους σας.
Αυτός ήταν ο λόγος µε τον οποίο πολιτευτήκατε τόσα χρόνια.
Και τώρα κάνετε ασκήσεις Αντιπολίτευσης.
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Όµως, ξέρετε κάτι; Έχετε µετατρέψει την ελληνική ναυτιλία
αντί για ένα σύγχρονο καράβι ανάπτυξης σε ένα παλιό ατµόπλοιο. Ξέρετε ποιος έχει επωφεληθεί από την πολιτική σας τα τελευταία τέσσερα χρόνια; Έναν ευνοήσατε. Την Κύπρο. Διπλασιάστηκαν οι εταιρείες που εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο επί ΣΥΡΙΖΑ. Από εκατό έχουν γίνει διακόσιες.
Έναν χρόνο έχετε το master plan, το πλάνο των επενδύσεων
του λιµανιού του Πειραιά. Και εγκρίθηκε µόλις εχθές, µε χιλιάδες
αιρέσεις και βεβαίως χωρίς καµµία από τις σοβαρές αναπτυξιακές επενδύσεις που θα αναπτύξουν την πόλη του Πειραιά, όπως
εκθεσιακό κέντρο, κέντρο Logistics, ξενοδοχεία. Όλα αυτά είναι
εκτός. Ο χρόνος επί ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει χειρότερος από την «ώρα
ΠΑΣΟΚ».
Κύριε Υπουργέ, σας εκτιµώ. Είστε, όµως, από τους λίγους Υπουργούς που έχουν πανηγυρίσει την ακύρωση δικής τους απόφασης. Είστε ο µόνος Υπουργός που πανηγυρίσατε πώς λύσατε
το πρόβληµα που εσείς δηµιουργήσατε µε τον ΦΠΑ στα σκάφη
αναψυχής.
Ερχόσαστε σήµερα και ακυρώνετε το έργο όλων των προκατόχων σας. Πάλι διαγωνισµούς για λιµενοφύλακες και αξιωµατικούς του λιµενικού, ενώ µέχρι προχθές πανηγυρίζανε πώς έκαναν ακαδηµία και τελείωσε αυτό και θα µπαίνουν από τις πανελλήνιες εξετάσεις.
Είστε εδώ και φέρνετε πάλι διατάξεις τις οποίες θα τις ακυρώσετε. Αυτή η διάταξη που φέρνετε για τα σκάφη αναψυχής, ότι
στο σκάφος χωρίς κυβερνήτη θα πρέπει να προσλαµβάνει ο ιδιοκτήτης του σκάφους τον πελάτη του ως κυβερνήτη, είναι µία διάταξη πρωτοφανούς αστειότητας, για να µην πω κάτι χειρότερο.
Και, βεβαίως, η άλλη διάταξη που είχατε φέρει πολύ πρόσφατα ήταν η παράταση του καθεστώτος των πλοίων τύπου «ΑΓΙΑ
ΖΩΝΗ», για την οποία ο Πρωθυπουργός πανηγύριζε πως τα κατήργησε. Το φέρατε πριν από µερικές εβδοµάδες στη Βουλή.
Ποια πολιτική σας έχει πετύχει; Το ότι έχετε από το 2014 κατατεθειµένο αίτηµα, το οποίο επανέλαβε και το 2016 και το 2017
για την αξιοποίηση του λιµανιού του Λαυρίου ως λιµάνι κρουαζιέρας και το έχετε και καρκινοβατεί και κάθεται εκεί όταν έχουµε
µείωση των κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα;
Πείτε µας ποια πολιτική έχει πετύχει από αυτές που έχετε
κάνει. Το ότι επί τέσσερα χρόνια αδυνατούσατε να κάνετε έναν
διαγωνισµό αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση για την
ενίσχυση του Λιµενικού; Μόλις τελευταία έγιναν οι διαγωνισµοί.
Πέρασαν τρεις Υπουργοί για να έρθει ο τελευταίος, ο τρίτος να
υπογράψει για να βγούνε κάποιοι διαγωνισµοί.
Ακόµα ακούµε τον κ. Τσίπρα να λέει ότι θα κάνουµε διαγωνισµούς έτσι ώστε να πηγαίνουν οι δουλειές στα ελληνικά ναυπηγεία. Έναν µεγάλο κάνετε και πάει σε ιταλικό ναυπηγείο.
Σε τι πετύχατε; Ήρθε ο κ. Κουρουµπλής πριν από λίγο και µας
έλεγε για τις σχολές κ.λπ.. Ας τις γυρίσει και να δει και να του
πούνε τι γράφουνε οι ταµπέλες από τις ανακαινίσεις και στο
ΚΕΣΕΝ και στη Μηχανιώνα και στη Σύρο και στην Κύµη και στην
Κεφαλονιά. Πότε έγιναν αυτές οι ανακαινίσεις των Σχολών;
Και τι καταφέρατε; Πόσο έχετε αυξήσει την απασχόληση;
Είστε στο τέλος µίας θητείας που για την ελληνική ναυτιλία
έστειλε ένα πολύ κακό µήνυµα, το µήνυµα ότι η Ελλάδα δεν τη
συµπεριλαµβάνει στους στρατηγικούς της στόχους ανάπτυξης.
Έγινε το Brexit και ακούγαµε τον κ. Κουρουµπλή πώς πήγαινε
συνέχεια στον IMO και στο Λονδίνο να φέρει επιχειρήσεις από
το Brexit, να τους βάλει να εγκατασταθούν εδώ. Ποια έφερε;
Ποιον νηογνώµονα; Ποιον P&I; Ποιος εγκαταστάθηκε; Δεν το
έχετε καταλάβει ότι υπάρχει φυγή; Φυγή!
Και, βέβαια, να σας πω και κάτι τελευταίο και πολύ λυπηρό.
Όταν ξεκινήσαµε αυτήν την ιστορία των λιµανιών και οδηγηθήκαµε στην απόφαση για ιδιωτικοποίηση, ήταν γιατί πλέον στον
Πειραιά δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για οποιαδήποτε ακόµα
παραχώρηση.
Σήµερα έρχεστε, επιβεβαιώνετε την πολιτική ότι αυτήν τη δουλειά πρέπει να την κάνει το ΤΑΙΠΕΔ –το βρίζατε µέχρι προχθές,
αλλά βεβαίως τώρα υπό τον έλεγχο του υπερταµείου- και το κάνετε τόσο δύσκολο να πετύχει σαν να θέλετε να πυροβολήσετε
τα πόδια της οποιαδήποτε προσπάθειας. Βάζετε µεταβλητό ποσοστό αντικαταβολής, βάζετε χιλιάδες γραφειοκρατικές διατυ-
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πώσεις. Έχετε φτιάξει τον πιο δυσκίνητο µηχανισµό αδειοδότησης λιµενικών έργων. Φάνηκε από την πρόσφατη απόφαση της
ΕΣΑΛ.
Και δεν έχετε τολµήσει ακόµα να πείτε στις τοπικές κοινωνίες
ένα µεγάλο συγγνώµη, να το πείτε στο Λαύριο, να το πείτε στην
Αλεξανδρούπολη, που ακούγαµε συνέχεια πώς θα γίνει το µεγάλο hub, να το πείτε στον Βόλο, να το πείτε στην Κέρκυρα γιατί
τόσον καιρό δεν προχώρησαν πράγµατα που µπορούσαν να γίνουν. Σας κράτησε πίσω η ανικανότητα, η ιδεοληψία και τα δεσµά
σας µε συγκεκριµένα συµφέροντα τοπικά ή άλλα. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο µετά
τον κύριο συνάδελφο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ευτυχώς αυτή η κατάσταση θα
αλλάξει και θα αλλάξει γιατί θα έρθει µία κυβέρνηση αποφασισµένη να πάρει γρήγορα αποφάσεις γιατί ο χρόνος δεν είναι ατελείωτος. Τα µαθήµατα και ο χρόνος εκπαίδευσης του ΣΥΡΙΖΑ
στις αρχές της σύγχρονης διακυβέρνησης έληξε. Τώρα θα πάτε
στον ρόλο σας, στον φυσικό σας χώρο, στην Αντιπολίτευση, εκεί
όπου πραγµατικά θα ξανακάνετε, απ’ ό,τι είδαµε πριν από λίγο,
ασκήσεις λέγοντας προς όλους ότι «είµαστε αντίθετοι στην πολιτική που εφαρµόζαµε µέχρι προχθές». Τότε δεν θα σας ακούει
κανένας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, µην αγχώνεστε. Ήρεµα. Ζητήσατε τον λόγο προφανώς για κάτι το οποίο
ειπώθηκε από τον κ. Βαρβιτσιώτη, όµως παράλληλα –και πριν τελειώσει ο κ. Βαρβιτισώτης- ζήτησε τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Συνεννοηθείτε µεταξύ σας για να µην φέρετε το Προεδρείο
στη δύσκολη θέση να επιλέγει. Ποιος θέλει να προταχθεί; Εγώ
δεν έχω καµµία αντίρρηση. Θα µιλήσετε και οι δύο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα περιµένω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Ξυδάκη,
έχετε τον λόγο. Είναι τυπικό, αλλά θα αξιοποιήσετε τον χρόνο;
Δικαιούστε το δεκάλεπτο συν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Θα είµαι πολύ σύντοµος. Αφορά πιο πολύ τα όσα διαµείβονται
σε αυτήν την Αίθουσα ως προς το ύφος και το ήθος των οµιλητών και το ήθος που οφείλουµε στους πολίτες που µας παρακολουθούν και στην τιµή αυτού του Κοινοβουλευτικού Σώµατος.
Χθες ο κ. Κεγκέρογλου µε ιταµότατο ύφος προσέβαλε την
ουσία του κοινοβουλευτισµού αισχρολογώντας από αυτό το
Βήµα και εναντίον εµού και εναντίον του Υπουργού. Κατεγράφησαν στις εφηµερίδες.
Σήµερα απευθύνει ένα ερώτηµα στον κ. Βαρβιτσιώτη ευγενέστατα, για δηµοσιεύµατά του, από το Βήµα της Βουλής, ο συνάδελφος Βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας, πρώην Υπουργός Ναυτιλίας, προς τον συνάδελφο Βουλευτή Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη,
πρώην Υπουργό Ναυτιλίας.
Είπε για χίλιους πεντακόσιους νεκρούς στα νερά του Αιγαίου,
µία συγκεκριµένη χρονιά. Εγράφη στο facebook -δεν ξέρω- σε
ένα επίσηµο βήµα, εν πάση περιπτώσει, σαν το facebook. Τον
καλεί από του Βήµατος της Βουλής ο συνάδελφος Δρίτσας ευγενέστατα, πολύ σοβαρά, καταθέτει στοιχεία και δίνει µία απάντηση «άλλα λόγια να αγαπιόµαστε». Ουσιαστικά δεν απαντά,
δηλαδή περιφρονεί τον συνάδελφο, περιφρονεί το Βήµα του Κοινοβουλίου και προτιµά το βήµα του facebook. Τουλάχιστον δεν
αισχρολόγησε. Απλώς είχε ένα εντονότατα επιθετικό ύφος που
δεν καταλάβαινα από ποιους ζητάει λογαριασµό. Από τον εαυτό
του;
Κάνω έκκληση στους παριστάµενους συναδέλφους, σε αυτούς
που µας παρακολουθούν –γιατί µας παρακολουθεί κόσµος- και
στο Προεδρείο της Βουλής, πρώτον, αν ξανακουστεί συνάδελφος να υβρίζει επί του προσωπικού µε αυτόν τον χυδαίο τρόπο
που έκανε ο κ. Κεγκέρογλου, να αισχρολογεί, να υποστεί τις προβλεπόµενες συνέπειες. Αυτή είναι η ουσία η πολιτική, να κρατήσουµε ανθρώπινους κανόνες µεταξύ µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Ξυδάκη, συγ-
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γνώµη που σας διακόπτω. Δεν διαφωνούµε ως προς τη συµπεριφορά και από του Βήµατος και εν γένει στην κουβέντα µας, η
οποία θα πρέπει να είναι στη βάση πολιτικών αντιπαραθέσεων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Δεν ήσασταν εσείς στην Έδρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όµως, αναφέρεστε
σε ένα γεγονός το οποίο συνέβη χθες είπατε; Δεν έχω γνώση. Τι
να κάνουµε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να το συνοψίσω. Δεν
κάνω διάλογο αυτήν την στιγµή µαζί σας. Ούτε εγώ κάνω υποδείξεις στο Προεδρείο.
Ωστόσο αυτά που διαµείβονται εδώ αναρτώνται στον δηµόσιο
χώρο. Αυτά τα οποία είπε χθες ο κ. Κεγκέρογλου –και δεν έλαβε
καµµία απάντηση και καµία επιτίµηση- σχολιάζονται σε όλες τις
εφηµερίδες σήµερα, µε δριµύτατα σχόλια εναντίον του, τα οποία
σχόλια αυτά απευθύνονται, εγώ αισθάνοµαι, και σε εµάς, στο
Σώµα των Βουλευτών.
Παροµοίως το οξύ ύφος, όχι απρεπές ωστόσο, του κ. Βαρβιτσιώτη και η αποφυγή του να απαντήσει επί της ουσίας για πράγµατα που εγράφησαν αλλού και όχι εδώ, εδώ στο Κοινοβούλιο,
γιατί Βουλευτές είµαστε, αιρετοί, εκλεγµένοι και αυτό είναι ένα
θέµα.
Ας µάθουµε να κουβεντιάζουµε πολιτισµένα. Είµαστε πολιτικοί
αντίπαλοι, δεν είµαστε ούτε εχθροί ούτε αλήτες σε καφενέδες
και να βριζόµαστε µε τέτοιους τρόπους. Αυτό είχα να πω.
Το προσωπικό του ο κ. Δρίτσας είναι σε θέση άριστη να το διαπραγµατευτεί και να το υπερασπίσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Δρίτσα, ζητήσατε τον λόγο. Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα µιλήσω για δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Περίµενα µεγαλύτερη γενναιότητα και θεσµική λειτουργία από
τον κ. Βαρβιτσιώτη. Εδώ στη Βουλή τα είπε αυτά, για τους χίλιους πεντακόσιους νεκρούς, από εκείνο το έδρανο.
Κατέθεσα τα επίσηµα στοιχεία, τιµώντας τη µνήµη του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Ούτε αυτό δεν σεβάστηκε. Επικαλέστηκε
fake news τουρκικής προελεύσεως ως απάντηση. Είναι θεσµική
λειτουργία αυτό; Είναι τιµή στο Λιµενικό Σώµα; Είναι τιµή στους
νεκρούς πρόσφυγες και µετανάστες;
Από εκεί και πέρα, αυτός ο τρόπος συµπεριφοράς συνοδεύει
και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, µείναµε στη θέση µας, και εγώ και ο
Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση, για να σώσουµε οτιδήποτε αν σώζεται- από τη δροµολογηµένη ιδιωτικοποίηση του λιµανιού
του Πειραιά και σώσαµε πάρα-πάρα πολλά, σε όφελος της ελληνικής κοινωνίας, των εργαζοµένων, του περιβάλλοντος, του
Πειραιά, της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Αυτά είναι καταγεγραµµένα. Και αυτή είναι µια τεράστια διαφορά. Και αυτή είναι
και η πρόταση των τωρινών Υπουργών για τα υπόλοιπα δέκα λιµάνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουν µεγάλη σηµασία αυτά και δεν έχω τον τρόπο να επεκταθώ, αλλά επειδή και ο
κ. Κατσανιώτης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τώρα µην αναφέρεστε προσωπικά, σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πρέπει και αυτό να µη µείνει αναπάντητο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ζητήσατε τον λόγο
σε όσα ειπώθηκαν από τον κ. Βαρβιτσιώτη. Απαντήσατε όπως θέλετε εσείς.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ονοµαστικά µε εγκάλεσε και ο κ. Κεφαλογιάννης!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Νοµίζω τώρα ότι
δεν πρέπει να επεκτεινόµαστε και σε άλλα άτοµα, πρόσωπα που
δεν είναι και στην Αίθουσα.
Σας παρακαλώ!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω για λιγότερο από δεκαπέντε δευτερόλεπτα.
Η ατυχής έκφραση του κ. Καµµένου για τα είκοσι λεπτά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε,
τώρα θα κάνουµε αναδροµή στα σχόλια Υπουργών και Βουλευτών; Μπορούµε να φτάσουµε και µια δεκαετία πίσω.
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Σας παρακαλώ πολύ!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Με προκάλεσαν, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Στην ουσία υποτιµάτε και τη συζήτηση που διεξάγεται µε αυτόν τον τρόπο. Αυτό,
αν θέλετε, να το συζητήσουµε σε άλλα όργανα µέσα στο Κοινοβούλιο, στη Διάσκεψη των Προέδρων, όπου αλλού επιθυµείτε.
Κάνετε την πρότασή σας, δεκτή από το Προεδρείο και από τον
Πρόεδρο της Βουλής, προφανώς.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Με προκάλεσαν ονοµαστικά και ο κ.
Κεφαλογιάννης και ο κ. Κατσανιώτης. Αν δεν θέλετε, σταµατώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μα, µε συγχωρείτε!
Ζητήσατε τον λόγο επί προσωπικού. Για κανέναν άλλο λόγο,
όπως γνωρίζετε πολύ καλά από τον Κανονισµό, δεν δίνεται ο
λόγος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Και αυτό προσωπικό είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αναφερθήκατε σε
όσα αναφέρθηκε -στα στοιχεία κ.λπ.- ο κ. Βαρβιτσιώτης. Νοµίζω
ότι δώσατε τη δική σας άποψη, τη δική σας γνώµη. Από εκεί και
πέρα, δεν υφίσταται ο λόγος για να συνεχίσουµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σταµατώ, αλλά και αυτό προσωπικό
ήταν, και από τον κ. Κεφαλογιάννη και από τον κ. Κατσανιώτη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να περάσουµε στις
δευτερολογίες.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο για να δώσω κάποιες διευκρινίσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ
τώρα, δεν είναι επί προσωπικού. Δεν ειπώθηκε κάτι. Εκτός αν
είναι κάποια διευκρίνιση για τα στοιχεία.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
δώσω κάποια διευκρίνιση για τα στοιχεία. Τα ίδια στοιχεία έχει
δηµοσιευµένα και η Ύπατη Αρµοστεία για τους πρόσφυγες του
ΟΗΕ. Είναι δηµοσιευµένα σε όλον τον πλανήτη και είναι ουσιαστικά µια γροθιά στο στοµάχι.
Εγώ µε τον µακαρίτη τον Κυριάκο έχω κάνει πολλές περιπολίες, κύριε Δρίτσα, στο Αιγαίο και ήξερα ότι και αυτός και όλοι οι
άλλοι, οι άντρες και οι γυναίκες του Λιµενικού, που υπηρετούν
στα πλωτά µέσα, που βρίσκονται κάθε βράδυ στη θάλασσα,
έχουν στόχο τη διάσωση οποιουδήποτε βρίσκεται σε κίνδυνο.
Ποτέ δεν αµφισβήτησα αυτή τους τη διάθεση. Κάποιοι άλλοι την
αµφισβήτησαν και µετά κατάλαβαν το λάθος τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Να περάσουµε στον κύκλο των δευτερολογιών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, σας παρακαλώ! Απάντησε, όπως ήθελε ο ίδιος να απαντήσει. Δεν θα του
επιβάλουµε το τι θα πρέπει να απαντήσει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν µπορεί, κύριε Πρόεδρε. Είναι ιερά
και όσια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ
πολύ, να περάσουµε στις δευτερολογίες!
Τον λόγο έχει η κ. Γκαρά, εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, για τη δευτερολογία της.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία, για να συµφωνήσουµε στον χρόνο!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Να τα καταθέσετε. Ψεύδεστε!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Μαζέψτε το ύφος σας! Έχετε
χειρότερο ύφος από τον κ. Πολάκη. Υποκριτή!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Τα στοιχεία σας ζητάµε, όχι φθηνούς
χαρακτηρισµούς!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Θα τα καταθέσω αύριο!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Ωραίος σεβασµός στη Βουλή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βαρβιτσιώτη,
σας παρακαλώ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία.
Κύριοι συνάδελφοι, να συµφωνήσουµε στον χρόνο των δευτερολογιών. Τα πέντε λεπτά είναι αρκετά. Επειδή είναι και οι τρο-
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πολογίες πολλές και ενδεχοµένως θα θέλατε να τοποθετηθείτε
και επί των τροπολογιών, θα βάλουµε πέντε λεπτά µε µια ανοχή.
Κυρία Γκαρά, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο κυρίως για να δώσουµε κάποιες απαντήσεις
εν είδει διευκρινίσεων γιατί στην όλη συζήτηση πιθανόν κάποιοι
συνάδελφοι να µην έχουν διαβάσει πάρα πολύ καλά το νοµοσχέδιο ή να µην έχουν καταλάβει και κατανοήσει επακριβώς το µοντέλο το οποίο εισάγεται σήµερα µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Όµως, θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω από µια ερώτηση που
έκανε ο κ. Βαρβιτσιώτης ως τελευταίος οµιλητής και αναφέρθηκε
στο λιµάνι της Αλεξανδρούπολης. Θα απαντήσω και εγώ µε µία
ερώτηση.
Κύριε Βαρβιτσιώτη, έχετε θητεύσει στο Υπουργείο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κοιτάξτε, κυρία
Γκαρά, χίλια συγγνώµη για τη διακοπή…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Θα είµαι ευγενής, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το ύφος σας, αλίµονο, δεν είναι θέµα. Όµως, όταν απευθύνεστε προσωπικά, θα
έχει κάθε δικαίωµα µετά να ζητήσει τον λόγο, να απαντήσει ενδεχοµένως σε κάποιο ερώτηµα, οπότε συνεχίζουµε ή διαιωνίζουµε αυτού του τύπου την αντιπαράθεση, αν θέλετε, που δεν
είναι και αντιπαράθεση.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Το σέβοµαι, κύριε Πρόεδρε. Όµως, η
διαδικασία νοµίζω ότι είναι διαλογική και γι’ αυτό γίνεται και παραγωγική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ο χρόνος είναι πολύτιµος. Αυτό ήθελα να σας πω και συγγνώµη και πάλι για τη διακοπή.
Συνεχίστε, κυρία συνάδελφε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Θα ήθελα, λοιπόν, να κάνω µια ερώτηση.
Στο λιµάνι της Αλεξανδρούπολης εδώ και δεκαπέντε χρόνια τι
έχετε κάνει; Γιατί δεν έχει πέσει ούτε ένα καρφί επί των θητειών
των προηγούµενων κυβερνήσεων. Το µόνο πράγµα που κάνατε
επί της προηγούµενης κυβέρνησης ήταν να συζητάτε µε Αµερικάνους, Κινέζους, Ρώσους, Τούρκους εάν θα ξεπουληθεί και µε
ποιους όρους θα ξεπουληθεί.
Συνεχίζω παίρνοντας αφορµή από φράσεις και ισχυρισµούς
κυρίως των εισηγητών ή των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Είπε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας ότι το νοµοσχέδιο που
εισάγουµε σήµερα χειροτερεύει την ήδη επιβαρυµένη κατάσταση των λιµένων.
Αναρωτιέµαι: Ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν έχει εφαρµοστεί
καν, θα κυρωθεί σήµερα, µε ποιον τρόπο ακριβώς επιβαρύνει την
κατάσταση που υπάρχει σήµερα; Εκτός αν πιστεύουν ότι ο µόνος
λόγος για να συζητάµε για επιβάρυνση της κατάστασης είναι το
ότι βάζουµε ένα τέλος στη λογική της πλήρους ιδιωτικοποίησης
και του ξεπουλήµατος.
Από εκεί και πέρα, έγινε λόγος για την έλλειψη µελέτης βιωσιµότητας και για την έλλειψη στρατηγικής ή και σχεδίου στη λιµενική πολιτική. Αναρωτιέµαι: Ποια ήταν η λιµενική στρατηγική
της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί, όπως έχει αναφέρει και ο κ. Δρίτσας επί των ηµερών του, αλλά και οι υπόλοιποι Υπουργοί Ναυτιλίας, δεν έχει κατατεθεί επίσηµα εδώ –για τα τελευταία πενήντα
χρόνια, νοµίζω, έχετε κάνει λόγο κύριε Υπουργέ- κάποια στρατηγική λιµενικής πολιτικής.
Όπως ενηµερωθήκαµε και στις επιτροπές, έχει εκπονηθεί λιµενική στρατηγική. Θα κατατεθεί τους επόµενους µήνες και θα
συζητηθεί στο Κοινοβούλιο, µέρος της οποίας είναι και τα master
plan και τα business plan των περιφερειακών λιµένων, τα οποία
έχουν εκπονηθεί επί της δικής µας θητείας.
Είχαµε περιφερειακά λιµάνια που κάποια ασκούσαν συγκεκριµένες δραστηριότητες, αλλά ποτέ δεν είχε γίνει ένας συνολικός
σχεδιασµός και έγινε επί των ηµερών µας µε πάρα πολύ πίεση.
Να σας πω την αλήθεια, επειδή το παρακολουθώ από την πρώτη
ηµέρα του 2015, αυτά τα master plan και τα business plan εκπονήθηκαν ακριβώς για να αποφύγουµε και να παλέψουµε να ανατρέψουµε το µοντέλο ιδιωτικοποίησης που είχατε δροµολογήσει
και να προχωρήσουµε στο µοντέλο των υποπαραχωρήσεων.
Ρωτήσατε το αν είναι υποχρεωτικές οι επενδύσεις στη διαδικασία των υποπαραχωρήσεων. Προφανώς, είναι ο λόγος που
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προωθούµε τη συγκεκριµένη µέθοδο και το συγκεκριµένο µοντέλο. Ο στόχος είναι σε δραστηριότητες που χρήζουν πολύ µεγάλες επενδύσεις να αξιοποιηθεί η µέθοδος των υποπαραχωρήσεων για να γίνει η προσέλκυση µεγάλων επενδύσεων.
Αν δεν χρήζει τέτοιων επενδύσεων µια δραστηριότητα ή αξιοποίηση ενός λιµενικού χώρου, δεν είναι υποχρεωτικό να περάσουµε στη µέθοδο των παραχωρήσεων. Μπορεί να ασκείται και
να συνεχίσει να ασκείται αυτή η δραστηριότητα από τον οργανισµό λιµένος. Αυτή είναι η διαφορά της µεθόδου των υποπαραχωρήσεων από την ολική ιδιωτικοποίηση ή την ολική µεταβίβαση
µετοχών.
Επίσης, αναφέρατε ότι ο επενδυτής δεν θα γνωρίζει το τίµηµα
από πριν. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο γίνεται και θα εκπονείται η
συγκεκριµένη µελέτη βιωσιµότητας. Για τη συγκεκριµένη υποπαραχώρηση θα καθορίζεται το συµφερότερο τίµηµα και θα γνωρίζει ο κάθε επενδυτής ποιοι είναι οι όροι για να συµµετέχουν
στον διεθνή διαγωνισµό.
Θα υπάρχει διαφάνεια, λοιπόν, ως προς τους όρους. Όλοι οι
όροι και τα κίνητρα θα είναι στη δηµόσια φόρµα των διαγωνισµών. Θα είναι γνωστά όλα. Με αυτές τις διαδικασίες θα εκπονούνται οι διεθνείς διαγωνισµοί.
Θα ήθελα να απευθυνθώ προς τον εκπρόσωπο του Κοµουνιστικού Κόµµατος. Με συγχωρείτε που σας χαλάω το αφήγηµα.
Αν και πολλές φορές έχετε δίκιο στην πολιτική σας κριτική,
ωστόσο δεν υπάρχει βάση του ΝΑΤΟ στην Αλεξανδρούπολη και
στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ξέρω αν την έχετε επισκεφτεί. Δεν
υπάρχει, να το ξεκαθαρίσουµε αυτό. Δεν έχει γίνει καµµία παραχώρηση λιµενικής χερσαίας ζώνης ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε σε Αµερικανούς ούτε σε κανέναν άλλον οποιασδήποτε εθνικότητας.
Η µόνη παραχώρηση που έχει γίνει στη χερσαία ζώνη λιµένα
Αλεξανδρούπολης είναι συγκεκριµένων στρεµµάτων προς τον
Δήµο Αλεξανδρούπολης, για να αξιοποιηθούν προς όφελος της
τοπικής κοινωνίας, εκεί όπου δεν θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν
για λιµενικές δραστηριότητες.
Αναρωτήθηκε ο κ. Κεγκέρογλου γιατί οι διαγωνισµοί γίνονται
από το ΤΑΙΠΕΔ. Να διευκρινίσουµε ότι εµείς παραλάβαµε την παραχώρηση των µετοχών και την παράδοση των λιµένων προς το
ΤΑΙΠΕΔ και ότι οι Οργανισµοί Λιµένων δεν έχουν διαχειριστική
επάρκεια και δυνατότητα να διεξάγουν διεθνείς διαγωνισµούς.
Τέλος, θα πω κάτι για τις αναφορές που έκανε ο κ. Λοβέρδος.
Θα είµαι σύντοµη. Αναφέρθηκε ότι οι προηγούµενες κύριες συµβάσεις που υπήρχαν για τους λιµένες προέβλεπαν τη διαδικασία
και τη δυνατότητα υποπαραχωρήσεων. Δεν ισχύει ο συγκεκριµένος ισχυρισµός. Οι κύριες συµβάσεις προέβλεπαν τη συνεργασία
µε υπεργολαβίες.
Ακριβώς για αυτόν τον λόγο αυτή τη στιγµή κυρώνονται οι κύριες συµβάσεις και προβλέπεται η διαδικασία και η δυνατότητα
των υποπαραχωρήσεων. Ακριβώς για αυτό γίνεται σήµερα αυτή
η διαδικασία και η κύρωση µε νόµο και η διάθεση µε πλαίσιο
πλέον για τη δυνατότητα υποπαραχωρήσεων.
Τέλος, µας ρώτησε τι µας εµπόδισε τέσσερα χρόνια να αξιοποιήσουµε τους περιφερειακούς λιµένες. Αυτό που µας εµπόδισε ήταν οι µνηµονιακές υπογραφές των προηγούµενων κυβερνήσεων και όχι µόνο οι µνηµονιακές υπογραφές και δεσµεύσεις,
αλλά και οι ιδεοληψίες που είχαν, θα έλεγα εγώ, υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων.
Γιατί εµείς εδώ και τέσσερα χρόνια µε πολύ σκληρή διαβούλευση διασφαλίσαµε και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και να
υπάρχει ανταποδοτικό τέλος προς τους οργανισµούς λιµένα,
αλλά κυρίως στους οικείους δήµους προς όφελος των τοπικών
κοινωνιών, και το κυριότερο, διασφαλίσαµε τον δηµόσιο έλεγχο
των λιµανιών, τη θέση των οργανισµών λιµένα και του δικαιώµατος να έχουν άσκηση του δηµόσιου ελέγχου και της δηµόσιας
εξουσίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Πλακιωτάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώ να σας κατανοήσω. Προσπαθώ κατ’ αρχάς να αντιληφθώ
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-και δεν έχει εξηγηθεί ακόµα- γιατί επιλέγετε το συγκεκριµένο
µοντέλο. Αυτό λέτε ότι το κάνετε µετά από πολιτική επιλογή,
χωρίς όµως να προσδιορίζετε ποιες είναι ακριβώς οι αιτίες, οι
όροι και βέβαια µε βάση ποιες µελέτες το κάνατε αυτό.
Επειδή συνεχώς µιλάτε για µελέτες, εµείς και το 2007, όταν
προχωρήσαµε στην αποκρατικοποίηση του λιµένος Πειραιώς, είχαµε κάνει µελέτες, είχε προσδιοριστεί τίµηµα και µάλιστα επιτύχαµε τέσσερις φορές πάνω από το συγκεκριµένο τίµηµα.
Μελέτες έγιναν και επί κυβερνήσεως Σαµαρά, όταν επιλέξαµε το
µοντέλο παραχώρησης µετοχών.
Εσείς όµως τώρα προχωράτε στη νοµοθέτηση, στην προνοµοθέτηση, οριζόντια µάλιστα για όλα τα λιµάνια της χώρας, µε
τη µέθοδο της υποπαραχώρησης, χωρίς καν να σας ενδιαφέρει
το δηµόσιο συµφέρον, διότι ούτε επενδύσεις διασφαλίζετε ούτε
µας λέτε τελικά πόσα έσοδα προσδοκάτε από τη συγκεκριµένη
αποκρατικοποίηση.
Ερχόµαστε στην προχθεσινή συνεδρίαση της ΕΣΑΛ. Επιµένω,
κύριε Υπουργέ, εγκρίνατε θεωρητικά όλες τις υποχρεωτικές
επενδύσεις, µέρος των προαιρετικών -µιλάµε για επενδύσεις 580
εκατοµµυρίων ευρώ- βάλατε όµως συγκεκριµένες αιρέσεις. Βάλατε αιρέσεις, όπως για παράδειγµα την έγκριση της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σας είπα ότι υπάρχει
µελέτη, αλλά δεν υπάρχει η αρχή σχεδιασµού που θα εξετάσει
τη συγκεκριµένη µελέτη.
Μας µιλήσατε για νοµιµότητα, για αξιολόγηση. Δεν διαφωνεί
κανένας ούτε στη νοµιµότητα ούτε στην αξιολόγηση. Εκεί που
διαφωνούµε, κύριε Υπουργέ, είναι ότι οι συγκεκριµένες µελέτες,
η συγκεκριµένη επένδυση δεν µπορεί να περιµένει και δεν µπορεί
να περιµένει επ’ αόριστον.
Διότι όταν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισµού κάνουν
δύο και τρία χρόνια, όπως έκαναν στο Ελληνικό, καµµία επένδυση δεν πρόκειται να προχωρήσει και βεβαίως στέλνουµε ένα
αρνητικό µήνυµα στους δυνητικά υποψηφίους ξένους επενδυτές.
Άρα το κρίσιµο ζήτηµα είναι ο χρόνος, η συγκυρία και τι µήνυµα
εκπέµπουµε στη διεθνή κοινότητα.
Θυµάµαι χαρακτηριστικά τον κ. Τσίπρα περιχαρή στην Κίνα
όταν του αναγγέλθηκε από τον Πρόεδρο της Κίνας ή Πρωθυπουργό -δεν θυµάµαι ακριβώς- ότι θα προχωρήσουν σε 300 εκατοµµύρια ευρώ προαιρετικές επενδύσεις. Τελικά, ερχόµαστε
τρία χρόνια µετά και δεν έχει προχωρήσει απολύτως τίποτα. Οι
υποχρεωτικές επενδύσεις πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι το
2021 και ακόµα δεν υπάρχει καµµία απολύτως εξέλιξη.
Κύριε Δρίτσα, η εθνική στρατηγική λιµένων έχει κατατεθεί στην
ιστοσελίδα του πρώην Υπουργείου σας και προπάντων έχει παρουσιαστεί θεσµικά στην αρµόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πείτε
µου εσείς πού είναι η δικιά σας εθνική, στρατηγική µελέτη λιµένων. Πού είναι; Θα µας την παρουσιάσετε επιτέλους; Και πείτε
µου εσείς πόσα έργα έχουν γίνει στα λιµάνια µας τα τελευταία
τέσσερα χρόνια; Κανένα.
Ερχόµαστε τώρα στις τροπολογίες. Εδώ αρχίζει, ξέρετε, το
µεγάλο πάρτι. Τροπολογία για τον έλεγχο των πλοίων και έγκριση απόπλου από την αρµόδια αρχή. Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ,
δεν µας προκαλεί έκπληξη η Κατάθεση αυτής της τροπολογίας,
διότι το θέµα έρχεται µετά από τη βύθιση του «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ 2».
Τότε βέβαια δείγµατα της προχειρότητας αντιµετώπισης αυτών
των θεµάτων έδειξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συγκάλεσε Υπουργικό Συµβούλιο στο Μαξίµου και έβγαλε αµέσως το
πόρισµα.
Πρέπει να καταργηθεί η επιθεώρηση εµπορικών πλοίων.
Άφησε µάλιστα και υπονοούµενα για το έργο των στελεχών του
Λιµενικού Σώµατος. Και προσέξτε, έρχονται τα πορίσµατα και
της ΕΛΥΔΝΑ και του ΑΣΝΑ και εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση.
Αυτά, κύριε Κουβέλη, στον προηγούµενο Υπουργό τα είχα επισηµάνει. Δεν τα είχε λάβει υπ’ όψιν του. Σας είχαµε επισηµάνει
ότι είναι ανεπίτρεπτο να µην έχει το Υπουργείο ελεγκτές. Εσείς
επιµείνατε τότε να µην πιστοποιείτε ελεγκτές πλοίων µέσω της
σχολής.
Επίσης, σας είχαµε πει και σας είχαµε επισηµάνει να µελετήσετε αν οι νηογνώµονες έχουν δυνατότητες να καλύψουν όλα τα
πλοία αυτών των κατηγοριών. Και σήµερα έρχεστε να καταθέ-
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σετε ένα ακόµη δείγµα της προχειρότητάς σας και να αποδείξετε
ότι θεσπίζετε -λέει- τους καθετοποιηµένους ελέγχους.
Κυριολεκτικά, κύριε Υπουργέ, µας τροµάζετε. Δεν γνωρίζετε
ότι αυτό το δικαίωµα-υποχρέωση προβλέπεται από τους κοινοτικούς κανονισµούς, αλλά και από τις συµφωνίες του κάθε νηογνώµονα; Έχουν ή δεν έχουν επαρκές δίκτυο οι νηογνώµονες
που έχετε εξουσιοδοτήσει;
Τώρα, η τροπολογία για τα κλιµάκια επιθεώρησης εµπορικών
πλοίων, έρχεται ουσιαστικά να συµπληρώσει αυτά που είπαµε
νωρίτερα για το πρόχειρο της νοµοθέτησης και το εσπευσµένο
λόγω του «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ 2». Με την τροπολογία ζωντανεύουν ξανά
τα τοπικά κλιµάκια και τους δίδετε ελεγκτικές αρµοδιότητες για
µικρά σκάφη. Αυτά όλα τα είχαµε επισηµάνει.
Γιατί θα πρέπει, όµως, να καθοριστούν τα προσόντα των επιθεωρητών µε υπουργική απόφαση; Γιατί δεν εντάσσονται αυτοί
οι επιθεωρητές σε αυτούς του άρθρου 10 του ν.4504/2017; Γιατί
σήµερα σε άλλη τροπολογία αναφέρεται ότι η πιστοποίηση της
αποκατάστασης σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου θα πρέπει
να γίνεται από προσωπικό λιµενικού σώµατος που έχει τα προσόντα βάσει του π.δ.16/2011. Εδώ θα πρέπει να προσθέσουµε
µια άλλη κατηγορία επιθεωρητών µε διαφορετικά προσόντα.
Μας λέτε, επίσης, ότι κάθε λιµενική αρχή θα τηρεί ξεχωριστό
φάκελο για κάθε πλοίο. Τι θα γίνει όταν ένα πλοίο επιθεωρείται
σε άλλη λιµενική αρχή; Θα έχουµε δύο και τρεις φακέλους;
Αυτό που λέει ο κύριος Υπουργός ότι «παράλληλα µε τους νηογνώµονες, λειτουργεί επιθεώρηση µόνο από την περιφερειακή
και όχι την κεντρική υπηρεσία», µόνο ως αστείο µπορεί να εκληφθεί. Αναγκάζοµαι να το κάνω αυτό, γιατί όταν ρωτήσαµε τον κ.
Κουρουµπλή αν έχουν συνεργαστεί µε τους νηογνώµονες και αν
αυτοί ήταν σε θέση να αναλάβουν το έργο που τους ανατίθεται
µε τον ν.4504, δεν απάντησε. Δηλαδή, εµπιστεύονται για τον
έλεγχο των πλοίων υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος της περιφέρειας και όχι τα υψηλόβαθµα στελέχη των κεντρικών υπηρεσιών.
Τώρα ως προς την τροπολογία για την ΡΑΛ, κύριε Υπουργέ,
πραγµατικά αυτή η τροπολογία θα έπρεπε να έρθει σε άλλο νοµοσχέδιο. Δεν είχαµε τη δυνατότητα ούτε να την εξετάσουµε.
Όµως θέλω να κάνω µία παρατήρηση. Υπάρχει διάταξη για επέκταση της δυνατότητας επιβολής κυρώσεων από τη ΡΑΛ, κατ’
εφαρµογή του κανονισµού 352 του 2017 περί λιµενικών υπηρεσιών. Τι γίνεται ακριβώς µε την πλήρη εφαρµογή του κανονισµού;
Διότι ο συγκεκριµένος κανονισµός θα εφαρµοστεί από τον Μάρτιο του 2019.
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Σαντορινιό
που αναγνώρισε, επιτέλους, ότι η Κρήτη είναι νησί. Σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ. Θέλω, όµως, να επισηµάνω το εξής,
µετά την παρατήρηση του αγαπητού συναδέλφου του κ. Καββαδά. Νοµίζω ότι και η Λευκάδα θα πρέπει και αυτή να αναγνωριστεί ότι είναι νησί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Καρράς, ειδικός αγορητής από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουν
τεθεί πάρα πολλά θέµατα. Θα προσπαθήσω να είµαι συνοπτικός.
Πριν από όλα θα πω τούτο. Αναφέρθηκε χθες µια τοποθέτηση
του συναδέλφου µου κ. Κεγκέρογλου. Νοµίζω πως, ό,τι έγινε,
έγινε χθες. Εν Ολοµελεία απαντήθηκαν τα θέµατα και δεν ήταν
σκόπιµο να επανέλθουν σήµερα. Συνεπώς δεν απαντώ επ’ αυτού,
εφόσον και ο κ. Ξυδάκης δεν είναι πλέον παρών.
Προχωρούµε παραπέρα, επί του νοµοσχεδίου. Έχω πει επανειληµµένα και τόνισα και εγώ και οι συνάδελφοί µου από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη ότι οι θέσεις µας για τη λιµενική
πολιτική είναι να υπάρχει ενιαίος σχεδιασµός και αυτές είναι οι
επιφυλάξεις µας επί του νοµοσχεδίου, για το ότι µπορεί να ακούστηκε πως το κάθε λιµάνι έχει το δικό του master plan, αλλά όλα
αυτά µαζί θα έπρεπε να έχουν έρθει σε µία ενιαία συνολική µελέτη, που να κατηγοριοποιεί τις δυνατότητες παραχωρήσεων σε
κάθε ένα από τα δέκα λιµάνια. Και αυτό για να ξέρουµε αν µπορούν ανταγωνιστικά, συµπληρωµατικά ή εν πάση περιπτώσει αν
είναι χρήσιµα ή γίνονται υπό τη βιασύνη του ΤΑΙΠΕΔ, ώστε να
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επιτευχθεί ο στόχος των αποκρατικοποιήσεων, σε σχέση και µε
τις εισπράξεις που θα κάνει το ελληνικό κράτος. Αναφέροµαι στο
αντάλλαγµα παραχώρησης που προβλέπεται στο σχέδιο νόµου,
για το οποίο βεβαίως ούτε γνωρίζουµε το ποσόν ούτε έχει προϋπολογιστεί ποτέ.
Προχωρώ παραπέρα. Οι υποπαραχωρήσεις, κύριε Πρόεδρε,
θα είναι λογικές εάν και εφόσον δεν είναι µεταξύ τους, επαναλαµβάνω, ανταγωνιστικές. Κλείνω έτσι και το σηµείο αυτό. Γιατί,
όπως είπα προηγουµένως, οι γειτνιάσεις µεταξύ των λιµανιών για
τη θαλάσσια µεταφορά και συγκοινωνία είναι κοντινές. Η Καβάλα
και η Αλεξανδρούπολη είναι κοντά. Το ίδιο είναι και ο Βόλος.
Υπάρχει και το λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Δεν µας απαντά το νοµοσχέδιο σε αυτά τα κρίσιµα ερωτήµατα και συνεπώς, επί της
αρχής παραµένουµε αρνητικοί.
Υπήρχε µια βροχή, θα την ονόµαζα, τροπολογιών. Είναι κοινότοπη η λέξη. Έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθήσαµε να κατατάξουµε την ανάγκη των τροπολογιών και προσπαθήσαµε να κατατάξουµε και τη σκοπιµότητα
της κάθε µίας.
Βεβαίως, υπάρχουν και τροπολογίες οι οποίες συνιστούν ένα
ολόκληρο νοµοθέτηµα. Θα µπορούσε να ήταν η κάθε µία αυτοτελές διαφορετικό νοµοθέτηµα. Έχουν έρθει από διάφορα επισπεύδοντα Υπουργεία. Πολλές µπορεί ενδεχόµενα να έχουν αξία
να υποστηριχτούν, άλλες όχι.
Θα µείνω, ουσιαστικά, στις τροπολογίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τον λόγο ότι οι επισπεύδοντες Υπουργοί είναι εκείνοι οι οποίοι εισήγαγαν και το νοµοσχέδιο
σήµερα στην Ολοµέλεια και προηγουµένως στις επιτροπές, για
να συζητήσουµε θέµατα λιµενικής πολιτικής, µάλλον για να είµαι
πιο σωστά πολιτικής λιµένων.
Έχουµε µία τροπολογία της τελευταίας στιγµής. Έχω σηµειώσει και την ώρα. Κατετέθη στις 16.32’ και ελάβαµε γνώση µία
ώρα µετά, όταν διενεµήθη από τις υπηρεσίες της Βουλής. Η τροπολογία αυτή παρεµβαίνει, επεµβαίνει πάρα πολύ στη διαδικασία, στις αρµοδιότητες της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων.
Αυτή την τροπολογία, αν θέλετε να µιλήσω ειλικρινά, λόγω του
όγκου και δεδοµένου ότι η Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων ακόµα δεν
έχει αποδώσει, γιατί είναι ένας θεσµός που δηµιουργήθηκε σχετικά πρόσφατα, το 2016 -ήρθε και ο αντιπρόσωπος, ο πρόεδρος
νοµίζω στην επιτροπή, αλλά δεν ήταν πειστικές ιδιαίτερα οι απαντήσεις που µας έδωσε σε σχέση µε το νοµοσχέδιο- δεν µπορούµε να την υποστηρίξουµε, κύριε Πρόεδρε, για τον εξής λόγο.
Από τη µια, συζητήσαµε στην επιτροπή µε φορέα-εκπρόσωπο
της ΡΑΛ, τον πρόεδρο ή διοικητή -δεν ξέρω πώς ονοµάζεται- και
σήµερα έρχεται µια τροπολογία που ανακατανέµει τις αρµοδιότητες, τις µεταβάλλει. Δεν µπορεί να µην µελετηθεί αυτό το γεγονός. Δεν µπορεί να συσχετιστεί µε το νοµοσχέδιο αφ’ ενός,
έστω κι αν γίνεται µέσα αναφορά ότι θα είναι η εποπτεύουσα
αρχή και επί των υποπαραχωρήσεων.
Αυτό θα µπορούσε να ήταν µόνο µια µικρή παράγραφος στον
κορµό του νοµοσχεδίου, δηλαδή εκεί που φτάσαµε να δίνουµε
εγγυήσεις, εκεί που φτάσαµε να λέµε λεπτοµερειακά ζητήµατα
και έχουµε παραποµπή για τις αρµοδιότητες της ΡΑΛ. Θα αρκούσε αυτό. Αν η Κυβέρνηση, οι Υπουργοί ήθελαν να φέρουν µια
καινούργια νοµοθεσία, έπρεπε να έχει υπάρξει νοµοθεσία µε την
κανονική διαδικασία κι όχι υπό τη βία και την ταχύτητα της τροπολογίας.
Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πρόεδρε, το κείµενο της τροπολογίας όσο το βλέπω -µισό λεπτό να δω την αρίθµηση της τελευταίας σελίδα του- είναι σαράντα οκτώ σελίδες. Όταν, λοιπόν, ως
εισηγητής έχω την ευθύνη να παρακολουθώ τα τεκταινόµενα
εντός της Αιθούσης, να σχηµατίζω γνώµη, να προτείνω για την
ψήφιση ή όχι άλλων τροπολογιών κ.λπ., καταλαβαίνετε ότι δεν
προλαβαίνω.
Δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι υποβάθµιση του Κοινοβουλίου,
γιατί το έχουµε συνηθίσει πια, είναι καθηµερινό φαινόµενο µε τις
τροπολογίες. Μας δίνονται διάφορες εξηγήσεις ότι πότε η Γενική
Γραµµατεία της Κυβέρνησης δεν τις προώθησε, πότε καθυστέρησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τα έχουµε παραβλέψει
στην ταχύτητα µε την οποία επιχειρεί πλέον να νοµοθετήσει η
Κυβέρνηση.
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Όµως, αυτό είναι ένα νοµοσχέδιο από το επισπεύδον Υπουργείο και Υπουργούς και έρχεται τροπολογία αυτής της έκτασης
και αυτών των συνεπειών από το ίδιο Υπουργείο. Θα δώσω µόνο
ένα παράδειγµα, κύριε Πρόεδρε, για να µην καταχρώµαι του χρόνου. Έχει µια σύγκρουση αρµοδιοτήτων, οπωσδήποτε, η τροπολογία αυτή.
Η Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων ισχύει. Είναι ένας θεσµός τον
οποίο προσπαθούµε να θεµελιώσουµε. Έρχεται και λέει, λοιπόν,
ότι η ΡΑΛ ασκεί και τις αρµοδιότητες της Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων. Αυτά είναι αντιφατικά µεταξύ τους. Η εποπτεύουσα υπηρεσία δεν µπορεί να είναι και η υπηρεσία που ελέγχει τις συµβάσεις από νοµική βασιµότητα κ.λπ.. Εµείς την καταψηφίζουµε
αυτή την τροπολογία.
Βεβαίως, υπάρχει και µια δεύτερη τροπολογία. Περιορίζω τον
χρόνο µου µόνο στα θέµατα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Είναι ήδη γνωστή η τροπολογία, η οποία
αφορά πλέον τις αρµοδιότητες, το ποιος θα έχει την ευθύνη και
τα πιστοποιητικά και του ελέγχου της θαλάσσιας ασφάλειας. Θα
την έχουν οι νηογνώµονες; Ποιοι είναι αυτοί κ.λπ.; Έλληνες;
Ξένοι; Ξέρουµε την προϊστορία. Θα την έχουν οι κρατικές υπηρεσίες;
Ναι, εµείς δεν λέµε ότι δεν πρέπει να την έχουν και οι κρατικές
υπηρεσίες, έστω σε τελευταίο ελεγκτικό βαθµό. Διότι υπό τη
σπουδή, τον πανικό θα έλεγα, κύριε Πρόεδρε, όταν έγινε το
ναυάγιο του πλοίου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ», ο κ. Κουρουµπλής έσπευσε
να καταγγείλει, να αφαιρέσει την αρµοδιότητα από την Επιθεώρηση Εµπορικών Πλοίων και να την αναθέσει σε νηογνώµονες.
Βλέπουµε σήµερα ότι αυτό δεν περπάτησε. Εν πάση περιπτώσει,
υπάρχει ένας κυκεώνας.
Βλέπω και µία τροπολογία συναφή του αγαπητού συναδέλφου, του κ. Καµατερού.
Βλέπω, λοιπόν, την τροπολογία του κ. Καµατερού. Με οδηγεί
ότι είναι ένα κοµµάτι της τροπολογίας του Υπουργείου. Δεν
βγάζω συµπέρασµα τι επιδιώκει. Έγινε δεκτή από τον κ. Κουβέλη. Την ώρα που έγινε δεκτή, όµως, δεν είχε έρθει η τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Έχω µια σύγχυση, οφείλω να την
οµολογήσω.
Συνεπώς στην τροπολογία αυτή και του συναδέλφου και του
Υπουργείου θα µείνουµε στο «παρών», γιατί οψέποτε κατανοήσουµε ποια θα ήταν η πολιτική της κυβέρνησης στο θέµα του
ελέγχου της ναυσιπλοΐας και όχι της ναυσιπλοΐας µόνο στη θαλάσσια µεταφορά, αλλά της ασφάλειας των πλοίων. Το µείζον
θέµα είναι αυτό, η ασφάλεια των πλοίων.
Για να τελειώσω και να µην καταχραστώ περισσότερο τον
χρόνο, θέλω να επαναλάβω το εξής: Υπάρχει µία τροπολογία µε
γενικό αριθµό 1974 και ειδικό 54, η οποία έχει κάποια θετικά σηµεία. Και εδώ ξενίζει, ξέρετε κύριε Πρόεδρε, να υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες είναι πολλά άρθρα. Ο Κανονισµός δεν
επιτρέπει. Ή ψηφίζεις ή καταψηφίζεις. Δεν µπορείς να τεµαχίσεις, να «φιλετοποιήσεις» το κάθε άρθρο. Υπάρχουν, λοιπόν, στις
ίδιες τροπολογίες θετικές διατάξεις, διατάξεις για τις οποίες δεν
µπορούµε να συµφωνήσουµε, οδηγούµεθα, όµως, στην καταψήφιση αυτών όπου επικρατεί το αρνητικό στοιχείο -όχι ποσοτικά,
αλλά ποιοτικά πολλές φορές-, ενώ στο σχέδιο νόµου παρουσιάζονται ως ξεχωριστά άρθρα.
Αυτό λοιπόν, είναι πάλι µία νοµοτεχνική λειτουργία, η οποία
είναι ιδιαιτέρως περίεργη. Έχω κάνει ένα σχόλιο στο παρελθόν,
ότι όταν θέλουµε να περάσουµε κάτι είτε να µην το πάρουν είδηση οι Βουλευτές υπό την πίεση του χρόνου είτε µέσα στα καλά
να περάσουµε και κάτι εκ του πονηρού, γίνεται αυτή η ρύθµιση.
Υπάρχει λοιπόν, αυτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1974 και
ειδικό 54 που έχει πολλά αρνητικά και απλώς θέλω να τονίσω το
θετικό της. Είναι το θετικό ότι σε δοµές αστέγων είχαµε προτείνει
για το αν θα υπαχθούν στους δικαιούχους -για το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας- και εκείνοι που εργάζονται σε δοµές αστέγων.
Το περιλαµβάνει η τροπολογία, είναι καλό, αλλά δεν µπορούµε
να ψηφίσουµε. Απλώς επισηµαίνουµε ότι είναι µία καλή ρύθµιση.
Δεν µπορούµε να ψηφίσουµε συνολικά, γιατί έχει αρνητικές διατάξεις.
Με αυτές τις σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, κλείνω. Θα µπορούσα
να µιλάω πάρα πολύ, διότι εδώ έχουµε κάποιους τόµους, ίσως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εκατοντάδες σελίδες τροπολογιών. Κατανοώ την καταπόνηση
της Αίθουσας και τη δική µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καρρά.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας, ο Χρήστος Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι το νοµοσχέδιο προοδευτικό ή αντιδραστικό; Ωφελεί τον
λαό ή τα µονοπώλια; Σε αυτά τα ερωτήµατα απαντούµε µε σαφήνεια: Είναι αντιδραστικό και υπηρετεί τους µονοπωλιακούς
οµίλους, που θέλουν νέα πεδία κερδοφορίας σε γη, αέρα και θάλασσα. Και εσείς, κύριοι, δίνετε δηµόσιες εκτάσεις, αιγιαλούς,
παραλίες, αεροδρόµια, λιµάνια στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους ή, όπως ειπώθηκε στις επιτροπές, δήλωσαν ενδιαφέρον πρεσβείες κρατών για συγκεκριµένες δραστηριότητες.
Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ µάς έκανε κριτική, γιατί είπαµε ότι η
Αλεξανδρούπολη, όπως κι η Θεσσαλονίκη, µετατρέπονται σε βάσεις υποδοχής στρατιωτικού υλικού, ορµητήριο ιµπεριαλιστικών
επεµβάσεων στα Βαλκάνια, στην ευρύτερη περιοχή.
Κυρία Γκαρά, ο Αµερικανός πρέσβης που αλωνίζει Υπουργεία,
περιφέρειες, δήµους, προωθώντας τους σχεδιασµούς των ΗΠΑ,
στην Αλεξανδρούπολη γιατί πήγε; Για τουρισµό; Οι συναντήσεις
ήταν περί ανέµων και υδάτων; Με τον αντιπεριφερειάρχη δεν συναντήθηκε; Με το δήµαρχο δεν συναντήθηκε; Με τον πρόεδρο
του Οργανισµού Λιµένος Αλεξανδρούπολης δεν συναντήθηκε; Τι
συζήτησαν άραγε; Τι έγραψε ο ίδιος ο Πάιατ; Ότι το λιµάνι της
Αλεξανδρούπολης αποτελεί κρίσιµο κρίκο στο περιφερειακό εµπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη και τη δουλειά
που κάνουµε µαζί στο ΝΑΤΟ. Τι δουλειά κάνετε µαζί ΣΥΡΙΖΑ και
ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ; Δεν είστε ο µεντεσές των σχεδιασµών στην περιοχή; Δεν υλοποιείτε τους σχεδιασµούς, µε την Ελλάδα να έχει
γίνει µία απέραντη βάση και αντίστοιχα στόχος των ανταγωνιστικών ιµπεριαλιστικών κέντρων; Δεν έχετε ακούσει για το µεγάλο
ενδιαφέρον των Αµερικανών για το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης;
Είναι µόνο για το υγροποιηµένο αέριο;
Ο λαός χρειάζεται να καταδικάσει την πολιτική υπηρέτηση των
ιµπεριαλιστικών σχεδιασµών από εσάς, όπως και από τη Νέα Δηµοκρατία. Έχετε κοινή στρατηγική και στην εσωτερική πολιτική
και στην εξωτερική. Σύµµαχός σας, οι εχθροί των εργαζοµένων
και των λαϊκών στρωµάτων, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, οι µονοπωλιακοί όµιλοι και οι διακρατικοί τους ιµπεριαλιστικοί οργανισµοί,
όπως είναι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι οργανισµοί.
Το σχέδιο νόµου λοιπόν, δεν χωράει άλλη θέση. Είναι αντιδραστικό. Το ότι έχει κάποιες ρυθµίσεις που µπορεί να ωφελούν εργαζόµενους, δεν αλλάζει το χαρακτήρα του, ο οποίος έρχεται να
υπηρετήσει τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων. Τροπολογίες πολλές. Καταγγέλλουµε, κύριε Πρόεδρε, για µία ακόµη
φορά αυτή την πρακτική της Κυβέρνησης να φέρνει στο παρά
πέντε, µέχρι που τελειώνει η συζήτηση, τροπολογίες διαφόρων
θεµάτων από διάφορα Υπουργεία.
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1970 και ειδικό 50, τη µετάβαση της αρµοδιότητας του Υπουργείου και το σπάσιµο υπηρεσιών και αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών -για να
µην την αναλύσω- ψηφίζουµε «παρών», γιατί και οι ελλείψεις του
µόνιµου προσωπικού και το σπάσιµο των υπηρεσιών δηµιουργεί
σοβαρά προβλήµατα και στους εργαζόµενους, αλλά και στους
πολίτες. Για τη βουλευτική µε αριθµό 1971 που έγινε αποδεκτή,
για τον έλεγχο πλοίων και έκκληση απόπλου από την αρµόδια
αρχή, ψηφίζουµε «ναι».
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1972 και ειδικό 52 έχει δύο
άρθρα. Ένα είναι για την αλιεία που ψηφίζουµε «παρών» και ένα
για τη δακοκτονία που ψηφίζουµε «κατά» γιατί και µε αυτή την
τροπολογία συνεχίζεται η διάλυση της δακοκτονίας. Είναι θετικό
ότι θα γίνεται πιο νωρίς. Το κύριο όµως, είναι ότι ο µηχανισµός
είναι διασπασµένος, διαλυµένος, µε ελάχιστα χρήµατα που τα
καρπώνονται οι εργολάβοι οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι. Θέση
µας είναι η δακοκτονία να είναι κρατική ευθύνη, στελεχωµένη µε
µόνιµο προσωπικό και επαρκή χρηµατοδότηση. Όλοι αυτοί που
έχουν τις ελιές, ξέρουν πολύ καλά ποια είναι τα προβλήµατα που
προκύπτουν, εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει αυτή η µέριµνα.
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Όµως πρέπει να πούµε κάτι και για τις υπηρεσίες, κύριε Πρόεδρε. Επειδή θα κληθούµε να ψηφίσουµε εδώ τις τροπολογίες,
όχι όπως το έχετε στο σπλάχνο µε άρθρα, αλλά το σύνολο των
τροπολογιών, υπάρχει σοβαρό ζήτηµα. Μας υποχρεώνετε να καταψηφίσουµε, για παράδειγµα, µία τροπολογία, παρ’ όλο που θέλουµε να ψηφίσουµε υπέρ σε ένα άρθρο . Αυτό λοιπόν, είναι
απαράδεκτο. Δεν ξέρω πώς θα το χρησιµοποιήσει η Κυβέρνηση,
αλλά οι υπηρεσίες βάζουν σοβαρά προβλήµατα στους Βουλευτές ή στα κόµµατα που θέλουν να ψηφίσουν ένα άρθρο µιας τροπολογίας, αλλά όµως έτσι όπως ζητάτε να ψηφίσουµε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κατσώτη,
συγγνώµη για τη διακοπή.
Για την αποκατάσταση της πραγµατικότητας, να πω πως δεν
φταίνε οι υπηρεσίες. Έτσι είναι ο Κανονισµός. Είναι ζήτηµα του
Κανονισµού και οι υπηρεσίες λειτουργούν µε βάση τον Κανονισµό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Όλοι κατά καιρούς το θέτουν αυτό το
θέµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Να έλθει λοιπόν η τροπολογία χωριστά
ή αν η Κυβέρνηση θέλει πράγµατι κάποια άρθρα να ψηφιστούν
για να λύσουν κάποια προβλήµατα, µπορεί να τα φέρει σε µία ξεχωριστή τροπολογία και να µην υποχρεώνει τα κόµµατα να ψηφίζουν «κατά» ή τέλος πάντων να απέχουν, όπως θα απέχουµε
εµείς σήµερα από µία τροπολογία.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1973 και ειδικό 53 αφορά την
απαλλαγή προσώπων που διατηρούσαν διευθύνοντες σύµβουλοι, πρόεδροι κ.λπ. στον ΕΟΜΜΕΧ. Βεβαίως, ψηφίζουµε «κατά»
και ζητάµε, κύριε Υπουργέ, να αποσύρετε τη συγκεκριµένη τροπολογία, να µην πω «ντροπολογία».
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1974 και ειδικό 54 έχει τέσσερα άρθρα. Το πρώτο αφορά την τροποποίηση του άρθρου 25
για τη νοµική υπηρεσία του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ψηφίζουµε «παρών». Στο δεύτερο άρθρο ψηφίζουµε «κατά». Το λέω τώρα γιατί θα έρθουν όλες µαζί. Στο τρίτο άρθρο για
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης ψηφίζουµε «ναι». Θεωρούµε βέβαια, ότι η κρατική επιχορήγηση ως προς την κοινωνική ασφάλιση έχει µειωθεί κατακόρυφα. Πρέπει να αυξηθεί, να
καλύψει τις ανάγκες των ασφαλισµένων. Στο άρθρο 4 παρατείνεται µέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2019 η προθεσµία ολοκλήρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης για την Επιτροπή των Βαρέων
και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων. Εµείς είµαστε ενάντια σε αυτή
την επιτροπή, η οποία στόχο έχει να απεντάξει ειδικότητες από
τα βαρέα και ανθυγιεινά και όχι να εντάξει, στόχο έχει να καταργήσει επιδόµατα και όχι να διατηρήσει. Ωστόσο όµως ψηφίζουµε
«ναι», µετά και από υπόδειξη και θέληση των εργαζοµένων των
ίδιων, που σήµερα είχαν κατάληψη στο Υπουργείο Οικονοµικών,
γιατί παρατείνεται µέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2019. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να µην επαναπαυτούν, αλλά να συνεχίσουν τον
αγώνα τους, έτσι ώστε να ενταχθούν και άλλες ειδικότητες σε
αυτά.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1975 και ειδικό 55 έχει επίσης
πέντε άρθρα. Στο πρώτο θα ψηφίσουµε «όχι», στο δεύτερον
«παρών», στο τρίτο «όχι», στο τέταρτο «παρών», στο πέµπτο
«όχι». Το λέµε αυτό για να γραφτεί και στα Πρακτικά.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1976 και ειδικό 56 είναι για την
αµοιβή των ωφεληµένων στα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας. Βεβαίως, εµείς λέµε ότι και ένα ευρώ αύξηση να πάρει ο
εργαζόµενος, θα ψηφίσουµε να το πάρει και πρέπει να το πάρει.
Ωστόσο, εδώ έρχεται η Κυβέρνηση να πει ότι αυτά τα προγράµµατα συµβάλλουν στη µείωση της ανεργίας, στην αύξηση
της απασχόλησης, όµως αυτά τα προγράµµατα είναι προγράµµατα ανακύκλωσης της ανεργίας, είναι πέντε µήνες τώρα, οκτώ
µετά, µετά ξανά στην ανεργία, µετά ξανά σ’ ένα άλλο πρόγραµµα
ή µπορεί για µεγάλο διάστηµα στην ανεργία, µε µισθό βέβαια
αυτόν τον κατώτερο που λέτε σήµερα, που τον αποφασίζει
Υπουργός και καταργεί τη συλλογική διαπραγµάτευση για τον
κατώτερο µισθό.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θα ψηφίσουµε «παρών», παρ’ όλο που λέµε
ότι και αυτοί οι εργαζόµενοι θα πρέπει να αµείβονται µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και όχι µε τον κατώτερο µισθό. Είναι
ωφελούµενοι στα νοσοκοµεία. Γιατί να µην υπάρχει συλλογική
σύµβαση εργασίας και να µην αµείβονται µε αυτή και να αµεί-
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βονται µε τον κατώτερο;
Επίσης, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1977 και ειδικό 57 έχει
επτά άρθρα, τα οποία βέβαια είναι και περασµένα στο «σπλάχνο»
που µας δόθηκε. Εµείς θα απέχουµε από την ψηφοφορία αυτής
της τροπολογίας, γιατί έχει τέσσερα άρθρα που αφορούν τη
Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων, µε τα οποία διαφωνούµε και έχει τα
τρία άρθρα που αφορούν τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας
των ναυτεργατών, όπως αυτό αναπτύχθηκε εδώ και όπως είναι
στην τροπολογία, καθώς και την καταβολή των επιδοµάτων εορτών.
Λέτε για το πρόστιµο. Γιατί να µην έχει αυτόφωρη διαδικασία
και ο εφοπλιστής, ο επιχειρηµατίας που δεν καταβάλλει το δώρο
στους ναυτεργάτες, όπως είναι για όλους τους εργαζόµενους;
Γιατί αρκείστε µόνο στα χίλια ευρώ πρόστιµο για κάθε ναυτεργάτη; Να έχει και αυτός την ίδια κύρωση, την ίδια αντιµετώπιση.
Αυτό, όµως, δεν το κάνετε. Λέτε για χίλια ευρώ. Σιγά τα χίλια
ευρώ για τον εφοπλιστή. Τα έχει βγάλει έτσι κι αλλιώς.
Εµείς, λοιπόν, λέµε να το κάνετε έστω και τώρα αποδεκτό αυτό
και να είναι µε βάση τον νόµο που ισχύει για όλους τους υπόλοιπους εργαζόµενους. Παρ’ όλα αυτά, απέχουµε απ’ αυτή την ψηφοφορία, παρ’ όλο που έχει αυτά τα τρία άρθρα που είναι προς
όφελος των ναυτεργατών.
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1978 και ειδικό 58 θα ψηφίσουµε «ναι», αν και η θέση µας είναι ότι χρειάζεται κρατική
υποδοµή κλάδου ελέγχου πλοίων, η οποία να διασφαλίζει την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, αλλά και των επιβατών
στη θάλασσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των δευτερολογιών των εισηγητώναγορητών.
Θα δώσουµε τον λόγο στον Υπουργό για να κλείσει τη συζήτηση του νοµοσχεδίου και µετά θα περάσουµε στην ψηφοφορία.
Κύριε Κουβέλη, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή έγινε αναφορά,
πράγµατι εξ όσων πληροφορούµαι υπάρχουν πορίσµατα για τις
αιτίες και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βυθίστηκε το «ΑΓΙΑ
ΖΩΝΗ». Είναι πια η όλη υπόθεση στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης. Θεωρώ ότι η ίδια η δικαιοσύνη θα επιληφθεί χωρίς καθυστέρηση, προκειµένου να υπάρξει η διακρίβωση των στοιχείων
και να αναδειχθούν οι ευθύνες, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
προβλέπει ο νόµος.
Εµείς δεν εκδίδουµε προδικαστικές αποφάσεις. Αυτό είναι
υπόθεση της ίδιας της δικαιοσύνης, η οποία έχω την άποψη ότι
θα επιληφθεί του θέµατος χωρίς καθυστέρηση, προκειµένου να
προκύψουν όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν σχέση µε το ναυάγιο ή µε τη δολιοφθορά, όπως πληροφορήθηκα και από σχετικά
δηµοσιεύµατα που αναφέρονται στο πόρισµα του ΑΣΔΝΑ.
Άκουσα διάφορα πράγµατα, τα οποία είναι εξωπραγµατικά και
δεν αφορούν την πραγµατικότητα. Για παράδειγµα, άκουσα από
συνάδελφο της Νέας Δηµοκρατίας να λέει ότι τα τελευταία χρόνια το λιµάνι της Πάτρας πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν
είναι πραγµατικότητα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι το λιµάνι της
Πάτρας έχει σηµειώσει και αύξηση των εσόδων του, δηλαδή έχει
δραστηριότητες. Έχω µπροστά µου στοιχεία. Το λιµάνι της Πάτρας χρόνο µε τον χρόνο ανεβάζει την απόδοσή του. Παρέλαβε
ελάχιστα χρήµατα το 2015 και σήµερα έχει 4,5 εκατοµµύρια, αν
θυµάµαι καλά. Σήµερα έχει διαθέσιµα 9 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή από 4,5 εκατοµµύρια έφτασε µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα τα 9 εκατοµµύρια ευρώ. Έχει και αυξηµένη εµπορική
κίνηση. Αυτό µαρτυρούν τα στοιχεία και οι σχετικές αποδείξεις
του γεγονότος ότι το λιµάνι της Πάτρας –και είναι ενδεικτική η
αναφορά µου σε αυτό το λιµάνι, θα πω δυο-τρία πράγµατα
ακόµη για τα λιµάνια- πάει καλά, βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επενδύσεις άνω των 31 εκατοµµυρίων
ευρώ γενικότερα.
Επίσης, πρέπει να σας πω ότι υπήρξαν εγκρίσεις ποσών για
εκατόν πενήντα έξι έργα σε λιµάνια. Ποια είναι, δηλαδή, η απραξία που χρεώνεται στην Κυβέρνηση και στην πολιτική που ασκεί
σε σχέση µε τα λιµάνια; Έγινε ειδική αναφορά από κάποιον συνάδελφο στο τι γίνεται σε σχέση µε την εκδήλωση ενδιαφέρον-
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τος ή όχι από διάφορους επενδυτές. Συγκεκριµένη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την τάδε ή τη δείνα δραστηριότητα και σε συγκεκριµένα λιµάνια δεν έχει γίνει. Και πώς θα µπορούσε να γίνει,
από την ώρα που έλειπε αυτό το νοµοθέτηµα που από αύριο το
πρωί θα είναι νόµος του κράτους; Πώς θα γίνουν οι επενδύσεις;
Όταν ανέφερα την ύπαρξη των master plans, έκανα αυτή την
αναφορά, διότι το master plan προσδιορίζει πάρα πολλά πράγµατα και µεταξύ αυτών προσδιορίζει και τα κοµµάτια του λιµανιού, δηλαδή τα επιµέρους τµήµατά του πώς µπορούν να
αναπτυχθούν και πώς µπορούν να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία της αξιοποίησης.
Είναι συντηρητικό, είναι αναχρονιστικό το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου; Είναι προοδευτικό, µε την έννοια ότι υπηρετεί την
πρόοδο και την ανάπτυξη, µια ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες, µια ανάπτυξη για την εθνική οικονοµία και προφανέστατα
µια ανάπτυξη η οποία µπορεί να οδηγήσει και θα οδηγήσει και
στη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Έγινε πάλι αναφορά στην «COSCO». Καλά, δεν ακούσατε στη
βάση συγκεκριµένων στοιχείων, κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν
υπήρξε καµµία καθυστέρηση από τη µεριά της ΕΣΑΛ, της Κυβέρνησης –για να το πω συνολικότερα- όταν σας είπα πού έχουν σηµειωθεί οι καθυστερήσεις και µάλιστα µ’ έναν πολύ συγκεκριµένο
τρόπο; Διαπιστώσατε να υπάρχει η οποιαδήποτε επιλογή της
ΕΣΑΛ ειδικότερα να µη γίνουν οι προβλεπόµενες από τη σύµβαση παραχώρησης επενδύσεις;
Όµως, σας είπα -και δεν είδα να διατυπώνεται διαφορετική
άποψη- ότι θα εφαρµοστεί ο νόµος, θα εφαρµοστεί η σύµβαση
παραχώρησης και προχώρησε η ΕΣΑΛ στην έγκριση όλων εκείνων των επενδύσεων στις οποίες διεξοδικά αναφέρθηκα το µεσηµέρι αυτής της ηµέρας που συνεδριάζουµε. Να µην παρέµβει;
Να µην ασκήσει τα καθήκοντά του το Υπουργείο Πολιτισµού; Να
µην ασκήσει τα καθήκοντά του το Υπουργείο Περιβάλλοντος;
Πρέπει να ασκηθούν και αυτή είναι η νοµιµότητα.
Επιστρέφω στο µοντέλο. Το είπα στην επιτροπή και το επαναφέρω και σήµερα. Μας κατηγορεί η Νέα Δηµοκρατία ότι εµείς,
ιδεοληπτικά ενεργώντας, µπλοκάρουµε την αξιοποίηση και τις
επενδύσεις στα λιµάνια. Έχω στα χέρια µου -θα το επαναλάβω,
γιατί το είπα και στην επιτροπή- την Εθνική Στρατηγική Λιµένων
της Νέας Δηµοκρατίας των ετών 2013 - 2018. Αυτή αναρτήθηκε
τον Δεκέµβριο του 2013 χωρίς ποτέ να φτάσει, βέβαια, στη
Βουλή και σε αυτή τη δηµοσίευση αναφέρει η Νέα Δηµοκρατία
τη δική της πολιτική για τα λιµάνια.
Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι λέει η Νέα Δηµοκρατία λέξη προς λέξη και διαβάζω αυτό που υποστηρίζει:
«Άνοιγµα των λιµένων σε ιδιωτικές παραχωρήσεις, µε κατάλληλη
εµπειρία και θέση στην παγκόσµια αγορά, µε τη µορφή παραχώρησης δικαιώµατος αξιοποίησης και ανάπτυξης συγκεκριµένης
λιµενικής δραστηριότητας, παραδείγµατος χάριν, κρουαζιέρα,
εµπορευµατοκιβώτια, car terminal, µαρίνα και την υποχρέωση
υλοποίησης των αναγκαίων επενδύσεων».
Ετέθη επίσης ένα ερώτηµα: Οι υποψήφιοι επενδυτές θα δεσµεύονται από την προκήρυξη αναφορικά µε τη συµµετοχή τους
στη διαγωνιστική διαδικασία και για κάποιες επενδύσεις στα ίδια
τα λιµάνια; Βεβαιότατα. Και αυτό είναι θέµα του περιεχοµένου
της προκήρυξης, η οποία –επαναλαµβάνω- θα είναι δηµόσιου χαρακτήρα, διεθνούς χαρακτήρα, µε απόλυτη διαφάνεια και µε
εφαρµογή και του Εθνικού Δικαίου µας και του Ενωσιακού Δικαίου. Δεν µπορώ να αντιληφθώ κατά συνέπεια τη Νέα Δηµοκρατία να µας εγκαλεί σήµερα γιατί επιλέγουµε τη διαδικασία των
υποπαραχωρήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπηρετώντας τη συνέπειά µου
στην κλεψύδρα, θα ολοκληρώσω.
Σε σχέση µε την επιθεώρηση, τα προσόντα των επιθεωρητών
οι οποίοι θα καλούνται να ελέγχουν τους νηογνώµονες -τα άλλα
θα γίνονται από τα τοπικά κλιµάκια- σε λίγες ηµέρες θα έχετε τη
δυνατότητα να τα δείτε, διότι προηγήθηκε µια µακρά διαβούλευση αναφορικά µε το ποια θα είναι τα προσόντα των επιθεωρητών. Η πράξη που κάναµε νοµίζω ότι ανταποκρίνεται στα
πράγµατα -επαναλαµβάνω- χωρίς από τη µια πλευρά να θίγεται
η αρµοδιότητα των νηογνωµόνων να δίνουν τα πιστοποιητικά
αξιοπλοΐας, αλλά και από την άλλη πλευρά να υπάρχει το κρά-
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τος, να υπάρχει η συγκεκριµένη δοµή, η οποία διεξοδικά αναφέρεται, που θα µπορεί και αυτή να κάνει τον έλεγχο και µε το πρόσθετο δεδοµένο -όπως σας είπα- ότι υπάρχουν «ορφανά»
καράβια, δηλαδή δεν τα έχουν δεχθεί οι νηογνώµονες και πρέπει
να ελεγχθούν για να λάβουν το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.
Το τελευταίο ζήτηµα –όχι ότι έχει εξαντληθεί η κλίµακα των
απαντήσεων που θα µπορούσαµε να δώσουµε στα ερωτήµατα
που ετέθησαν- πράγµατι µετά από αυτήν -και χαίροµαι ιδιαίτερα
που όλες οι πλευρές της Βουλής συµφωνούν για τη ρύθµιση που
έγινε για τον αείµνηστο Κυριάκο Παπαδόπουλο και για την οικογένεια του- υπάρχει ένα ζήτηµα, να δούµε συνολικότερα κατ’
αναλογίαν -εάν θέλετε- ή κατ’ αντιστοιχίαν τι συµβαίνει και στις
Ένοπλες Δυνάµεις, δηλαδή στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας,
όταν έχουµε τέτοια περιστατικά.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα νοµοθέτηµα –
θυµηθείτε- που ανοίγει τον δρόµο να αναπτυχθούν τα λιµάνια.
Είναι ένα νοµοθέτηµα το οποίο επιτρέπει στο ελληνικό δηµόσιο
να κρατάει στα χέρια του τα λιµάνια και ταυτόχρονα µε τη µέθοδο των υποπαραχωρήσεων -χωρίς να µεταβιβάζει µετοχές,
διότι τότε θα ήταν άλλης τάξεως ζήτηµα- να µπορεί να ελέγχει
και να εισπράττει και για το δηµόσιο ταµείο αλλά βεβαίως αποδίδοντας µέρος των όσων θα εισπράττει και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί εµείς επιµένουµε: Η δίκαιη ανάπτυξη σηµαίνει ότι
θα πρέπει το αποτέλεσµα το οποίο προκύπτει από την όποια αναπτυξιακή διαδικασία, δίκαια να διαχέεται στους αρµούς της κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): 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 τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Καναλακίου Πρέβεζας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Στο σηµείο αυτό κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών 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».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, επί των άρθρων,
των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Να επισηµάνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή του
νοµοσχεδίου, τριάντα άρθρα, δέκα τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Όπως γνωρίζετε πλέον, στην οθόνη εµφανίζονται έως τέσσερα
άρθρα της ψήφισης. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, θα πρέπει
να κυλήσετε την οθόνη αφής. Στο πάνω µέρος δεξιά στην οθόνη
εµφανίζεται κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν
για ψήφιση. Βασική προϋπόθεση είναι να βεβαιωθείτε ότι έχετε
ψηφίσει όλα τα άρθρα, τις τροπολογίες αλλά και το ακροτελεύτιο
άρθρο στο σύνολο. Αφού καταχωρισθεί η ψήφος σας, έχετε τη
δυνατότητα να ελέγξετε και να αναθεωρήσετε την ψήφο σας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
και να ξεκινήσει η ψηφοφορία.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): 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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Επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε, κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Όχι.
Άρθρο 2 ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Όχι.
Άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε, κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Όχι.
Άρθρο 4 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Όχι.
Άρθρο 5 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 6 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 7 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε, κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Όχι.
Άρθρο 9, όπως τροποποιήθηκε, κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 10, όπως τροποποιήθηκε, κατά πλειοψηφία:
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ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 11 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε, κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 13 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 14 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 15 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 16 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 17 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε, κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
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: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Άρθρο 20 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
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Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Άρθρο 21 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Άρθρο 22 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Ναι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Άρθρο 23 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Άρθρο 24 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Όχι.
Άρθρο 25 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Όχι.
Άρθρο 26 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Άρθρο 27 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Άρθρο 28 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
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: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Άρθρο 30 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
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ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Υπουργική τροπολογία 1970/50 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Όχι.
Υπουργική τροπολογία 1972/52 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Παρών.
ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Υπουργική τροπολογία 1973/53 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Υπουργική τροπολογία 1974/54 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Παρών.
ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Όχι.
Υπουργική τροπολογία 1975/55 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Όχι.
Υπουργική τροπολογία 1976/56 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Ναι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Παρών.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Υπουργική τροπολογία 1977/57 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
Το ΚΚΕ απείχε.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Υπουργική τροπολογία 1978/58 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Βουλευτική τροπολογία 1971/51, όπως τροποποιήθηκε, κατά
πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Βουλευτική τροπολογία 1979/59 ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
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ΔΗΣΥ: Παρών.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Ναι.
Ένωση Κεντρώων: Ναι.
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει κατά πλειοψηφία:
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Ναι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
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Επί του συνόλου κατά πλειοψηφία.
ΣΥΡΙΖΑ: Ναι.
Νέα Δηµοκρατία: Όχι.
ΔΗΣΥ: Όχι.
Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή: Όχι.
ΚΚΕ: Όχι.
Ένωση Κεντρώων: Παρών.
Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα θα καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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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
Επί της Αρχής

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

Άρθρο 1 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

Άρθρο 2 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

Άρθρο 3 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

Άρθρο 4 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

Άρθρο 5 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

Άρθρο 6 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

Άρθρο 7 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

Άρθρο 8 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 9 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 14 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 10 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 15 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 11 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 16 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 12 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: OXI

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI

Άρθρο 17 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 13 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 18 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 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: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 20 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 25 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Άρθρο 21 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 26 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI

Άρθρο 22 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 27 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI

Υπ. Τροπ. 1972/52 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

Άρθρο 28 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI

Υπ. Τροπ. 1973/53 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: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI

Υπ. Τροπ. 1974/54 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΠΡΝ
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: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI

Υπ. Τροπ. 1975/55 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI

Υπ. Τροπ. 1970/50 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

Ν.Δ.: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI

ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI

Υπ. Τροπ. 1976/56 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

Βουλ. Τροπ. 1979/59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Υπ. Τροπ. 1977/57 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI

Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Ακροτελεύτιο άρθρο (ως έχει)

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

Κ.Κ.Ε: -

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Υπ. Τροπ. 1978/58 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI

Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Επί του Συνόλου

ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Χ.Α: OXI

Ν.Δ.: OXI

Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Βουλ. Τροπ. 1971/51 όπως τροπ.
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΑ’ - 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το σχέδιο
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» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία,
σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
και έχει ως εξής:
«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
ΜΕΡΟΣ Α’
ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Κύρωση Συµβάσεων Παραχώρησης
Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ τυπικού νόµου, από κοινού µε
τα προσαρτήµατα αυτών, οι συµβάσεις παραχώρησης που έχουν
συναφθεί µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των κατωτέρω
αναφερόµενων Οργανισµών Λιµένων Α.Ε.:
Α. Η από 21.3.2003 Σύµβαση Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Οργανισµού Λιµένος Αλεξανδρούπολης
Ανώνυµη Εταιρεία, το περιεχόµενο της οποίας έχει κατά λέξη
ως εξής:
(Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της Σύµβασης και τα συναπτόµενα Παραρτήµατα)
Β. Η από 19.11.2002 Σύµβαση Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Οργανισµού Λιµένος Βόλου Ανώνυµη
Εταιρεία, το περιεχόµενο της οποίας έχει κατά λέξη ως εξής:
(Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της Σύµβασης και τα συναπτόµενα Παραρτήµατα)
Γ. Η από 20.5.2003 Σύµβαση Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας Ανώνυµη
Εταιρεία, το περιεχόµενο της οποίας έχει κατά λέξη ως εξής:
(Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της Σύµβασης και τα συναπτόµενα Παραρτήµατα)
Δ. Η από 3.2.2002 Σύµβαση Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Οργανισµού Λιµένος Ηγουµενίτσας Ανώνυµη Εταιρεία, το περιεχόµενο της οποίας έχει κατά λέξη ως
εξής:
(Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της Σύµβασης και τα συναπτόµενα Παραρτήµατα)
Ε. Η από 30.1.2003 Σύµβαση Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Οργανισµού Λιµένος Ηρακλείου Ανώνυµη Εταιρεία, το περιεχόµενο της οποίας έχει κατά λέξη ως
εξής:
(Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της Σύµβασης και τα συναπτόµενα Παραρτήµατα)
ΣΤ. Η από 15.1.2003 Σύµβαση Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Οργανισµού Λιµένος Καβάλας Ανώνυµη Εταιρεία, καθώς και η από 31.1.2019 Πρόσθετη Πράξη
αριθµ. Νο 1 µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Οργανισµού
Λιµένος Καβάλας Α.Ε., το περιεχόµενο των οποίων έχει κατά
λέξη ως εξής:
(Ακολουθούν το πλήρες κείµενο της Σύµβασης και της Πρόσθετης Πράξης καθώς και τα συναπτόµενα Παραρτήµατα)
Ζ. Η από 4.2.2003 Σύµβαση Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Οργανισµού Λιµένος Κέρκυρας Ανώνυµη
Εταιρεία, καθώς και η από 14.2.2019 Πρόσθετη Πράξη Νο 1 µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Οργανισµού Λιµένος Κέρκυρας Α.Ε., ως εξής:
(Ακολουθούν το πλήρες κείµενο της Σύµβασης και Πρόσθετης
Πράξης, καθώς και τα συναπτόµενα Παραρτήµατα)
Η. Η από 30.12.2002 Σύµβαση Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Οργανισµού Λιµένος Λαυρίου Ανώνυµη Εταιρεία, το περιεχόµενο της οποίας έχει κατά λέξη ως
εξής:
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(Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της Σύµβασης και τα συναπτόµενα Παραρτήµατα)
Θ. Η από 12.12.2002 Σύµβαση Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Οργανισµού Λιµένος Πάτρας Ανώνυµη
Εταιρεία, καθώς και η από 12.1.2018 Πρόσθετη Πράξη µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και του Οργανισµού Λιµένος Πάτρας
Α.Ε., το περιεχόµενο των οποίων έχει κατά λέξη ως εξής:
(Ακολουθούν το πλήρες κείµενο της Σύµβασης και της Πρόσθετης Πράξης καθώς και τα συναπτόµενα Παραρτήµατα)
Ι. Η από 18.3.2003 Σύµβαση Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Οργανισµού Λιµένος Ραφήνας Ανώνυµη
Εταιρεία, το περιεχόµενο της οποίας έχει κατά λέξη ως εξής:
(Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της Σύµβασης και τα συναπτόµενα Παραρτήµατα)
Άρθρο 2
1. Το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης των
γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της Χερσαίας Λιµενικής
Ζώνης που παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δηµόσιο στους Οργανισµούς Λιµένος Α.Ε., βάσει των Συµβάσεων Κύριας Παραχώρησης που κυρώνονται µε το άρθρο 1 του παρόντος, περιλαµβάνει τη χρήση και εκµετάλλευση για σκοπούς που σχετίζονται
µε την παροχή λιµενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων, καθώς
και την υπο-παραχώρηση του ίδιου δικαιώµατος ή µέρους αυτού
προς τρίτους, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2.
2. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται, χωρίς αντάλλαγµα, στην
Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.» (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) το δικαίωµα
υπο-παραχώρησης σε τρίτους, µέσω συµβάσεων υπό-παραχώρησης συγκεκριµένων επιχειρησιακών µονάδων ή/ και λιµενικών
λειτουργιών και υπηρεσιών των λιµενικών και άλλων εγκαταστάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται, µε απόφαση του διοικητικού
συµβουλίου του Ταµείου, µε βάση τις διαδικασίες του και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 4, στην περιοχή αρµοδιότητας των Οργανισµών Λιµένος Α.Ε. Αλεξανδρούπολης,
Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας και Ραφήνας.
3. Μέχρι τη σύναψη των συµβάσεων υπο-παραχώρησης της
παραγράφου 2, τα δικαιώµατα χρήσης, διοίκησης, συνήθους διαχείρισης και εκµετάλλευσης των ανωτέρω λιµένων συνεχίζουν να
ασκούνται από τους οικείους Οργανισµούς Λιµένος Α.Ε. που τα
ασκούν, µε εξαίρεση το δικαίωµα υπο-παραχώρησής τους σε τρίτους, που περιέρχεται στο Ταµείο.
4. Μετά την κύρωση, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3, των συµβάσεων υπο-παραχώρησης που συνάπτει το Ταµείο, τα δικαιώµατα χρήσης, διοίκησης, συνήθους διαχείρισης
και εκµετάλλευσης των λοιπών επιχειρησιακών µονάδων ή/ και
λιµενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιµενικών και άλλων
εγκαταστάσεων που δεν έχουν υπο-παραχωρηθεί, ασκούνται
από τους οικείους Οργανισµούς Λιµένος Α.Ε., σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
5. Η υπο-παραχώρηση προς τρίτους υπόκειται στον περιορισµό της χρονικής διάρκειας της Κύριας Σύµβασης Παραχώρησης.
6. Στις συµβάσεις υπο-παραχώρησης της παραγράφου 2 περιλαµβάνεται όρος για τις αρµοδιότητες του οικείου Οργανισµού
Λιµένος Α.Ε. αναφορικά µε την παρακολούθηση της εύρυθµης
λειτουργίας του λιµένα.
Άρθρο 3
1. Οι συµβάσεις υπο-παραχώρησης της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 συνάπτονται µεταξύ του υπο-παραχωρησιούχου επενδυτή, του οικείου Οργανισµού Λιµένος Α.Ε., νόµιµα εκπροσωπουµένου ως κυρίως παραχωρησιούχου, και του Ταµείου, νοµίµως εκπροσωπουµένου. Ο οικείος Οργανισµός Λιµένος Α.Ε.
οφείλει, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία έγκρισής της από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.
3986/2011 (Α’ 152), να υπογράψει τη σχετική σύµβαση υπο-πα-
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ραχώρησης. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, η
υπογραφή της Διοίκησης του οικείου Οργανισµού Λιµένος Α.Ε.
στις συµβάσεις υπο-παραχώρησης του άρθρου 2 υποκαθίσταται
από απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων του Οργανισµού Λιµένος Α.Ε.. Το Ελληνικό Δηµόσιο, εκπροσωπούµενο
από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, συµβάλλεται ως εγγυητής υπέρ του Οργανισµού Λιµένος για την εκτέλεση των όρων των συµβάσεων υπο-παραχώρησης. Στην περίπτωση σύναψης σύµβασης υπο-παραχώρησης
συνδυασµένων λιµενικών δραστηριοτήτων σε διαφορετικούς λιµένες, συµβάλλονται όλοι οι παραχωρησιούχοι Οργανισµοί Λιµένος Α.Ε..
2. Οι συµβάσεις υπο-παραχώρησης του άρθρου 2, µετά τη σύναψή τους, κυρώνονται µε νόµο.
3. Στις συµβάσεις υπο-παραχώρησης του άρθρου 2 εφαρµόζονται τα άρθρα 108 και 112, πλην του δεύτερου εδαφίου της
περίπτωσης β’ της παραγράφου 1, καθώς και τα άρθρα 113, 114
και 124 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).
4. Οι υπό σύναψη συµβάσεις υπο-παραχώρησης υπόκεινται
στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα
µε την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011.
Άρθρο 4
1. Σε κάθε σύµβαση υπο-παραχώρησης του άρθρου 2, πέραν
και ανεξαρτήτως του προβλεπόµενου οικονοµικού ανταλλάγµατος, επιβάλλεται στον υπο-παραχωρησιούχο αντισταθµιστικό/ ανταποδοτικό τέλος υπέρ του οικείου Οργανισµού Λιµένος Α.Ε., το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του υπο-παραχωρησιούχου. Το ακριβές ύψος του αντισταθµιστικού/ανταποδοτικού τέλους προσδιορίζεται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του Ταµείου. Το τέλος αυτό επιβάλλεται
επιπλέον και ανεξάρτητα από το συνολικό οικονοµικό αντάλλαγµα
της παραχώρησης που καταβάλλει ο υπο-παραχω- ρησιούχος.
2. Κατ’ εξαίρεση, το ύψος του αντισταθµιστικού/ ανταποδοτικού τέλους που καθορίζεται µε την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις
εκατό (5%) των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου, αν µε αντικειµενικό τρόπο τεκµηριώνεται ότι
διακυβεύεται η βιωσιµότητα του οικείου Οργανισµού Λιµένος
Α.Ε.. Η κοινή απόφαση των Υπουργών του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 1 εκδίδεται δεκαπέντε (15) ηµέρες, µετά από σχετική εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου του οικείου Οργανισµού Α.Ε. περί του προτεινόµενου ύψους του αντισταθµιστικού/
ανταποδοτικού τέλους, βάσει µελέτης βιωσιµότητας χρηµατοοικονοµικού συµβούλου, ο οποίος προσλαµβάνεται από τη διοίκηση του Οργανισµού Λιµένος Α.Ε. και µε τη σύµφωνη γνώµη
του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ..
3. Το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., ύστερα από διαβούλευση µε το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τη διοίκηση κάθε Οργανισµού Λιµένος που δεν υπερβαίνει το διάστηµα των τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της αποστολής σχετικής γραπτής πρόσκλησης του Ταµείου, αποφασίζει για την οριστικοποίηση του αντικειµένου της αξιοποίησης. Η εν λόγω
οριστικοποίηση γίνεται µέσω σύµβασης υπο-παραχώρησης του
δικαιώµατος εκµετάλλευσης συγκεκριµένων ή/ και συνδυασµένων (στην ίδια υπο-παραχώρηση) επιχειρησιακών µονάδων ή/ και
λιµενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιµενικών και άλλων
εγκαταστάσεων για κάθε λιµένα ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
για περισσότερους λιµένες.
4. α. Το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., µε βάση τον ν. 3986/2011 και αποκλειστικά
για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων και περιουσιακής
φύσης δικαιωµάτων που έχουν περιέλθει στην περιουσία του,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του παρόντος, διεξάγει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή του προτιµώµενου επενδυτή, τον
αναδεικνύει ως υπο-παραχωρησιούχο και εισπράττει το οικονοµικό αντάλλαγµα της υπο-παραχώρησης, το οποίο διατίθεται
αποκλειστικά για την αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους.
β. Η τεχνική παρακολούθηση της εκτέλεσης των επενδύσεων

ανατίθεται σε ανεξάρτητο µηχανικό, τον οποίο επιλέγει ο υποπαραχωρησιούχος, µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο ανεξάρτητος µηχανικός αµείβεται από τον υπο-παραχωρησιούχο.
γ. Η Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων (Ρ.Α.Λ.) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που είναι συναφής µε τις συµβάσεις που συνάπτονται,
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και δεν έχει ρητά απονεµηθεί σε
άλλον φορέα.
5. Δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 827/1978 (Α’
194), του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 (Α’ 228) και του άρθρου
17 του π.δ. 86/1979 (Α’ 17), καθώς και οι κανονιστικές πράξεις
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών.
Άρθρο 5
Ρυθµίσεις Οργανισµών Λιµένος Α.Ε. για τον
ηλεκτροφωτισµό, την αποκοµιδή απορριµµάτων
και το εργασιακό καθεστώς σε περιοχές δικαιοδοσίας τους Αυξηµένο Αντισταθµιστικό τέλος
1. α) Οι Οργανισµοί Λιµένος Α.Ε. των οποίων οι Συµβάσεις Παραχώρησης κυρώνονται διά του παρόντος έχουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να µεριµνούν µε δικές τους
δαπάνες για τον ηλεκτροφωτισµό όλων των περιοχών που απολαµβάνουν δηµόσιας πρόσβασης, καθώς και για την αποκοµιδή
των απορριµµάτων και των λυµάτων εντός κάθε έκτασης που περιλαµβάνεται στα Παραχωρούµενα Στοιχεία µέσα στον λιµένα.
Ουδείς δήµος έχει αρµοδιότητα να επιβάλει ανταποδοτικά τέλη
ή φόρο ηλεκτροδοτούµενων εκτάσεων αναφορικά µε τους χώρους που περιλαµβάνονται στα Παραχωρούµενα Στοιχεία, σύµφωνα είτε µε το άρθρο 10 του ν. 1080/1980 (Α’246), είτε µε την
παράγραφο 12 του άρθρου 25 για το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος
καθαριότητας και φωτισµού, είτε µε την παρ. 14 του ν. 1828/1989
(Α’ 2) για πιθανά ανταποδοτικά τέλη είτε µε την παρ. 2 του άρθρου 82 του π.δ. 30/1996 (Α’ 21) είτε µε τα άρθρα 83 παρ. 1 και
225 παρ. 5 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) είτε κατ’ επίκληση άλλης
διάταξης.
β) Οι Οργανισµοί Λιµένος Α.Ε. που δεν συµµορφώνονται µε
την περίπτωση α’, υποχρεούνται να αποδέχονται την παροχή των
αντίστοιχων υπηρεσιών από τον οικείο δήµο και δεν καταλαµβάνονται από το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’.
2. Το ποσοστό ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί του συνόλου
των ενοποιηµένων ετήσιων εσόδων των Οργανισµών Λιµένος
Α.Ε. της οικείας χρήσης, εξαιρουµένων των εκτάκτων εσόδων,
των προηγούµενων χρήσεων και των εσόδων από χρηµατοοικονοµική διαχείριση, που ορίζεται ως αντάλλαγµα της παραχώρησης στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5.2 κάθε Σύµβασης
Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο, αντικαθίσταται µε ποσοστό ύψους τρεισήµισυ τοις εκατό (3,5%), διατηρούµενης της ίδιας βάσης υπολογισµού.
3. Με αφετηρία το έτος 2019, το αργότερο έως την 30ή Σεπτεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια ισχύος
των κυρουµένων διά του παρόντος, Συµβάσεων Παραχώρησης,
το Ελληνικό Δηµόσιο:
α) αποδίδει στους οικείους δήµους έκτακτο αντισταθµιστικό
τέλος, το οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε ποσοστό υπολογιζόµενο
επί του συνόλου όλων των ποσών, εξαιρουµένων των προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων, που πράγµατι εισέπραξε από
τους Οργανισµούς Λιµένος Α.Ε. δυνάµει των Συµβάσεων Παραχώρησης αναφορικά µε το προηγούµενο κάθε φορά ηµερολογιακό έτος,
β) δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση οποιουδήποτε εκ των
παραπάνω ποσών σε όποιο δήµο δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 1. Το ακριβές ποσοστό της περίπτωσης
α’, καθώς και λοιπά ζητήµατα για την εφαρµογή της παραγράφου 3 καθορίζονται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Οι Γενικοί Κανονισµοί Προσωπικού και οι Κανονισµοί Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) των Οργανισµών
Λιµένος Α.Ε. των οποίων οι Συµβάσεις Κύριας Παραχώρησης µε
το Ελληνικό Δηµόσιο κυρώνονται δυνάµει του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ και µετά τη σύναψη των συµβάσεων υπο-παραχώρησης του άρθρου 2.
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Άρθρο 6
Ρύθµιση χρεώσεων στους Οργανισµούς Λιµένος Α.Ε. από τη
Δ.Ε.Η. και απόδοση στους δήµους ποσών
που αφορούν σε δηµοτικά τέλη που δεν οφείλονται
από τους Οργανισµούς Λιµένος Α.Ε.
1. Κάθε είδους φόροι, τέλη και εισφορές σε βάρος των ανωνύµων εταιρειών Οργανισµών Λιµένος Α.Ε. του ν. 2932/2001 (Α’
145) και του ν. 2688/1999, ανεξαρτήτως της µετοχικής τους σύνθεσης, υπέρ των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν συνεισπράττονται µε βάση την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 3979/
2011 (Α’ 138).
2. Τυχόν ποσά που αντιστοιχούν στους ανωτέρω φόρους, τέλη
και εισφορές και εµφαίνονται ως ανείσπρακτα σε ήδη εκδοθέντες λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν πρόσθετων φορέων, προσαυξήσεων,
προστίµων και τόκων, αφαιρούνται µε αντιλογισµό από τους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας εντός ενενήντα (90) ηµερών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος και πιστώνονται αποκλειστικά
προς εξόφληση οφειλών από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Αν δεν διενεργείται ο ως άνω αντιλογισµός από τους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας εντός της προθεσµίας της παραγράφου 2, οι Οργανισµοί Λιµένος Α.Ε. προβαίνουν στο σχετικό
αντιλογισµό και σε ταυτόχρονη εκκαθάριση των λογαριασµών
µονοµερώς, µε δήλωσή τους, κοινοποιούµενη νοµίµως προς τον
εκάστοτε προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Άρθρο 7
Σύναψη συµβάσεων έργου µεταξύ Οργανισµών
Λιµένος Α.Ε. και υπο-παραχωρησιούχων
Είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η σύναψη συµβάσεων έργου µεταξύ των Οργανισµών Λιµένος Α.Ε και
των υπο-παραχωρησιούχων µε τους οποίους συνάπτονται οι
συµβάσεις υπo-παραχώρησης του άρθρου 2 του παρόντος, για
την παροχή από τους ίδιους τους Οργανισµούς Λιµένος λιµενικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων στις επιχειρησιακές µονάδες και εγκαταστάσεις που υπο-παραχωρούνται. Οι συµβάσεις
έργου του προηγούµενου εδαφίου συνάπτονται, ύστερα από
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του οικείου Οργανισµού
Λιµένος Α.Ε., µε την οποία εγκρίνεται και το περιεχόµενο κάθε
σύµβασης. Οι λιµενικές υπηρεσίες που παρέχονται στον υπο-παραχωρησιούχο από τον Οργανισµό Λιµένος Α.Ε., σε εκτέλεση
των όρων της σύµβασης έργου παροχής υπηρεσιών, παρέχονται
αποκλειστικά και µόνον από το πάσης φύσεως προσωπικό του
οικείου Οργανισµού Λιµένα.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ,
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 8
Τροποποιήσεις του π.δ. 749/1977
Στο π.δ. 749/1977 (Α’ 246) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκδίδεται η προκήρυξη εξετάσεων για την πρόσληψη πλοηγών και δηµοσιεύεται
εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού σε δύο (2) καθηµερινές εφηµερίδες
του νοµού Αττικής και δύο (2) τουλάχιστον φορές σε καθεµία
από αυτές.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

4513

«1. Προκειµένου υποψήφιος να συµµετέχει στις εξετάσεις,
υποβάλλει εµπρόθεσµα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής αίτηση, στην οποία µπορεί να δηλώνει µέχρι δύο (2)
από τις θέσεις που προκηρύσσονται, µε σειρά προτεραιότητας.
Μαζί µε την αίτηση συνυποβάλλονται και τα εξής δικαιολογητικά:
α) ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου
αστυνοµικής ταυτότητας ή των αντίστοιχων σελίδων του διαβατηρίου ή των δύο (2) όψεων της άδειας οδήγησης ή των αντίστοιχων σελίδων του βιβλιαρίου υγείας,
β) ευκρινές φωτοαντίγραφο του απαιτούµενου αποδεικτικού
ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.),
γ) µηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας και ευκρινές
φωτοαντίγραφο του ναυτικού φυλλαδίου και ειδικότερα των σελίδων µε τα στοιχεία του ναυτικού, καθώς και των σελίδων που
αποδεικνύουν θαλάσσια υπηρεσία, αν αυτή δεν καταγράφεται
στο µηχανογραφικό πίνακα,
δ) δύο (2) φωτογραφίες,
ε) µία (1) υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για µη επιβολή σε
αυτόν ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων, λόγω παραβάσεων
του Ποινικού και Πειθαρχικού Κώδικα Εµπορικού Δικαίου.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο έλεγχος των αιτήσεων συµµετοχής µε τα δικαιολογητικά,
που επισυνάπτονται σε αυτές διενεργείται από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, από κοινού, µε την αρµόδια:
α) για την έκδοση του πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας Διεύθυνση
Ναυτικής Εργασίας και
β) την αρµόδια για την έκδοση βεβαίωσης για τη θαλάσσια
υπηρεσία Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών.»
4. Στο άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Αν η εξέταση των µαθηµάτων διεξάγεται προφορικά, γίνεται οπτικοακουστική ψηφιακή αποτύπωση της εξέτασης, ύστερα
από προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του υποψηφίου.»
5. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Εξεταστική Επιτροπή
1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συγκροτείται τριµελής επιτροπή για τη διεξαγωγή των
εξετάσεων, που αποτελείται από:
α) τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, µε τον νόµιµο
αναπληρωτή του,
β) τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,
ως µέλος, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,
γ) τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας, ως
µέλος, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του.
2. Ορίζονται δύο (2) ειδικοί εξεταστές και ένας (1) αναβαθµολογητής για τις γραπτές εξετάσεις, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, ανά εξεταζόµενο µάθηµα.
3. Χρέη γραµµατέα της επιτροπής ανατίθενται σε µόνιµο ή µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλο
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε τον αναπληρωτή του.»
6. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα εξής µαθήµατα:
α) ελληνικά, γραπτώς,
β) πλοηγία, γραπτώς και πρακτικώς,
γ) αγγλικά, γραπτώς και προφορικώς,
δ) κανόνες δικαίου, γραπτώς.
2. Η εξεταστέα ύλη καθενός από τα ανωτέρω µαθήµατα,
καθώς και ο διατιθέµενος χρόνος για την εξέταση των υποψηφίων καθορίζεται ως εξής:
α) Μάθηµα 1ο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ:
αα) Έκθεση επί θέµατος ναυτικού.
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ββ) Επιλέγονται θέµατα που είναι κατάλληλα, ώστε να ελέγχεται και να διαπιστώνεται η εκφραστική ικανότητα ανάπτυξης εννοιών, η δυνατότητα καλής σύνταξης και η ορθογραφία τους.
γγ) Η βαθµολόγηση είναι ενιαία, αφού ληφθεί υπόψη η απόδοση του υποψηφίου σε όλους τους προαναφερόµενους τοµείς.
Σε περίπτωση ανάπτυξης θέµατος σαφώς διαφορετικού από
αυτό που έχει δοθεί, το γραπτό βαθµολογείται µε µηδέν (0), ανεξαρτήτως των λοιπών τυχόν θετικών του στοιχείων.
δδ) Διάρκεια εξέτασης: δύο (2) ώρες, µε έναρξη το τέλος υπαγόρευσης του θέµατος.
β) Μάθηµα 2ο
ΠΛΟΗΓΙΑ:
αα) Έλικες - πηδάλια - διατάξεις ελίκων και πηδαλίων - ενέργεια αυτών - πλευρικοί έλικες και άλλα συστήµατα ώσεως στροφή - επιτάχυνση και επιβράδυνση - παράγοντες που επηρεάζουν τους χειρισµούς (βύθισµα - διαγωγή - κλίση - ταχύτητα άνεµος - ρεύµατα - αβαθή ύδατα - υδροδυναµικές δυνάµεις στροφή σε περιορισµένο χώρο - αγκυροβολία - και προσδέσεις
- παραβολή - πρυµνοδέτηση - στροφή επ’ άγκυρα - πρόσδεση σε
ναύδετα - (οι αναφερόµενοι χειρισµοί µε ή χωρίς ρυµουλκά) άπαρση πρυµνοδετηµένου πλοίου - άπαρση παραβεβληµένου
(σε όλες τις περιπτώσεις καιρικών συνθηκών ή και ρευµάτων, εµφόρτου ή αφόρτου του πλοίου) - εµπλοκή άγκυρας κατά την
άπαρση, ευθέτηση - πόντιση αγκυρών - όλες οι µέθοδοι ρυµούλκησης - διάπλους διαύλων ποταµών - χειρισµοί δεξαµενισµού,
αποδεξαµενισµού - χειρισµοί µεγάλου εκτοπίσµατος πλοίων διαδικασίες έκτακτης ανάγκης - έρευνα και διάσωση. Λεπτοµερής γνώση του Διεθνούς Κανονισµού προς αποφυγή σύγκρουσης στη θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) - BMS - BRM - BTM - ECDIS.
ββ) Διάρκεια εξέτασης: δύο (2) ώρες γραπτώς, µετά το πέρας
της εκφώνησης των θεµάτων και µία (1) ώρα πρακτικής άσκησης
στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν..
γ) Μάθηµα 3ο
ΑΓΓΛΙΚΑ:
αα) Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών: Η κάθε ερώτηση εµπεριέχει τέσσερις (4) απαντήσεις από τις οποίες η µία (1) είναι η
ορθή, επί συνόλου πενήντα (50) ερωτήσεων γενικών αγγλικών.
ββ) Διάρκεια εξέτασης: µία (1) ώρα γραπτώς, µε έναρξη από
την παράδοση των εντύπων.
γγ) Κατά την προφορική εξέταση, ελέγχεται και διαπιστώνεται
η ευχέρεια του εξεταζόµενου σε διάλεξη επί ναυτικού θέµατος,
καθώς και οι γνώσεις του σε ναυτικούς όρους, µε διάρκεια εξέτασης κάθε υποψήφιου δέκα (10) λεπτά της ώρας.
δ) Μάθηµα 4ο
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ:
αα) Κώδικας Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου: αστυνοµία λιµένων
και παράλιων, διοικητική αστυνοµία, κανονισµοί λιµένων, κυρώσεις - παραβάσεις, παράβαση κανονισµού για αποφυγή σύγκρουσης - απόπλους πλοίου, χωρίς έλεγχο της λιµενικής αρχής.
ββ) Κανονισµός Λιµένα Πειραιά: ελευθεροκοινωνία πλοίων - είσπλους και έκπλους - σηµατοφορικοί σταθµοί, αγκυροβολία,
πρυµνοδέτηση µεθόρµιση, δεξαµενισµοί - πλοία που µεταφέρουν
εύφλεκτες και εκρηκτικές ύλες - ρυµουλκά και ρυµουλκήσεις,
έκρηξη πυρκαγιάς στο λιµάνι, ειδικές διατάξεις κίνησης πλοίων
στις νησίδες Φλεβών - Ψυττάλειας - Αγ. Γεωργίου (Λοιµοκαθαρτηρίου), Ορµίσκου Αφροδίτης, όρµου Φαλήρου, καθώς και διέλευσης διαύλου Π. Ναυστάθµου Σαλαµίνας, περί πρόληψης της
ρύπανσης της θάλασσας µε πετρέλαιο.
γγ) Πλοήγηση: έννοια του πλοηγού, προσόντα πλοηγού και
δοκιµασία, πρόσληψη πλοηγού, προαγωγή πλοηγού, υποχρεωτικότητα της πλοήγησης, έναρξη και λήξη της πλοήγησης, αντικείµενο της πλοήγησης, πλοηγικά δικαιώµατα, ευθύνη από την
πλοήγηση έναντι πλοιοκτήτη και έναντι τρίτου, υποχρεώσεις
πλοηγού και πλοιάρχου κατά την πλοήγηση, ευθύνη από την
πλοήγηση, θέµατα περί πλοηγικής υπηρεσίας, περί σύγκρουσης
πλοίων, επιθαλάσσια αρωγή απαιτήσεων, ρυµούλκηση, αστυνοµία λιµένων και παραλιών, ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις
[άρθρα 202-271 ν.δ. 187/1973 (Κ.Δ.Ν.Δ., Α’ 261)], ν. 3142/1955
(Α’ 43) και συναφείς διατάξεις, υπαλληλικός κώδικας, προϋποθέσεις διορισµού, υποχρεώσεις - περιορισµοί - κωλύµατα αστική ευθύνη, δικαιώµατα, υπηρεσιακές µεταβολές, πειθαρχικό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δίκαιο, λύση υπαλληλικής σχέσης, συλλογικά όργανα.
δδ) Υγειονοµικός Κανονισµός [α.ν. 340/1936 (Α’ 512)]: γενικά
περί Υγειονοµικού Κανονισµού Λιµένων-ελευθεροκοινωνία, ναυτιλιακή δήλωση υγείας, άνοδος οργάνων επί µη ελευθεροκοινωνήσαντος πλοίου, αποβίβαση προσβεβληµένου ατόµου,
υγειονοµεία λιµένων, καθήκοντα υγειονόµων, πλοίο αρνούµενο
να υπαχθεί στις επιβαλλόµενες υποχρεώσεις, υγειονοµικά µέτρα
κατά τον απόπλου πλοίου, σε περίπτωση επιδηµίας στο λιµένα
απόπλου.
Η εξέταση του εν λόγω µαθήµατος είναι γραπτή.
Διάρκεια εξέτασης: δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά, µετά
την εκφώνηση των θεµάτων.»
7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 (πρώην 9), όπως το άρθρο
αυτό αναριθµήθηκε µε το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4504/2017 (Α’
184), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής επιβλέπουν τους υποψηφίους καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης.»
8. Η παράγραφος 13 του άρθρου 8 (πρώην 9), όπως το άρθρο
αυτό αναριθµήθηκε µε το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4504/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Η γραπτή δοκιµασία διενεργείται από κοινού για όλους
τους υποψηφίους σε χαρτί που χορηγείται από το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και φέρει τη σφραγίδα του,
καθώς και σε τεµάχιο αδιαφανούς χαρτιού µε το οποίο επικαλύπτεται το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου και από τις δύο πλευρές.»
9. Η παράγραφος 14 του άρθρου 8 (πρώην 9), όπως το άρθρο
αυτό αναριθµήθηκε µε το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4504/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Τριάντα (30) λεπτά πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης, η εξεταστική επιτροπή καταρτίζει, σε συνεδρίασή της,
δύο (2) θέµατα ίσης βαθµολογικής αξίας, καθένα από τα οποία
µπορεί να αποτελείται από περισσότερα ερωτήµατα. Οι εξεταζόµενοι υποχρεούνται να επεξεργάζονται ή να αναπτύσσουν και
τα δύο (2) θέµατα.»
10. Στο άρθρο 9 (πρώην 10), όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο
82 παρ. 1 του ν. 4504/2017, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Αν υπάρχουν περισσότεροι επιτυχόντες από τις θέσεις που
έχουν προκηρυχθεί, αυτοί θεωρούνται επιλαχόντες. Αν δεν πληρωθούν όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις από τους επιτυχόντες,
οι τελευταίοι διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην
περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, για να πληρωθούν οι
κενές θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, καλούνται οι επιλαχόντες
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την έκδοση των νέων πινάκων
επιτυχόντων, ώστε να προσέλθουν για διορισµό, σύµφωνα µε τη
σειρά επιτυχίας τους.»
11. Το άρθρο 11 (πρώην 12), όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο
82 παρ. 1 του ν. 4504/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Ένσταση για ουσιαστικές παραβάσεις του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων υποβάλλεται εγγράφως απευθείας στην
εξεταστική επιτροπή, µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη
λήξη της εξέτασης του µαθήµατος για το οποίο υποβάλλεται ένσταση.
β. Κατά της βαθµολογίας της επιτροπής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, καθώς και η επανεξέταση µαθήµατος.»
12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2, η παράγραφος 2 του άρθρου 3, η παράγραφος 6 του άρθρου 9 και το άρθρο 13 καταργούνται.
Άρθρο 9
Τροποποίηση του ν. 4504/2017
Η παρ. 2 του άρθρου 104 του ν. 4504/2017 (Α’ 184) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα Συµβούλια Χρηστών Λιµένων απαρτίζονται από το Διευθύνοντα Σύµβουλο κάθε Οργανισµού Λιµένος Α.Ε., ως Πρόεδρο
ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο που ασκεί
καθήκοντα Προέδρου, καθώς και τα εξής µέλη µε τους νόµιµους
αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τους αντίστοιχους
φορείς, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Ναυτι-
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λίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
α. έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων
Εµπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.),
β. έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου δήµου,
γ. έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας περιφέρειας,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο των ναυτικών πρακτόρων,
ε. έναν (1) εκπρόσωπο των τουριστικών πρακτόρων,
στ. έναν (1) εκπρόσωπο των φορτοεκφορτωτών,
ζ. έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων στον αντίστοιχο Οργανισµό Λιµένος Α.Ε.,
η. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.),
θ. έναν (1) εκπρόσωπο του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδας,
ι. έναν (1) εκπρόσωπο από το οικείο Εµπορικό Επιµελητήριο,
ια. έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΣΑµεΑ.»
ιβ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ενώσεως Εφοπλιστών Ελλάδος»
και «ιγ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας
Μικρών Αποστάσεων (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.)».
Άρθρο 10
Τροποποιήσεις του ν. 4256/2014
Στον ν. 4256/2014 (Α’ 92) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προστίθεται υποπερίπτωση δδ’ ως εξής:
«δδ) Για τον υπολογισµό του ελάχιστου αριθµού ηµερών ναύλωσης των επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής, η διάρκεια της
σύµβασης ολικής ναύλωσης µετατρέπεται σε ώρες, χωρίς να
υπολογίζεται η τυχούσα υπολειπόµενη διάρκεια σε λεπτά. Αθροίζεται η διάρκεια των ωρών των συµβάσεων και το αποτέλεσµα
του αθροίσµατος µετατρέπεται σε ηµέρες διαιρούµενο διά είκοσι
τέσσερα (24). Αν το πηλίκο της διαίρεσης είναι δεκαδικός αριθµός, στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο, ενώ το ήµισυ
στον αµέσως επόµενο ακέραιο. Ο ακέραιος αριθµός που προκύπτει αποτελεί το σύνολο των ηµερών ναύλωσης του επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται
η 1.11.2018.»
2. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 8 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου του άρθρου
2, διατηρείται σε ισχύ η απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας µε αριθµ. 3342/2/2005 (Β’ 169) κατά το µέρος που ορίζει
τον τύπο της άδειας επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής και τον
κατάλογο των αποδεκτών για κοινοποίηση και εσωτερική διανοµή. Μέχρι την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7,
διατηρείται σε ισχύ η απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας 3342/3/2003 (Β’ 1111).»
3. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Πλοία αναψυχής µε ολικό µήκος µέχρι και είκοσι τέσσερα
(24) µέτρα επιτρέπεται να εκναυλώνονται, χωρίς να υπηρετεί σε
αυτά πλοίαρχος και πλήρωµα. Τη διακυβέρνηση των πλοίων αναψυχής του προηγούµενου εδαφίου αναλαµβάνει κυβερνήτης, ο
οποίος προσλαµβάνεται από τον εκναυλωτή και θεωρείται προστηθείς αυτού. Ο κυβερνήτης του προηγούµενου εδαφίου οφείλει να διαθέτει τα προσόντα, που ορίζονται στην απόφαση του
Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας 3342/02/2004 (Β’ 478), όπως οι
παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου µόνου της απόφασης αυτής αντικαταστάθηκαν µε την όµοια 3342/13/2004 (Β’ 1330).»
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιτρέπεται στον
Οίκο Ναύτου να αναθέτει, µετά από απόφαση του Διοικητικού
του Συµβουλίου την εκτέλεση του έργου φύλαξης των κτιριακών
του εγκαταστάσεων σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ή σε προσωπικό ασφαλείας του άρθρου 19 του
ν. 1339/1983 (Α’ 35).
5. Το άρθρο 39 αντικαθίσταται αναδροµικώς από την έναρξη
ισχύος του ν. 4256/2014, ως εξής:
«Άρθρο 39
Καταργούµενες διατάξεις
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Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόµου
καταργούνται τα άρθρα 1 έως 14 του ν. 2743/1999 (Α’ 211), εκτός
της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9, η οποία αναριθµήθηκε σε 5 µε την παράγραφο 16 του
άρθρου 40 και η παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3182/2003 (Α’ 220),
το άρθρο 64 του ν. 3842/2010 (Α’ 58), η περίπτωση ιγ’ της παρ.
4 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), το εδάφιο στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και το άρθρο 8 του ν. 2575/1998 (Α’
23).»
6. Καταργούνται αναδροµικώς από την έναρξη ισχύος του ν.
4256/2014 τα άρθρα 17 έως 22 και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του
άρθρου 23 του νόµου αυτού.
Άρθρο 11
Τροποποίηση της παρ. 22 του άρθρου 6
του ν. 2160/1993
Στην παρ. 22 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικότερα στις παραµεθόριες περιοχές, απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της παρούσας, αποτελεί η σύµφωνη
γνώµη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αντί για τη σύµφωνη γνώµη
της οικείας Λιµενικής Αρχής,.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 12
Επέκταση αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
1. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 68 του π.δ. 13/2018 (Α’ 26), επεκτείνεται σε όλα τα νησιά
της Ελληνικής Επικράτειας, πλην των νήσων Εύβοιας και Λευκάδας.
2. Το άρθρο 1 του π.δ. 1/1986 (Α’ 1) καταργείται.
Άρθρο 13
Μεταφορά πόσιµου νερού σε νησιά
1. Η µεταφορά και παράδοση πόσιµου νερού σε νησιά µπορεί
να πραγµατοποιείται από πλοία του Πολεµικού Ναυτικού επ’
ωφελεία της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Η δαπάνη βαρύνει το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Η χρέωση πραγµατοποιείται, ύστερα από κοστολόγηση από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.
3. Δαπάνες από µεταφορά πόσιµου νερού υδροφόρων πλοίων
του Πολεµικού Ναυτικού για έκτακτες ανάγκες επ’ ωφελεία της
Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που πραγµατοποιήθηκαν από το έτος 2010 µέχρι και τη δηµοσίευση του παρόντος θεωρούνται νόµιµες και βαρύνουν το εθνικό σκέλος του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 14
Τροποποιήσεις του ν. 2638/1998
Στον ν. 2638/1998 (Α’ 204) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το πτυχίο πλοιάρχου ή µηχανικού που χορηγείται από τις
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Α.Ε.Ν. αντίστοιχα, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών,
αποτελεί το απαραίτητο µοναδικό ακαδηµαϊκό τυπικό προσόν
εξέλιξης του κατόχου του µέχρι την απόκτηση του διπλώµατος
εµπορικού ναυτικού Α’ τάξης κατά την παράγραφο 2, σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία.»
2. Στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και
στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 , αντικαθίστανται, αντιστοίχως,
η λέξη «Πανεπιστήµια» από τις λέξεις «Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.)» και η λέξη «Πανεπιστηµίων» από το αρκτικόλεξο «Α.Ε.Ι.».
3. Οι περιπτώσεις η’ και ι’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.
2638/1998 καταργούνται.
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα όργανα διοίκησης της Σχολής είναι το Εκπαιδευτικό
Συµβούλιο, ο Διευθυντής της Σχολής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Σχολής, η Συνέλευση Τοµέα, οι Υπεύθυνοι των Τοµέων
και οι Υπεύθυνοι των Εργαστηρίων.»
5. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Προΐσταται της Σχολής, του Ε.Π. και του Ε.Τ.Π. της Σχολής.»
6. Η περίπτωση η’ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 καταργείται.
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Διευθυντής της Σχολής είναι τακτικό µέλος του Ε.Π. της
Σχολής και ορίζεται για τριετή θητεία, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από πρόταση
του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Σχολής. Υποψηφιότητα µπορεί να θέτουν καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ειδικότητας
πλοιάρχου για τη Σχολή Πλοιάρχων και ειδικότητας µηχανικού
για τη Σχολή Μηχανικών, και, αν δεν υπάρχουν καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Αν δεν υπάρχουν καθηγητές των ανωτέρω ειδικοτήτων ή αναπληρωτές ή επίκουροι, υποψηφιότητα µπορεί να θέτουν καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές και ελλείψει αυτών
και επίκουροι καθηγητές άλλων ειδικοτήτων. Αν δεν υπάρχουν
υποψηφιότητες ή αν παρέλθει η προθεσµία που έχει θέσει ο
Υπουργός, ο ορισµός του Διευθυντή γίνεται, µε απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μέλη Ε.Π. που
έχουν οριστεί διευθυντές Σχολής για δύο (2) συνεχόµενες θητείες δεν µπορούν να προτείνονται στη θέση αυτή στην αµέσως
επόµενη θητεία, εκτός αν στη Σχολή υπηρετεί µόνο ένα (1) τακτικό µέλος Ε.Π..»
8. Η παράγραφος Δ3 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα µέλη του Ε.Π. των Α.Ε.Ν. µπορεί να απασχολούνται
εκτός υπηρεσίας σε εφαρµογές του επιστηµονικού τους κλάδου,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4354/2015
(Α’ 176), οι οποίες είναι συµβατές µε τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα και την επιστηµονική τους εξειδίκευση, ως εξής:
α) να αµείβονται από χρηµατοδοτούµενα έργα που διαχειρίζονται φορείς του δηµόσιου τοµέα,
β) να αµείβονται από δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας,
γ) να ασκούν µε ή χωρίς αµοιβή, καθώς και µε αποζηµίωση
κατ’ αποκοπήν, κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα, πλην εκείνων
που προσδίδουν την εµπορική ιδιότητα. Σε κάθε περίπτωση, µπορεί να µετέχουν µε οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνολογικής βάσης - έντασης γνώσης που προβλέπονται από το άρθρο
23 του ν. 2741/1999 (Α’ 199),
δ) να συµµετέχουν ως έµµισθα µέλη σε δύο (2) κατ’ ανώτατο
όριο επιτροπές και επιστηµονικά ή διοικητικά συµβούλια του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικά η συµµετοχή καθηγητών,
ε) να κατέχουν τις θέσεις ειδικού συµβούλου ή ειδικού συνεργάτη ή ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
στ) να διδάσκουν σε A.E.I., σε δηµόσιες σχολές, σε δηµόσια
Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) και Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.),
ζ) να ασκούν ελευθέριο επάγγελµα,
η) άδεια για την εκτός υπηρεσίας απασχόληση χορηγείται για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και
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Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου
µέλους Ε.Π. και τη σύµφωνη γνώµη του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Σχολής στην οποία υπηρετεί.»
9. Στο άρθρο 15 προστίθεται παράγραφος Δ4 ως εξής:
«4. Στα µέλη του Ε.Π. των Α.Ε.Ν. απαγορεύεται να:
α) απασχολούνται ως σύµβουλοι ή µε διοικητικό ή διδακτικό
έργο ή να συµµετέχουν µε οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια σε ιδιωτικό φορέα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που
δεν υπάγεται στο δηµόσιο τοµέα,
β) ιδρύουν ή να συµµετέχουν µε οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά
νοµικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση µελετών ή
προγραµµάτων ή η εκτέλεση συγκεκριµένου έργου ή η προµήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών από την οικεία ή άλλη Α.Ε.Ν.,
γ) κατέχουν αµειβόµενη θέση ως µέλη σε περισσότερες από
δύο επιτροπές ή Δ.Σ. του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα,
δ) κατέχουν άλλη πλην της Α.Ε.Ν. µόνιµη οργανική θέση στον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Οι κατέχοντες τέτοια
θέση υποχρεούνται, µέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος να επιλέξουν αν θα διατηρήσουν τη θέση
µέλους Ε.Π. Α.Ε.Ν. ή τη θέση του Δηµοσίου.»
10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε µέλος του Ε.Π. δικαιούται να λαµβάνει εκπαιδευτική
ή επιστηµονική άδεια, µε σκοπό τον εµπλουτισµό και την ανανέωση των γνώσεων και της εµπειρίας του, που επιτυγχάνεται,
ιδίως µε:
α) την απασχόληση σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και σε χώρους
εργασίας, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, στους οποίους γίνεται
εφαρµογή µεθόδων και γνώσεων που αφορούν τη ναυτιλία,
β) τη συµµετοχή του σε δραστηριότητες εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή άλλου σχετικού επιστηµονικού φορέα της χώρας ή του
εξωτερικού, µε συναφή µε το επιστηµονικό του αντικείµενο απασχόληση,
γ) τη συµµετοχή του σε επιστηµονικά ή άλλα σχετικά µε τη
ναυτιλία συνέδρια, εκπαιδευτικές ή µορφωτικές ανταλλαγές ή
παρουσίαση σεµιναρίων σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
δ) τη φοίτησή του σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας ή του
εξωτερικού για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή
διδακτορικού διπλώµατος,
ε) τη ναυτολόγησή του σε πλοίο, όσον αφορά στα µέλη του
Ε.Π. ναυτικών µαθηµάτων.»
11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Η εκπαιδευτική ή επιστηµονική άδεια που δικαιούνται τα
µέλη του Ε.Π. των Α.Ε.Ν. ανέρχεται σε ένα (1) έτος για κάθε έξι
(6) έτη υπηρεσίας ή έξι (6) µήνες για κάθε τρία (3) έτη υπηρεσίας
ή δύο (2) µήνες ανά έτος. Ειδικά για τα µέλη του Ε.Π. ναυτικών
µαθηµάτων, τα έξοδα µετάβασης και επιστροφής βαρύνουν το
Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η επιλογή, η εξεύρεση ιδρύµατος ή φορέα ή η ναυτολόγηση σε πλοίο γίνεται µε ευθύνη του
ενδιαφεροµένου.
β) Κατ’ εξαίρεση, η διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας για φοίτηση σε A.E.I. για απόκτηση τίτλων µεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών ισούται µε τη διάρκεια του µεταπτυχιακού ή
διδακτορικού προγράµµατος σπουδών και µπορεί να παραταθεί
µέχρι το µισό της αρχικής διάρκειας.
γ) Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής ή επιστηµονικής άδειας των
προηγούµενων περιπτώσεων, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να
υπηρετήσει στη Σχολή για διπλάσιο χρονικό διάστηµα. Διαφορετικά, ο εκπαιδευτικός καταβάλλει στο Δηµόσιο, κατά τις διατάξεις του δηµόσιου λογιστικού, ποσό ίσο µε τις αποδοχές του
χρόνου που υποχρεούται να υπηρετήσει.»
12. Οι παράγραφοι 3 και 4 και η περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 καταργούνται.
13. Η παράγραφος 8 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Αυτός που τελεί σε εκπαιδευτική ή επιστηµονική άδεια υποχρεούται, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, που ορίζονται από την
απόφαση µε την οποία χορηγείται η άδεια, να υποβάλει αναφορά
προς το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της Σχολής που υπηρετεί, σχετικά µε την αξιοποίησή της, και µε στοιχεία της πορείας των
σπουδών ή της απασχόλησής του. Αν δεν υποβάλει αναφορά ή
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αν δεν προκύπτει πρόοδος, η άδεια ανακαλείται µε απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Σχολής που υπηρετεί.»
14. Η παράγραφος 12 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφεροµένου και εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου
της Σχολής στην οποία υπηρετεί.»
15. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι σπουδές περιλαµβάνουν έξι (6) διδακτικά εξάµηνα, δύο
(2) εξάµηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου και την εκπόνηση
πτυχιακής εργασίας. Προκειµένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση συµφωνιών συνεργασίας ή ανταλλαγών µεταξύ Α.Ε.Ν. και
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής σε αντικείµενα ενδιαφέροντος της ελληνικής εµπορικής ναυτιλίας ή
και για τις ανάγκες ένταξης σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράµµατα, το πρόγραµµα σπουδών των Α.Ε.Ν., οργανώνεται µε βάση
το ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων. Κάθε διδακτικό εξάµηνο περιλαµβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ορίζονται οι πιστωτικές µονάδες που αντιστοιχούν σε
κάθε µάθηµα. Κάθε εξάµηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές µονάδες. Η πτυχιακή εργασία
αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές µονάδες.»
16. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 22:
α) στο δεύτερο εδάφιο, η ηµεροµηνία «5η Ιουλίου» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «9η Ιουλίου»,
β) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Τα εξάµηνα πρακτικής άσκησης επί του πλοίου πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους.»
17. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 η
φράση «εισηγείται στο Σ.Ν.Ε. το Συµβούλιο της Α.Ε.Ν., ύστερα
από πρόταση της οικείας Σχολής ή Σχολών» αντικαθίσταται από
τη φράση «αποφασίζει το Συµβούλιο της Α.Ε.Ν., ύστερα από
πρόταση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της οικείας Σχολής ή
Σχολών».
18. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 23:
α) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «µε απόφαση του Υπουργού»
αντικαθίσταται από τις λέξεις «µε απόφαση του Συµβουλίου
Α.Ε.Ν., ύστερα από έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»,
β) στο δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «µε έγκριση του Υπουργού»
αντικαθίσταται από τις λέξεις «µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
Άρθρο 15
Τροποποιήσεις του ν. 3450/2006
Στον ν. 3450/2006 (Α’ 64) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα µέλη της κατηγορίας του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό - εφαρµοσµένο διδακτικό
έργο, το οποίο συνίσταται, κατά κύριο λόγο, στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς, επίσης, και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρµογής των οικείων επιστηµών.
Στα µέλη Ε.ΔΙ.Π. µπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία και επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία
των καθηγητών της Σχολής, µε απόφαση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Σχολής που ανήκουν.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη της θέσης
Ε.ΔΙ.Π. που προκηρύσσεται είναι:
α) πτυχίο A.E.I. ή Α.Ε.Ν.,
β) πενταετής επαγγελµατική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία
στην ειδικότητα µετά τη λήψη του πτυχίου,
γ) µεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής µε
την ειδικότητα.»
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
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«4. Η επιστηµονική δραστηριότητα, το συγγραφικό έργο και η
καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας συνεκτιµώνται.»
4. Στο άρθρο 8 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. α) Μέλη Ε.ΔΙ.Π. που υπηρετούν στις Α.Ε.Ν., κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούν τη θέση τους.
β) Μέλη Ε.Τ.Π. που υπηρετούν στις Α.Ε.Ν., κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, µπορεί να υποβάλουν, µέσα σε τρεις (3)
µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτηση και να µετατρέπουν τη θέση τους σε θέση Ε.ΔΙ.Π., εφόσον κατέχουν τα προσόντα της παραγράφου 3. Για το λόγο αυτό, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ειδικό πενταµελές Εκλεκτορικό
Σώµα, στο οποίο µετέχουν δύο (2) καθηγητές ή αναπληρωτές
καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές A.E.I. αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τη θέση που, κατά περίπτωση, πρόκειται
να µετατραπεί και πληρωθεί, µε τους αναπληρωτές τους, δύο (2)
καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές
Α.Ε.Ν. και ένα (1) µέλος Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι., µε τους αναπληρωτές
τους. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται και ο πρόεδρος αυτού του
εκλεκτορικού σώµατος, µε τον αναπληρωτή του.»
5. Η παράγραφος 8 του άρθρου 11 καταργείται.
Άρθρο 16
Ρυθµίσεις Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π.-Μ. Μακεδονίας
1. Τα Κέντρα Επιµόρφωσης Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού
Πλοιάρχων και Μηχανικών Μακεδονίας (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π.-Μ. Μακεδονίας) της παρ. 1 του άρθρου 137 του ν. 4504/2017 λειτουργούν
µε ανάλογη εφαρµογή του ν.δ. 1383/1973 (Α’ 94), του π.δ.
307/1973 (Α’251) και της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού 2231.3-1/422/
2015 (Β’ 1969).
2. Μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και τη συγκρότηση και λειτουργία των
αρµοδίων συλλογικών οργάνων των Κέντρων Επιµόρφωσης Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.) Μακεδονίας:
α) Η διαδικασία πλήρωσης οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, προωθείται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών του Κέντρου στον Διοικητή µε το αναγκαίο ανά αριθµό και
ειδικότητα εκπαιδευτικό προσωπικό και πρόταση του τελευταίου
στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
β) Η έγκριση έκδοσης προκήρυξης και η πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) και ωριαία αντιµισθία, γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών στον Διοικητή µε το αναγκαίο
ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικού ανά αριθµό και ειδικότητα
και πρόταση του τελευταίου στον Υπουργό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 17
Τροποποιήσεις του π.δ. 31/2018
Στο π.δ. 31/2018 (Α’ 61) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Εφόσον, από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών,
διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, η Λιµενική Αρχή αποστέλλει στον ενδιαφερόµενο, µέσα σε προθεσµία
πενήντα (50) ηµερών από την ηµεροµηνία της αναγγελίας, ταχυδροµικά ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο, µε ευθύνη της Υπηρεσίας,
βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων για την ίδρυση και
την λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Αν δεν
αποσταλεί η βεβαίωση του προηγούµενου εδαφίου, η δραστηριότητα ασκείται κανονικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση απαγόρευσής της.»
2. Στην υποπερίπτωση 14 της περίπτωσης β’ της παραγράφου
2 του άρθρου 5 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
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«Καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση (Μέθοδος ΚΑΡ.Π.Α.)»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εξετάσεις διενεργούνται από λιµενικές αρχές, µία (1) τουλάχιστον φορά το µήνα, κατά τους µήνες Απρίλιο έως και Ιούνιο
και κατά τους µήνες Σεπτέµβριο έως και Οκτώβριο.»
4. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) έναν (1) εκπρόσωπο ειδικότητας φυσικής αγωγής της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του.»
5. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 καταργείται.
6. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης έχουν όσοι διοργανώνουν κάθε είδους ναυταθλητικούς και κολυµβητικούς αγώνες,
πλην εκείνων των αθλητικών συναντήσεων των οποίων η διεξαγωγή αδειοδοτείται σύµφωνα µε τον ν. 2725/1999 (Α’ 121), ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, µουσικές και κοινωνικές εκδηλώσεις
στον αιγιαλό ή στην παραλία ή σε ζώνη λιµένα ή σε θαλάσσια περιοχή. Στην περίπτωση αυτή, η ύπαρξη του βάθρου, που προβλέπεται στο άρθρο 9, δεν είναι υποχρεωτική. Ο διοργανωτής
οφείλει να αναθέτει τη ναυαγοσωστική κάλυψη σε λειτουργούσα
σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, η οποία είναι αποκλειστικά
υπεύθυνη για την πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη των προαναφερόµενων εκδηλώσεων.»
Άρθρο 18
Τροποποίηση του Γενικού Κανονισµού Λιµένος
µε αριθ. 20
1. Στο άρθρο 36 του Γενικού Κανονισµού Λιµένος µε αριθ. 20
(Β’ 444/26.4.1999), του οποίου η τροπο- ποίηση εγκρίθηκε µε
το άρθρο πρώτο της 2133.1/39328/2018/23.5.2018 απόφασης
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1929),
προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Επιτρέπεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για
τρία (3) έτη η άπαξ µεταβίβαση της άδειας θαλάσσιων µέσων
αναψυχής από γονέα σε τέκνο, σε περίπτωση µεταβίβασης εν
ζωή ή αιτία θανάτου χωρίς τον περιορισµό της ελάχιστης απόστασης των τριακοσίων (300) µέτρων, αν έχει εκδοθεί επ’ ονόµατί
του σχετική άδεια, χωρίς να συντρέχει ο περιορισµός της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισµού µε αριθ. 20.
Προϋπόθεση για τη µεταβίβαση του πρώτου εδαφίου είναι να
συντρέχουν στο πρόσωπο του τέκνου τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 23 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 20.»
2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει 30.5.2018.
Άρθρο 19
Καθιέρωση Ηµέρας Πρόληψης Θαλάσσιων
Ατυχηµάτων και Πνιγµών
Καθιερώνεται η 11η Μαΐου ως ηµέρα Πρόληψης Θαλάσσιων
Ατυχηµάτων και Πνιγµών.
Άρθρο 20
Διαγραφή µικρών σκαφών - Αντικατάσταση
νοµιµοποιητικών εγγράφων εκδοθέντων
από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
1. Οι ιδιοκτήτες µικρών σκαφών τα οποία υπέστησαν καταστροφή ή αχρηστεύτηκαν, εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018,
µπορεί να υποβάλουν αίτηση διαγραφής αυτών από τα Βιβλία
Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χωρίς την προσκόµιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο Γενικό Κανονισµό Λιµένων
αριθ. 23 (Β’ 231/2000), και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους.
2. Η αίτηση υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Λιµενική Αρχή της
Χώρας και µνηµονεύει το λόγο, εκ των αναφερόµενων στην πα-

ράγραφο 1, για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του σκάφους. Με την αίτηση συνυποβάλλεται µόνο βεβαίωση του οικείου
δήµου, από την οποία προκύπτει η µόνιµη κατοικία του αιτούντος
σε περιοχή που επλήγη από τις πυρκαγιές της παραγράφου 1 ή
πιστοποιείται ότι, στην περιοχή αυτή ο αιτών αποδεδειγµένα
ασκεί µόνιµη ή πρόσκαιρη εργασιακή ή επαγγελµατική απασχόληση. Αν δεν συντρέχει περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου,
υποβάλλεται βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία
είναι ασφαλισµένο το σκάφος, σχετικά µε την ολοσχερή καταστροφή ή αχρήστευσή του λόγω των πυρκαγιών της παραγράφου 1, ύστερα από διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης. Τα
νοµιµοποιητικά έγγραφα του σκάφους παραδίδονται µαζί µε την
αίτηση, εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη
δήλωση του αιτούντος περί απώλειάς τους. Αίτηση διαγραφής
µπορεί να υποβάλουν και συγγενείς πρώτου βαθµού, η συγγένεια των οποίων αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης, και, σε κάθε περίπτωση, οι κληρονόµοι µετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονοµίας για τα κληρονοµηθέντα σκάφη.
3. Στον αιτούντα χορηγείται πιστοποιητικό διαγραφής µε ηµεροµηνία αυτή κατά την οποία συνέβη το γεγονός, εξαιτίας του
οποίου καταστράφηκε ή αχρηστεύθηκε το σκάφος του.
4. Στα πρόσωπα τα οποία προκαλούν την οριστική διαγραφή
σκάφους βάσει δήλωσης αποδεδειγµένα ψευδών στοιχείων επιβάλλεται, πλέον των σχετικών ποινικών κυρώσεων περί ψευδούς
δηλώσεως, διοικητικό πρόστιµο υπέρ του Δηµοσίου ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, το οποίο εισπράττεται από τις
αρµόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90).
Το σκάφος κατάσχεται, περιέρχεται στην κυριότητα του Δηµοσίου και εκποιείται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
5. Οι ιδιοκτήτες µικρών σκαφών, των οποίων τα νοµιµοποιητικά
έγγραφα υπέστησαν καταστροφή ή αχρηστεύτηκαν εξαιτίας των
πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις
23 και 24 Ιουλίου 2018, µπορεί να υποβάλουν αίτηση αντικατάστασης αυτών, χωρίς την προσκόµιση των δικαιολογητικών που
προβλέπονται στο Γενικό Κανονισµό Λιµένων αριθ. 23 και στο Γενικό Κανονισµό Λιµένων αριθµ. 50 (Β’1151/2013), καθώς και
χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους. Με τον όρο «νοµιµοποιητικά έγγραφα», νοούνται τα πιστοποιητικά που εκδίδονται
από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ενδεικτικά, αναφέρονται η άδεια εκτέλεσης πλόων, το
πιστοποιητικό κυριότητας και η άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.
6. Η αίτηση υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Λιµενική Αρχή της
χώρας και µνηµονεύει τον λόγο, εκ των αναφερόµενων στην παράγραφο 5, για τον οποίο ζητείται η αντικατάσταση των νοµιµοποιητικών εγγράφων. Με την αίτηση, συνυποβάλλεται βεβαίωση
του οικείου δήµου, από την οποία προκύπτει η µόνιµη κατοικία
του αιτούντος σε περιοχή που επλήγη από τις πυρκαγιές της παραγράφου 1 ή πιστοποιείται ότι, στην περιοχή αυτή ο αιτών αποδεδειγµένα ασκεί µόνιµη ή πρόσκαιρη εργασιακή ή επαγγελµατική απασχόληση, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος
για την απώλειά τους. Αίτηση αντικατάστασης µπορεί να υποβάλουν και συγγενείς πρώτου βαθµού, η συγγένεια των οποίων
αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και,
σε κάθε περίπτωση, οι κληρονόµοι µετά τη δήλωση αποδοχής
της κληρονοµίας για τα κληρονοµηθέντα σκάφη.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος ισχύουν
κατ’ αναλογία για πάσης φύσης άδειες, πιστοποιητικά και λοιπά
ναυτιλιακά έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και καταστράφηκαν κατά τις πυρκαγιές της παραγράφου 1 του παρόντος.
8. Στα πρόσωπα τα οποία προκαλούν την αντικατάσταση νοµιµοποιητικών εγγράφων βάσει δήλωσης αποδεδειγµένα ψευδών
στοιχείων επιβάλλεται, πλέον των σχετικών ποινικών κυρώσεων
περί ψευδούς δηλώσεως, διοικητικό πρόστιµο υπέρ του Δηµοσίου ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, το οποίο εισπράττεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.. Με κοινή από-
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φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου.
9. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτηµάτων έκδοσης
ή/και επανέκδοσης των νοµιµοποιητικών εγγράφων, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 8, τίθεται η 23η.7.2019.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 21
Τροποποιήσεις του Κώδικα Δηµοσίου
Ναυτικού Δικαίου
Στον Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε µε το
ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο άρθρο 47 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
ανασύστασης απωλεσθέντων ναυτολογίων. Πλοίαρχοι, πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, διαχειριστές και πράκτορες πλοίων υποχρεούνται σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης στις διατάξεις της απόφασης αυτής, επιβάλλεται, ανεξαρτήτως αν συντρέχει ποινική ή
πειθαρχική δίωξη, πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 45, οι διατάξεις του οποίου ισχύουν και για την άσκηση προσφυγής.»
2. Μετά το άρθρο 100, προστίθεται άρθρο 100Α ως εξής:
«Άρθρο 100Α
Επέκταση προστασίας αποδοχών ναυτικών
Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισµού για την εφαρµογή
απαιτήσεων της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ο οποίος εγκρίθηκε µε την
3522.2/08/2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β’ 1671), εφαρµόζονται και σε ναυτικούς πλοίων
κατά την έννοια του άρθρου 3 του παρόντος, µε εξαίρεση τα
πλοία δηµόσιας ιδιοκτησίας που δεν ασκούν εµπορική δραστηριότητα. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις
αυτές, επιβάλλεται, ανεξαρτήτως αν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, πρόστιµο, σύµφωνα µε το άρθρο 45, οι διατάξεις του
οποίου ισχύουν και για την άσκηση προσφυγής.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Άρθρο 22
Ευεργετική διάταξη για τα τέκνα αποβιώσαντος
στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τη σύζυγό του
1. Παρέχεται δικαίωµα εισαγωγής στις Παραγωγικές Σχολές
του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.),
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 (Α’ 184),
και καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε συνολικού αριθµού των εισακτέων, στα δύο (2) τέκνα του Υποπλοιάρχου Λ.Σ. Παπαδόπουλου
Κυριάκου του Σταύρου (Α.Μ.: 3221), ο οποίος απεβίωσε ευρισκόµενος στην ενεργό Υπηρεσία και του απονεµήθηκε από την προηγούµενη του θανάτου του, ο αµέσως επόµενος βαθµός του
Πλωτάρχη Λ.Σ., εφόσον αυτά κατέχουν τίτλο σπουδών που τους
επιτρέπει τη συµµετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο
για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.)
της Χώρας.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διορίζεται στη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε προσω-
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ποπαγή θέση ΠΕ Νοµικών, η Ιγνατία Τικέλλη του Λάµπρου, σύζυγος του θανόντος Υποπλοίαρχου Λ.Σ. Παπαδόπουλου Κυριάκου του Σταύρου (Α.Μ.: 3221).
Άρθρο 23
Αξιοποίηση εκ µέρους των Παραγωγικών Σχολών
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της δυνατότητας εισαγωγής χωρίς
νέα εξέταση Πανελλαδικών Εξετάσεων
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013
(Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που
παρέχει πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυµούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τµήµα, Σχολή ή
Εισαγωγική Κατεύθυνση των Πανεπιστηµίων, Τ.Ε.Ι., Ανωτάτων
Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε.), Ανώτερων Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνοµικής και
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού
(Α.Ε.Ν.), καθώς και των Σχολών Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και
Λιµενοφυλάκων, εφόσον έχουν συµµετάσχει στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις των ηµερήσιων Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) ή ηµερήσιων
Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), µπορεί να µετέχουν για την
εισαγωγή τους στο δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων
κάθε Τµήµατος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα
εξέταση, µε βάση τη βαθµολογία της τελευταίας εξέτασής τους
στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα, στα ειδικά µαθήµατα
και στις πρακτικές δοκιµασίες για την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.»
Άρθρο 24
Μεταβατική ρύθµιση κάλυψης κενών οργανικών
θέσεων Αξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., µέχρι και την
εισαγωγή στην Παραγωγική Σχολή Δοκίµων
Σηµαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µε το σύστηµα
των Πανελλαδικών Εξετάσεων
1. Κατ’ εξαίρεση και έως την εισαγωγή στην Παραγωγική
Σχολή Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς
που πρόκειται να εισαχθεί µε το σύστηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, δύναται να προκηρυχθεί µε απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. διαγωνισµός, µε εφαρµογή του συστήµατος µοριοδότησης των υποψηφίων, προκειµένου να καλυφθούν κενές οργανικές θέσεις Αξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από την
οικεία Παραγωγική Σχολή, στο πλαίσιο αντιµετώπισης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών.
2. α) Οι κενές οργανικές θέσεις των Αξιωµατικών
Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισµός, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, καταλαµβάνονται από υποψηφίους:
(αα) κατόχους πτυχίου Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµων και
αντίστοιχων της αλλοδαπής,
(ββ) κατόχους πτυχίου Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) του Τεχνολογικού Τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµων και αντίστοιχων της αλλοδαπής,
(γγ) κατόχους πτυχίου Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων µε θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) µηνών µετά
την απόκτηση διπλώµατος Γ’ τάξης του Εµπορικού Ναυτικού και
(δδ) κατόχους πτυχίου Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού/Μηχανικών µε θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) µηνών µετά την
απόκτηση διπλώµατος Γ’ τάξης του Εµπορικού Ναυτικού.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται τα ποσοστά των θέσεων επί του συνολικού
αριθµού προκηρυσσόµενων θέσεων που καλύπτονται από τις
προαναφερθείσες κατηγορίες υποψηφίων, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες.
β) Ο αριθµός των κενών θέσεων που προκύπτει, εξαιτίας µη
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προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων µίας από τις παραπάνω κατηγορίες, συµπληρώνεται, µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από υποψήφιους των άλλων
κατηγοριών, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες.
γ) Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες
και ηλικίας έως είκοσι εννέα (29) ετών, όριο που θεωρείται ότι,
συµπληρώνεται κατά την 31η Δεκεµβρίου του έτους λήξης της
προθεσµίας υποβολής της αίτησης συµµετοχής. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον καλή γνώση µιας (1) εκ των περιλαµβανοµένων στην απόφαση της παραγράφου 3 ξένης γλώσσας και ως προς τους άνδρες υποψηφίους να έχουν εκπληρώσει
ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόµιµα εκτός στρατεύµατος.
3. Με την απόφαση του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης
α’ της παραγράφου 2, καθορίζονται:
α) η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, µε εφαρµογή συστήµατος µοριοδότησης,
β) οι Σχολές και τα Τµήµατα των Σχολών Α.Ε.Ι. του Πανεπιστηµιακού και του Τεχνολογικού τοµέα, των οποίων οι πτυχιούχοι δικαιούνται να συµµετέχουν στο διαγωνισµό, ανάλογα µε τις
υπηρεσιακές ανάγκες,
γ) τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα περί καθορισµού των µορίων, της άσκησης ενστάσεων ενώπιον του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.), της υψοµέτρησης και του απαιτούµενου ελάχιστου
ορίου ύψους, των ιατρικών εξετάσεων προς διαπίστωση της υγειονοµικής καταλληλότητας των υποψηφίων, η οποία κρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α’ 17), των αθλητικών
και ψυχοτεχνικών δοκιµασιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα
που αναφέρεται στην επιλογή και την κατάταξη αυτών,
δ) τα θέµατα που αφορούν στις Επιτροπές του διαγωνισµού,
οι οποίες συγκροτούνται µε απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
και στις οποίες συµµετέχει υποχρεωτικά και Σύµβουλος-Εκπρόσωπος του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.).
4. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που εισάγονται στη Σχολή θεωρείται από τον Αρχηγό
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι επιτυχόντες κατατάσσονται στη Σχολή µε
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και φοιτούν σε αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις του βασιλικού διατάγµατος της 19ης.8.1958 (Α’124), ως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε πριν
από την έναρξη ισχύος του π.δ. 75/2018 (Α’ 145). Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή, οι Δόκιµοι Σηµαιοφόροι Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. αµείβονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις.
5. α) Για την κάλυψη των κενών θέσεων, που προκύπτουν πριν
από την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή λόγω υποβολής
γραπτής παραίτησης των επιτυχόντων ή αδικαιολόγητης µη παρουσίασης επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήµερο από την ορισθείσα ηµεροµηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών, έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας,
σύµφωνα µε τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουµένως µε
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν, δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα ή δεν είχαν όλα τα νόµιµα προσόντα για εισαγωγή στη
Σχολή.
β) Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν µετά
την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων κατά το πρώτο δεκαήµερο από
την ορισθείσα ηµεροµηνία κατάταξης, διαπίστωσης στέρησης
έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης Δοκίµου για
οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται µέσα σε τριάντα
(30) ηµέρες από την ηµεροµηνία κατάταξης να καταταγούν οι
επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύµφωνα µε τη σειρά
επιτυχίας τους, αφού προηγουµένως, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν, έπαυσαν να έχουν τα νόµιµα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή.
6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται, µετά από πρόταση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ονοµάζονται
Σηµαιοφόροι Λ.Σ., οι ευδοκίµως αποφοιτώντες από τη Σχολή και
αναλαµβάνουν υποχρέωση παραµονής έξι (6) ετών από την ηµεροµηνία ονοµασίας τους.
7.α) Οι εν ενεργεία µόνιµοι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωµατικοί Λ.Σ.
και Λιµενοφύλακες, σε περίπτωση προκήρυξης διαγωνισµού κατάταξης στη Σχολή Δόκιµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, µπορεί να συµµετέχουν σε
αυτόν, εφόσον κατέχουν τα προβλεπόµενα προσόντα, εκτός από
αυτό του ορίου ηλικίας που ορίζεται το τριακοστό (30ο) έτος της
ηλικίας τους.
β) Οι βαθµοφόροι του Λ.Σ. που εισάγονται ως Δόκιµοι στη
Σχολή Δόκιµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και από υπαιτιότητά
τους δεν ονοµάζονται Σηµαιοφόροι Λ.Σ., θεωρείται ότι, συνεχίζουν να φέρουν τον βαθµό που κατείχαν πριν από την είσοδό
τους στη Σχολή και, εφόσον δεν επιβληθεί σε αυτούς η καταστατική πειθαρχική ποινή της απόταξης ή δεν αποβληθούν από τη
Σχολή για λόγους πειθαρχίας ή υγείας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, παραµένουν στο Σώµα. Οι βαθµοφόροι αυτοί εξελίσσονται, χωρίς να προσµετράται ο χρόνος φοίτησής τους στη
Σχολή Δόκιµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως χρόνος για τη
συµπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων
τους ή της ανειληµµένης υποχρέωσης ελάχιστου χρόνου παραµονής τους στο Σώµα.
8. Οι υποψήφιοι για τη Σχολή Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα και προϋποθέσεις, µπορεί να εντάσσονται, ύστερα από δήλωσή τους, σε
µία από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες και ως εξής:
α) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των θέσεων
που προκηρύσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
καταλαµβάνονται από τους παρακάτω υποψηφίους, σύµφωνα µε
τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισµό και ανεξαρτήτως κατηγοριών:
αα) Πολύτεκνους και τα τέκνα τους.
ββ) Τα τέκνα των αναπήρων και θυµάτων πολέµου, καθώς και
των αναπήρων ή θυµάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού
του Λ.Σ., που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για τον
λόγο αυτόν.
γγ) Τα τέκνα των αναγνωρισµένων ως αγωνιστών της Εθνικής
Αντίστασης, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
β) Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνόλου των θέσεων
που προκηρύσσονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
καταλαµβάνονται από γονείς τριών (3) τέκνων και τέκνα τους,
σύµφωνα µε τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισµό και ανεξαρτήτως κατηγοριών.
γ) Κατά τον καθορισµό του αριθµού που αντιστοιχεί στα ποσοστά των περιπτώσεων α’ και β’ της παρούσας δεν λαµβάνονται
υπόψη τα κλασµατικά υπόλοιπα. Σε περίπτωση που ο αριθµός
των υποψηφίων σε κάθε µία εκ των αναφεροµένων στην παρούσα ειδικών κατηγοριών δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά της παρούσας, τότε οι
κενές θέσεις δεν συµπληρώνονται από υποψηφίους άλλης ειδικής κατηγορίας αλλά από υποψηφίους που δεν υπάγονται στις
ειδικές κατηγορίες σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
9. Δικαίωµα κατάταξης στη Σχολή Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., σε περίπτωση προκήρυξης διαγωνισµού σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος, έχει ένα (1) τέκνο αποβιώσαντος
στρατιωτικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση διατεταγµένης
υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, εφόσον ο γονέας του (σύζυγος αποβιώσαντος) δεν άσκησε το σχετικό δικαίωµά του για κατάταξη
στη Σχολή Δοκίµων Λιµενοφυλάκων και υπό την προϋπόθεση ότι
διαθέτει τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του παρόντος προσόντα και είναι ηλικίας έως και τριάντα (30) ετών. Το οριζόµενο
στην παρούσα όριο ηλικίας θεωρείται ότι συµπληρώνεται κατά
την 31η Δεκεµβρίου του έτους λήξης της προθεσµίας υποβολής
της αίτησης συµµετοχής. Στην ίδια ρύθµιση και µε τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγεται ένα (1) τέκνο στρατιωτικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που
καθίστανται ανάπηροι, συνεπεία τραυµατισµού ή ασθένειας σε
ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Η συνδροµή
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των προϋποθέσεων και των αιτίων της αναπηρίας στρατιωτικού
Λ.Σ. προκύπτει από πόρισµα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Η
αναπηρία διαπιστώνεται από την Ανώτατη Ναυτικού Υγειονοµική
Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.).
10. Για την υποβολή αίτησης, µετά δικαιολογητικών, συµµετοχής σε διαγωνισµό κατάταξης δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, απαιτείται
επιπλέον η προσκόµιση παραβόλου ύψους δέκα (10) ευρώ. Τα
ποσά που προκύπτουν από την καταβολή των εν λόγω παραβόλων αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού. Το ποσό
του παραβόλου µπορεί να αναπροσαρµόζεται, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 25
Μεταβατική ρύθµιση κάλυψης κενών οργανικών
θέσεων Λιµενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., µέχρι και την εισαγωγή στην Παραγωγική Σχολή Δοκίµων
Λιµενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µε το σύστηµα
των Πανελλαδικών Εξετάσεων
1. Κατ’ εξαίρεση και έως την εισαγωγή στην Παραγωγική
Σχολή Δοκίµων Λιµενοφυλάκων της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς που πρόκειται να εισαχθεί µε το σύστηµα των Πανελλαδικών
Εξετάσεων, µπορεί να προκηρύσσεται µε απόφαση του Αρχηγού
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαγωνισµός, µε εφαρµογή του συστήµατος µοριοδότησης των υποψηφίων, προκειµένου να καλυφθούν κενές οργανικές θέσεις Λιµενοφυλάκων, στο πλαίσιο αντιµετώπισης
επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών.
2. Οι υποψήφιοι για κατάταξη Δόκιµοι Λιµενοφύλακες πρέπει
να είναι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµου και αντίστοιχου
τίτλου της αλλοδαπής και ηλικίας έως είκοσι εννέα (29) ετών,
όριο που θεωρείται ότι συµπληρώνεται κατά την 31η Δεκεµβρίου
του έτους λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης συµµετοχής. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον καλή γνώση
µιας (1) εκ των περιλαµβανόµενων στην απόφαση της παραγράφου 3 ξένης γλώσσας. Για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται
η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται:
α) η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, µε εφαρµογή συστήµατος µοριοδότησης,
β) οι ειδικότητες - κατηγορίες υποψηφίων, το ποσοστό των θέσεων επί του συνολικού αριθµού προκηρυσσόµενων θέσεων που
καλύπτεται από κάθε ειδικότητα - κατηγορία, τα γενικά και ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, το ελάχιστο όριο του γενικού βαθµού απολυτήριου τίτλου
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τη συµµετοχή υποψηφίου ανά
ειδικότητα - κατηγορία, τα περί καθορισµού των µορίων, της
άσκησης ενστάσεων ενώπιον του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), της υψοµέτρησης και του απαιτούµενου ελάχιστου ορίου ύψους, των ιατρικών εξετάσεων προς
διαπίστωση της υγειονοµικής καταλληλότητας των υποψηφίων,
η οποία κρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α’
17) για τη σωµατική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίµων Υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού, των αθλητικών
και ψυχοτεχνικών δοκιµασιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα
που αναφέρεται στην επιλογή και την κατάταξη αυτών,
γ) ο τρόπος συµπλήρωσης των ποσοστών κάθε ειδικότητας κατηγορίας, όταν αυτά δεν καλύπτονται από τους υποψήφιους
αυτής είτε λόγω µη προσέλευσης είτε λόγω αποτυχίας τους,
ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες,
δ) τα θέµατα που αφορούν στις Επιτροπές του διαγωνισµού,
οι οποίες συγκροτούνται µε απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
και στις οποίες συµµετέχει υποχρεωτικά και σύµβουλος-εκπρόσωπος του Α.Σ.Ε.Π..
4. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων δοκίµων Λιµενοφυλάκων που
εισάγονται στη Σχολή θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
και οι επιτυχόντες κατατάσσονται στη Σχολή µε απόφαση του
Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
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της Κυβερνήσεως και φοιτούν σε αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν.δ. 530/1970 (Α’ 100) και του Κανονισµού Σχολής Λιµενοφυλάκων αριθ. 67 (Β’ 2148/2009), όπως είχαν τροποποιηθεί και
ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του π.δ. 76/2018 (Α’ 146).
5. α) Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν πριν
από την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, ύστερα από υποβολή γραπτής παραίτησης, αδικαιολόγητης µη παρουσίασης των
επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήµερο από την ορισθείσα ηµεροµηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος, καλούνται να
καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης ειδικότητας - κατηγορίας, σύµφωνα µε τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουµένως, µε απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διαγραφούν όσοι
παραιτήθηκαν ή δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα και όσοι
διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχαν τα νόµιµα προσόντα για εισαγωγή
στη Σχολή.
β) Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν µετά
την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, ύστερα από υποβολή
γραπτής παραίτησης καταταγέντων, διαπίστωσης έλλειψης έστω
και ενός (1) προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης δοκίµου για
οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται εντός τριάντα (30)
ηµερών από την ηµεροµηνία έναρξης των µαθηµάτων να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης ειδικότητας - κατηγορίας,
σύµφωνα µε τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουµένως, µε
απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν και όσοι έπαυσαν να έχουν τα νόµιµα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή.
6. Οι ευδοκίµως αποφοιτώντες από τη Σχολή ονοµάζονται Λιµενοφύλακες µε απόφαση του Αρχηγού
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Οι υποψήφιοι για τη Σχολή Δοκίµων Λιµενοφυλάκων, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα και προϋποθέσεις,
µπορεί να εντάσσονται, κατόπιν δήλωσής τους, σε µία από τις
παρακάτω ειδικές κατηγορίες και ως ακολούθως:
α) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των θέσεων
που προκηρύσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
καταλαµβάνονται από τους παρακάτω υποψηφίους, σύµφωνα µε
τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισµό και ανεξαρτήτως ειδικοτήτων/ κατηγοριών:
(αα) Πολύτεκνους και τα τέκνα τους.
(ββ) Τα τέκνα των αναπήρων και θυµάτων πολέµου, καθώς και
των αναπήρων ή θυµάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού
του Λ.Σ., που είναι εν ενεργεία ή έχει συνταξιοδοτηθεί για τον
λόγο αυτόν.
(γγ) Τα τέκνα των αναγνωρισµένων ως αγωνιστών της Εθνικής
Αντίστασης, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
β) Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνόλου των θέσεων
που προκηρύσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
καταλαµβάνονται από γονείς τριών (3) τέκνων και τέκνα τους,
σύµφωνα µε τη σειρά επιτυχίας τους στον διαγωνισµό και ανεξαρτήτως ειδικοτήτων/ κατηγοριών.
γ) Κατά τον καθορισµό του αριθµού που αντιστοιχεί στα ποσοστά των περιπτώσεων α’ και β’ της παρούσας δεν λαµβάνονται
υπόψη τα κλασµατικά υπόλοιπα. Σε περίπτωση που ο αριθµός
των υποψηφίων σε κάθε µία εκ των αναφεροµένων στην παρούσα ειδικών κατηγοριών δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά της παρούσας, οι κενές
θέσεις δεν συµπληρώνονται από υποψηφίους άλλης ειδικής κατηγορίας αλλά από υποψηφίους που δεν υπάγονται στις ειδικές
κατηγορίες σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.
8. Οι διατελούντες σε χηρεία σύζυγοι του προσωπικού του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγµένης
υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας, µπορεί ύστερα από αιτήσή
τους να κατατάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
ως Δόκιµοι στη Σχολή Λιµενοφυλάκων, καθ’ υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων, εφόσον έχουν στη ζωή ένα (1) τουλάχιστον
ανήλικο τέκνο, είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής, ή ισότιµου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής και δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό πέµπτο
(35ο) έτος της ηλικίας τους. Οµοίως, δικαίωµα κατάταξης στη
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Σχολή Λιµενοφυλάκων, σε περίπτωση προκήρυξης διαγωνισµού
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, έχει ένα (1) τέκνο αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, εφόσον ο γονέας του
(σύζυγος αποβιώσαντος) δεν άσκησε το αναφερόµενο στο προηγούµενο εδάφιο δικαίωµά του και υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του παρόντος προσόντα, πλην της βαθµολογίας απολυτήριου τίτλου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και είναι ηλικίας έως και τριάντα (30) ετών. Τα
οριζόµενα στην παρούσα όρια ηλικίας θεωρείται ότι συµπληρώνονται κατά την 31η Δεκεµβρίου του έτους λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης συµµετοχής. Στην ίδια ρύθµιση και
µε τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και οι σύζυγοι, άντρες και
γυναίκες, ή ένα τέκνο (1) στρατιωτικών
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που καθίστανται ανάπηροι συνεπεία τραυµατισµού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) κατά την εκτέλεση
διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Η συνδροµή των προϋποθέσεων και των αιτίων της αναπηρίας στρατιωτικού Λ.Σ. προκύπτει από πόρισµα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Η αναπηρία
διαπιστώνεται από την Α.Ν.Υ.Ε..
9. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των θέσεων
που προκηρύσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
καταλαµβάνεται από υποψηφίους, που έχουν συµµετάσχει
ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή και τις Λιµενικές Αρχές της
Χώρας, πλην Υπαλλήλων Λιµένος, για διάσωση κινδυνευόντων
ατόµων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρµοδιότητας
του Λ.Σ., εκθέτοντας αποδεδειγµένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, µε
την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του παρόντος προσόντα, πλην του αναστήµατος και του
βαθµού απολυτηρίου. Η συνδροµή των προαναφερόµενων προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκύπτει από πόρισµα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Εάν ο αριθµός
των υποψηφίων είναι µεγαλύτερος του παραπάνω ποσοστού
λαµβάνεται υπόψη για την επιλογή, κατά σειρά προτεραιότητας,
ο βαθµός του απολυτηρίου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σε
περίπτωση δε ισοβαθµίας διενεργείται κλήρωση µεταξύ των υποψηφίων.
10. Για την υποβολή αίτησης, µετά δικαιολογητικών, συµµετοχής σε διαγωνισµό κατάταξης δοκίµων Λιµενοφυλάκων σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, απαιτείται επιπλέον η
προσκόµιση παραβόλου ύψους δέκα (10) ευρώ. Τα ποσά που
προκύπτουν από την καταβολή των εν λόγω παραβόλων αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού. Το ποσό του παραβόλου µπορεί να αναπροσαρµόζεται, µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 26
Επέκταση αρµοδιοτήτων Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής
Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 (Α’ 102) προστίθενται εδάφια δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέµπτο ως εξής:
«Οι αρµοδιότητες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ασκούνται και στον αιγιαλό
και την παραλία, όπως οι έννοιες των όρων αυτών καθορίζονται
στο άρθρο 1 του ν. 2971/2001 (Α’285), µε την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 5 του ν.δ. 444/1970 (Α’ 39), οι οποίες εφαρµόζονται
αναλόγως και στον αιγιαλό και την παραλία. Για τον έλεγχο της
τροχαίας κίνησης και την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) στον αιγιαλό και την παραλία
εφαρµόζεται αναλόγως το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2575/1998 (Α’ 23). Εφόσον τα
ανωτέρω όργανα του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. διαπιστώσουν παραβάσεις του
ν. 2971/2001, ιδίως δε αυθαίρετες επεµβάσεις και καταλήψεις
των κοινοχρήστων χώρων του αιγιαλού και της παραλίας, υποχρεούνται να ενηµερώνουν αµελλητί την αρµόδια κατά χωρική
αρµοδιότητα Κτηµατική Υπηρεσία, προκειµένου να λάβει όλα τα
προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία µέτρα για την προστασία τους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών,
Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-

κής, καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής των διοικητικών προστίµων, η διαδικασία και οι δαπάνες της είσπραξης,
η διαδικασία της απόδοσης και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την
εφαρµογή της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου.»
Άρθρο 27
Τροποποιήσεις του ν. 1940/1991
Στο άρθρο 2 του ν. 1940/1991 (Α’ 40) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Στο επιχειρησιακό προσωπικό της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. χορηγείται
ένα (1) από τα επιδόµατα κινδύνου υποβρύχιου καταστροφέα ή
Ανιχνευτή - Εξουδετερωτή Βοµβών και Εκρηκτικών Μηχανισµών
(Πυροτεχνουργών) και Συνοδών Σκύλων Ανίχνευσης Εκρηκτικών
Υλών, µε την εξαίρεση του επιχειρησιακού προσωπικού που υπηρετεί στην Οµάδα Ειδικών Επεµβάσεων και στην Οµάδα Ειδικών
Καταδύσεων, στο οποίο χορηγούνται δύο (2) από τα επιδόµατα
κινδύνου, και συγκεκριµένα το επίδοµα του υποβρύχιου καταστροφέα και το επίδοµα πτώσεως αλεξιπτωτιστών. Τα επιδόµατα
που παρέχονται στα στελέχη της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. εξακολουθούν να
καταβάλλονται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες για αυτά διατάξεις
και στο ύψος που έχουν διαµορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω επιδοµάτων κινδύνου καθορίζονται
µε σχετική τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αριθµ.
2822.10/20519/2018 «Καθορισµός ύψους, δικαιούχων, όρων και
προϋποθέσεων χορήγησης επιδοµάτων κινδύνου και ειδικών
αποζηµιώσεων που καταβάλλονται σε κατηγορίες προσωπικού
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» (Β’ 1056). Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου
εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) έτους από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος.»
2. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Το επιχειρησιακό προσωπικό της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. δεν διατίθεται,
δεν αποσπάται και δεν αποµακρύνεται µε οποιονδήποτε τρόπο
από τη δύναµη της Μονάδας πριν παρέλθουν δέκα (10) έτη από
την ένταξή του σε αυτήν. Εξαίρεση αποτελούν η στελέχωση του
Συντονιστικού Ειδικών Δράσεων (Σ.Ε.Δ.) και οι περιπτώσεις που
προβλέπονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Μ.Υ.Α./Λ.Σ..»
Άρθρο 28
Δυνατότητα εκτέλεσης εσωτερικών πλόων
από φορτηγά πλοία µε διεθνή πιστοποιητικά
Διεθνή πιστοποιητικά των φορτηγών πλοίων υπό ελληνική σηµαία, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του β.δ. 542/1968 (Α’ 181), γίνονται
αποδεκτά για την εκτέλεση πλόων µεταξύ λιµένων εσωτερικού,
εφόσον τα πλοία αυτά συµµορφώνονται πλήρως µε τις εφαρµοστέες διατάξεις της νοµοθεσίας περί ναυτικής ασφάλειας και
πρόληψης ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που αφορούν σε πλόες µεταξύ των λιµένων της Ελλάδας και της αλλοδαπής.
Σε κάθε περίπτωση, τα θέµατα για το προσωπικό των ανωτέρω
πλοίων, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων ενδιαίτησης των
ναυτικών, ρυθµίζονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία που
εφαρµόζεται ανάλογα µε την οικεία κατηγορία πλόων που εκτελεί το πλοίο.
Άρθρο 29
Επέκταση εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου 39
του π.δ. 81/2012
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 του π.δ. 81/2012 (Α’
139) µπορεί να εφαρµόζονται και στους ανώτατους αξιωµατικούς οι οποίοι αποστρατεύτηκαν κατά τις τακτικές κρίσεις και οι
οποίοι δεν διατήρησαν τον επί τιµή τίτλο της θέσης τους, εφόσον
κατά το έτος της αποστρατείας τους έπασχαν από σοβαρή ασθένεια για την οποία είχε εκδοθεί γνωµάτευση της Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής του Πολεµικού Ναυτικού, ανεξάρτητα από
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τον χρόνο που υπηρέτησαν στην οργανική θέση του βαθµού που
κατείχαν κατά την αποστρατεία τους. Για τον σκοπό αυτόν, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 30
Είσπραξη απαιτήσεων και εσόδων του Οίκου Ναύτου
Βεβαιούνται και εισπράττονται από το Τµήµα Ταµείου του
Οίκου Ναύτου σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 κάθε
είδους απαιτήσεις και έσοδα του Οίκου Ναύτου, από όποια αιτία
κι αν πηγάζουν.
Άρθρο 31
Τροποποίηση άρθρου 248 του ν. 4555/2018
Η παρ. 8 του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δαπάνες των οργανικών µονάδων της παραγράφου 2 που
αποτελούν περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα:
α. οι δαπάνες παγίου χαρακτήρα,
β. οι λειτουργικές δαπάνες που προκαλούνται από τη χρήση
των κτιρίων και των υποδοµών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων,
στα οποία στεγάζονται οι περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας
και
γ. οι δαπάνες προµηθειών και υπηρεσιών που εξασφαλίζουν
την εύρυθµη λειτουργία τους, βαρύνουν τις εγκεκριµένες πιστώσεις προϋπολογισµού εξόδων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων,
µε µεταφορά ποσοστού επί των ανωτέρω δαπανών, υπολογιζόµενο αναλογικά µε βάση τον αριθµό των υπαλλήλων και τις παραµέτρους κατάρτισης των κτιριολογικών προγραµµάτων του
Υπουργείου Οικονοµικών, απολογιστικά δύο (2) φορές ετησίως,
από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Το παρόν άρθρο έχει ισχύ από 1.1.2019.»
Άρθρο 32
Ρυθµίσεις θεµάτων αλιείας
1. Το β.δ. 666/1966 (Α'160) τροποποιείται ως εξής:
α) Στο άρθρο 2 του β.δ. 666/1966 προστίθενται παράγραφοι 2
και 3 ως εξής:
«2. Οι επαγγελµατικές άδειες της παραγράφου 1 χορηγούνται
και ανανεώνονται σε σκάφη τα οποία φέρουν µόνο την ελληνική
σηµαία.
3. Οι επαγγελµατικές άδειες της παραγράφου 1, εφόσον είναι
σε ισχύ, ανακαλούνται οριστικά και αµετάκλητα από την καθ’
ύλην αρµόδια Αρχή (Τµήµα Αλιείας της οικίας Περιφερειακής
Ενότητας), σε περίπτωση που το αλιευτικό σκάφος µε ελληνική
σηµαία, φέρει και σηµαία έτερου κράτους.»
β) Η παρ. 1 του άρθρου 5 του β.δ. 666/1966 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Οι άδειες που χορηγούνται σύµφωνα µε το άρθρο 1, ανανεώνονται ανά διετία κατά το τελευταίο τρίµηνο του δευτέρου
έτους της ισχύος τους, από τις αρµόδιες Αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 3, εφόσον κατά τη διετή περίοδο ισχύος τους και
µέχρι την έναρξη του τριµήνου οι αλιείς έχουν ανταποκριθεί στην
υποχρέωσή τους για υποβολή στοιχείων της δραστηριότητάς
τους σχετικά µε την αλιεία, τα αλιευθέντα είδη και τη συνολική
παραγωγή, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της αριθµ. 2287/40083/
7.4.2015 (Β’ 695) απόφασης. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ενηµερώνει,
πριν από την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους, τις αρµόδιες αρχές
για τα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και µπορούν να ανανεώσουν την ισχύ της άδειάς τους.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Όσοι έχουν υποβάλει εµπρόθεσµα την προβλεπόµενη από
την παράγραφος 1 του άρθρου 14 προσφυγή κατά αποφάσεων
επιβολής διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 11 του παρόντος,
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η οποία δεν έχει συζητηθεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας
διάταξης, δύναται να υποβάλουν αίτηση, µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
και να ζητήσουν τη µη εξέταση της/των προσφυγής/ών τους και
τη ρύθµιση των σε βάρος τους κυρώσεων, ως ακολούθως:
α) Η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης ατοµικής άδειας κυβερνήτη αλιευτικού σκάφους, η οποία επιβλήθηκε µε απόφαση
που εκδόθηκε µέχρι την 31.12.2014 διαγράφεται, εφόσον έχει
καταβληθεί από τον κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη το επιβληθέν
χρηµατικό πρόστιµο ή το οφειλόµενο ποσό του χρηµατικού προστίµου έχει υπαχθεί από τον πλοιοκτήτη σε ρύθµιση, η οποία τηρείται.
β) Η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης άδειας επαγγελµατικού
αλιευτικού σκάφους, η οποία επιβλήθηκε µε απόφαση που εκδόθηκε µέχρι την 31.12.2014, εφόσον έχει καταβληθεί από τον πλοιοκτήτη το επιβληθέν χρηµατικό πρόστιµο ή το οφειλόµενο ποσό
του χρηµατικού προστίµου έχει υπαχθεί από τον πλοιοκτήτη σε
ρύθµιση, η οποία τηρείται, τροποποιείται και οι ηµέρες αφαίρεσης άδειας σκάφους µετατρέπονται σε χρηµατικό πρόστιµο,
ανάλογα µε το αλιευτικό εργαλείο µε το οποίο τελέσθηκε η παράβαση ως εξής:
αα) για παράβαση µε «µηχανότρατα» ή για παράβαση διατάξεων για την αλιεία µεγάλων πελαγικών ειδών, κάθε ηµέρα αφαίρεσης άδειας σκάφους µετατρέπεται σε χρηµατικό πρόστιµο
εξήντα (60) ευρώ,
ββ) για παράβαση µε «γρι — γρι», κάθε ηµέρα αφαίρεσης
άδειας σκάφους µετατρέπεται σε χρηµατικό πρόστιµο σαράντα
(40) ευρώ,
γγ) για παράβαση µε «βιντζότρατα», κάθε ηµέρα αφαίρεσης
άδειας σκάφους µετατρέπεται σε χρηµατικό πρόστιµο τριάντα
(30) ευρώ,
δδ) για παράβαση µε λοιπά εργαλεία, κάθε ηµέρα αφαίρεσης
άδειας σκάφους µετατρέπεται σε χρηµατικό πρόστιµο είκοσι (20)
ευρώ.
Για τα ως άνω χρηµατικά πρόστιµα εφαρµόζεται κλιµακούµενη
µείωση σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κατ’ έτος, µε έτος
έναρξης εφαρµογής της µείωσης το έτος 2014, έως και το µηδενισµό τους το έτος 2005.
Τα παραπάνω χρηµατικά πρόστιµα µπορεί να καταβάλλονται
τµηµατικά µέχρι και σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες µηνιαίες
δόσεις.
γ) Η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης άδειας επαγγελµατικού
αλιευτικού σκάφους που επιβλήθηκε µε απόφαση που εκδόθηκε
µέχρι την 31.12.2004 διαγράφεται, εφόσον έχει καταβληθεί από
τον κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη το επιβληθέν χρηµατικό πρόστιµο ή το οφειλόµενο ποσό του χρηµατικού προστίµου έχει
υπαχθεί από τον πλοιοκτήτη σε ρύθµιση, η οποία τηρείται.
δ) Η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης ατοµικής άδειας κυβερνήτη επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους, η οποία επιβλήθηκε µε απόφαση που εκδόθηκε από την 1.1.2015 µέχρι την
έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης διαγράφεται, εφόσον
έχει καταβληθεί από τον κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη το επιβληθέν χρηµατικό πρόστιµο ή το οφειλόµενο ποσό του χρηµατικού
προστίµου έχει υπαχθεί από τον πλοιοκτήτη σε ρύθµιση, η οποία
τηρείται.
ε) Η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης άδειας επαγγελµατικού
αλιευτικού σκάφους, η οποία επιβλήθηκε µε απόφαση που εκδόθηκε από την 1.1.2015 µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας
διάταξης, εφόσον έχει καταβληθεί από τον πλοιοκτήτη το επιβληθέν χρηµατικό πρόστιµο ή το οφειλόµενο ποσό του χρηµατικού
προστίµου έχει υπαχθεί από τον πλοιοκτήτη σε ρύθµιση, η οποία
τηρείται, τροποποιείται και διαγράφονται οι µισές ηµέρες αφαίρεσης άδειας σκάφους, ενώ οι υπόλοιπες µετατρέπονται σε χρηµατικό πρόστιµο, ανάλογα µε το αλιευτικό εργαλείο µε το οποίο
τελέσθηκε η παράβαση ως εξής:
αα) για παράβαση µε «µηχανότρατα» ή για παράβαση διατάξεων για την αλιεία µεγάλων πελαγικών ειδών, κάθε ηµέρα αφαίρεσης άδειας σκάφους µετατρέπεται σε χρηµατικό πρόστιµο
εξήντα (60) ευρώ,
ββ) για παράβαση µε «γρι - γρι», κάθε ηµέρα αφαίρεσης
άδειας σκάφους µετατρέπεται σε χρηµατικό πρόστιµο σαράντα
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(40) ευρώ,
γγ) για παράβαση µε «βιντζότρατα», κάθε ηµέρα αφαίρεσης
άδειας σκάφους µετατρέπεται σε χρηµατικό πρόστιµο τριάντα
(30) ευρώ,
δδ) για παράβαση µε λοιπά εργαλεία, κάθε ηµέρα αφαίρεσης
άδειας σκάφους µετατρέπεται σε χρηµατικό πρόστιµο είκοσι (20)
ευρώ,
Τα παραπάνω χρηµατικά πρόστιµα µπορεί να καταβάλλονται
τµηµατικά µέχρι και σε είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες ισόποσες
δόσεις.»
3. Οι διατάξεις των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παραγράφου 5
εφαρµόζονται µόνο για τις τέσσερις (4) πρώτες κατά χρονολογική σειρά, κατ’ έτος, διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί
για το αλιευτικό σκάφος στον πλοιοκτήτη και τον κυβερνήτη, ανεξάρτητα αν πρόκειται για τον ίδιο ή διαφορετικό πλοιοκτήτη ή/και
κυβερνήτη.
4. Η παράγραφος 5 δεν εφαρµόζεται για διοικητικές κυρώσεις
που έχουν επιβληθεί για αλιεία µε δυναµίτιδα και λοιπές εκρηκτικές, τοξικές και άλλες ουσίες, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 4 του παρόντος.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι αρµόδιες υπηρεσίες, η διοικητική διαδικασία, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία
ρύθµιση για την εφαρµογή των παραγράφων 5 και 6.
6. Τα πρόστιµα της παραγράφου 5 βεβαιώνονται ως δηµόσια
έσοδα, εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποτελούν έσοδα του
Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
Άρθρο 33
Ρυθµίσεις θεµάτων δακοκτονίας – ΟΠΕΚΕΠΕ
1. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για το έτος 2019 η οικονοµική επιτροπή κάθε Περιφέρειας
της Χώρας, µπορεί, κατ’ εξαίρεση και για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, να αναθέσει την εκτέλεση του προγράµµατος δακοκτονίας, για το οποίο έχουν δηµοσιευτεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισµοί, στους προσωρινούς µειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισµών µε την υπογραφή
των οικείων συµβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχόµενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας
µέχρι τη σύναψη των οικείων συµβάσεων, εκκαθαρίζονται και
πληρώνονται νόµιµα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης: α) βεβαιώνει µε σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και
β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύµφωνο µε τους όρους
και το περιεχόµενο της οικείας διακήρυξης ψεκασµών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας.»
2. Η αριθµ. 31 αρµοδιότητα του β’ «Υποτοµέα Γεωργίας» του
Τοµέα Β’ «Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία» της παρ. II του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«31. Η κατάρτιση, ο συντονισµός, η εποπτεία και ο έλεγχος
των προγραµµάτων, υποχρεωτικών ή συλλογικών καταπολεµήσεων, όπως η καταπολέµηση του δάκου, αρουραίων, ακρίδων.
Κατ’ εξαίρεση, για το πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου, η
προµήθεια υλικών δακοκτονίας διενεργείται από τη Διεύθυνση
Προµηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδοµών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων εισηγείται προς τη Διεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών,
αναφορικά µε το ύψος των δαπανών προµήθειας υλικών δακοκτονίας, προκειµένου να γίνεται µεταφορά της αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων από τους αποδιδόµενους στις Περιφέρειες πόρους του άρθρου 260 του ν. 3852/2010.»
3. Το άρθρο 43 του ν. 4384/2016 (Α’ 78) αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 43
Η Μικτή Επιτροπή Νοµικής και Νοµοτεχνικής Υποστήριξης που
έχει συσταθεί και συγκροτηθεί στον Οργανισµού Πληρωµών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) µε τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ν.
2637/1998 (Α’ 200) και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, για την παροχή στον ΟΠΕΚΕΠΕ νοµικής και νοµοτεχνικής συνδροµής, συνεδριάζει
τέσσερις (4) τουλάχιστον φορές το µήνα εκτός του κανονικού
ωραρίου εργασίας, εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και µετά τη λήξη του νοµίµου ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών.
Η αποζηµίωση του Προέδρου, των µελών, του γραµµατέα και
των, ανά συνεδρίαση, εισηγητών καταβάλλεται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του ΟΠΕΚΕΠΕ ή, αν συντρέχει
περίπτωση, της Πράξης µε τίτλο: «Κάλυψη δαπανών Υποστηρικτικής Δοµής στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το ΠΑΑ 2014-2020», που έχει
ενταχθεί στο Μέτρο 20 «Τεχνική βοήθεια κρατών - µελών» του
ΠΑΑ 2014 - 2020 και στο ΠΔΕ 2017, ΣΑΕ - 082/1, µειωµένη στα
κατά µήνα ανώτατα όρια αποζηµίωσης του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176)
µε τους όρους του πέµπτου και έκτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, µη εφαρµοζοµένου του δευτέρου εδαφίου της ίδιας
διάταξης.
Οι καταβληθείσες αποζηµιώσεις στο πλαίσιο λειτουργίας της
Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 2637/1998 (Α’ 200),
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 4039/2012 (Α’ 15)
και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 4384/2016, θεωρούνται
νόµιµες.»
Άρθρο 34
Στο άρθρο 38 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 µετά τη φράση «ή κατέστησαν απαιτητά» προστίθεται η φράση «, καθώς και των οφειλόµενων προς τρίτους που προκύπτουν από πράξεις της παρ. 1
του άρθρου 79 του ν. 5960/1933 (Α’ 401)».
β) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 µετά τη φράση «ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών,» προστίθεται η φράση
«ή οφειλών προς τρίτους, από πράξεις της παρ. 1 του άρθρου
79 του ν. 5960/1933».
Άρθρο 35
Τροποποίηση άρθρου 25 του ν.4464/1965
1. Το άρθρο 25 του ν. 4464/1965 (Α’ 72) και ο τίτλος αυτού αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 25
Νοµική Υπηρεσία Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων
«1. Η νοµική εν γένει υπηρεσία του Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων (Τ.Π.Δ.) διενεργείται από το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους. Στο Τ.Π.Δ. λειτουργεί Γραφείο Νοµικού Συµβούλου,
σύµφωνα µε τις περί Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
διατάξεις και στελεχώνεται από έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο, δύο
(2) Παρέδρους και δύο (2) Δικαστικούς Πληρεξουσίους.
2. Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται
κατά µία (1) και των δικαστικών πληρεξουσίων κατά µία (1).
3. Του Γραφείου προΐσταται Νοµικός Σύµβουλος του Ν.Σ.Κ.,
ο οποίος έχει τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιµέλεια για
την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση
των πάσης φύσεως υποθέσεων αρµοδιότητάς του.
4. Η νοµική εκπροσώπηση του Τ.Π.Δ. ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών και διαιτητικών, καθώς και
ενώπιον κάθε άλλης δικαστικής ή διοικητικής αρχής, διενεργείται
είτε από τα µέλη του Ν.Σ.Κ., είτε από δικηγόρους, στους οποίους
κατανέµονται οι υποθέσεις µε έγγραφη εντολή του Προϊσταµένου του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου, επέχουσα θέση πληρε-
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ξουσίου.
5. Τα µέλη του Ν.Σ.Κ επικουρούνται στο έργο τους από δικηγόρους µε έµµισθη εντολή κατά τον Οργανισµό του. Για την
πρόσληψη αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του
ν. 4194/2013 (Α’ 208).
6.α. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του
Τ.Π.Δ., κατόπιν σχετικής πρότασης του Προϊσταµένου του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου, µπορεί να ανατίθεται η εκπροσώπηση του Τ.Π.Δ. ενώπιον οποιουδήποτε βαθµού δικαστηρίου της
Ελλάδας ή της αλλοδαπής και ενώπιον κάθε άλλης δικαστικής ή
διοικητικής αρχής και για συγκεκριµένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή
δικηγόρους, αν αυτό επιβάλλεται από το φόρτο των υποθέσεων,
εξαιτίας του οποίου τα µέλη του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου
ή οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν. Στην περίπτωση αυτή, οι δικηγόροι του Τ.Π.Δ. του προηγούµενου εδαφίου έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται µε
τους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ..
β. Η αµοιβή των δικηγόρων της περίπτωσης α’ καθορίζεται
αποκλειστικά µε έγγραφη συµφωνία µεταξύ του Τ.Π.Δ. και του
δικηγόρου, της οποίας το περιεχόµενο έχει εγκριθεί ενιαία για
όλη την Επικράτεια από το Δ.Σ. του Τ.Π.Δ. ή/και από τα εξουσιοδοτηµένα από αυτό όργανα και είναι αντίστοιχη µε την εκάστοτε
οριζόµενη αµοιβή για τους δικηγόρους του Δηµοσίου.
γ. Επιτρέπεται η αντικατάσταση του δικηγόρου της περίπτωσης α’ όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Ανανέωση της εντολής
προς τον ίδιο δικηγόρο επιτρέπεται αν έχει εκπληρώσει αυτός
µε επάρκεια τα καθήκοντά του. Η αντικατάσταση ή η µη ανανέωση της εντολής δεν δηµιουργεί υπέρ του δικηγόρου οποιοδήποτε δικαίωµα προς αποζηµίωση, πλην της αξίωσης για
καταβολή της οφειλόµενης, κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση
β’, αµοιβής για τις, µέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής
πράξης, ενέργειές του στις υποθέσεις που του είχαν ανατεθεί.
7. Τα ερωτήµατα της Διοίκησης του Τ.Π.Δ. υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Ν.Σ.Κ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Τ.Π.Δ.. Οι επ’ αυτών
γνωµοδοτήσεις καθίστανται υποχρεωτικές για τη Διοίκηση, µόνο
µετά την έγγραφη αποδοχή τους από τον Πρόεδρο του Δ.Σ..
8. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3086/2002 (Α’
324) ισχύει και για τους δικηγόρους που εκπροσωπούν το Τ.Π.Δ.,
για κάθε παράστασή τους ως πληρεξουσίων του Ταµείου αυτού.
9. Στο Γραφείο Ν.Σ.Κ. λειτουργεί Τριµελής Επιτροπή, η οποία
γνωµοδοτεί κατά τις διατάξεις περί Ν.Σ.Κ.. Κατ’ εξαίρεση, η Τριµελής Επιτροπή αποφαίνεται µε σχετική πράξη, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα µέλη που τη συγκροτούν, χωρίς να
ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης και πρακτικού, πέραν των
περιπτώσεων της περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.
3086/2002 και για τη µη άσκηση ενδίκων µέσων επί υποθέσεων
του ν. 3869/2010 (Α’ 130).»
2. Οι δαπάνες που αφορούν αναθέσεις υποθέσεων του Τ.Π.Δ.
σε δικηγόρους, εξωτερικούς συνεργάτες, και πραγµατοποιήθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται σύννοµες.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται κάθε
άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή που ρυθµίζει
µε τρόπο διαφορετικό τα θέµατα που ρυθµίζονται µε το παρόν.
Άρθρο 36
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4549/2018
1. Η παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ελληνικό Δηµόσιο ελευθερώνεται της παρασχεθείσας
εγγύησής του, αν από υπαιτιότητα του δανειστή ή πιστωτή δεν
συνέτρεχαν ή εκ των υστέρων εξέλιπαν οι προϋποθέσεις χορήγησης της εγγύησης .»
2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 103 του ν.
4549/2018, µετά τις λέξεις «συµφωνία ρύθµισης», προστίθεται
φράση ως εξής: «και δεν απαιτείται εισήγηση ή άλλη ενέργεια
των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται στα άρθρα 97 και
98 του παρόντος.»
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Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4281/2014
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α’
160), προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, επιχορηγήσεις που λαµβάνουν οι ΟΚΑ σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, δύναται να χρησιµοποιούνται και για
την αποπληρωµή εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης, εφόσον
έχουν παρέλθει ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής τους και δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και
για τις επιχορηγήσεις που έχουν λάβει οι ΟΚΑ, δυνάµει της υπ’
αριθµ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β’ 1932) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών.»
2. Στο τέλος του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Παρατείνονται από τη λήξη τους µέχρι 31 Μαρτίου 2019 οι
προθεσµίες της υποπαραγράφου 10 της
παραγράφου
Β.3 του Μέρους Β’ της υπ’ αριθµ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β’
1932) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και
της παραγράφου Γ.9 της υπ’ αριθµ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 (Β’
54) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών.»
3. Η ισχύς της παραγράφου 2 αρχίζει την 21.8.2018 για τις
προθεσµίες που έληγαν την 20.8.2018, την 1.9.2018 για τις προθεσµίες που έληγαν την 31.8.2018 και την 1.1.2019 για τις προθεσµίες που έληγαν την 31.12.2018.
Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4354/2015
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015
(Α’ 176), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 396
του ν. 4512/2018 (Α’ 5) , αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως
εξής:
«Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών η Επιτροπή οφείλει να
ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περίπτωση γ’ της
παραγράφου 2 και να υποβάλει τελική γνωµοδότηση στους συναρµόδιους Υπουργούς έως την 31.10.2019.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4354/
2015, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 396
του ν. 4512/2018 , αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Η απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή
της τελικής γνωµοδότησης της Επιτροπής της παράγραφος 1.»
3. Η παρ. 12 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015, όπως το άρθρο
αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 396 του ν. 4512/2018, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«12. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 10, το
επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να
καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και µε
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την
έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος.»
Άρθρο 39
Μετά την παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α’ 136), προστίθεται παράγραφος 23α ως εξής:
«23α) Στις εξαιρέσεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/
1997 (Α’ 206) και της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006
(Α’ 280), περιλαµβάνονται και οι συµβάσεις µίσθωσης έργου της
Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚΤΠ ΑΕ) φυσικών προσώπων,
που απασχολούνται στην υποστήριξη εκτέλεσης έργων πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών που υλοποιεί για τη
δηµόσια διοίκηση, στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής Ψηφιακής Πολιτικής, χρηµατοδοτούµενα είτε από διεθνείς ή Ευρωπαϊκούς πόρους είτε από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο
σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Για τη σύναψη των συµβάσεων µίσθωσης έργου απαιτείται απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας µε την οποία καθορίζεται
ο αριθµός των προσώπων που θα απασχοληθούν σε κάθε έργο
που υλοποιεί η εταιρεία, η διάρκεια της σύµβασης, η οποία δεν
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µπορεί να υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια του έργου, στο οποίο
απασχολούνται και η αµοιβή τους, µε µνεία ότι, το αντικείµενο
της σύµβασης ανάγεται σε εξειδικευµένη υποστήριξη των έργων
που υλοποιεί η εταιρεία για τη δηµόσια διοίκηση. Με την ίδια
απόφαση καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των προσώπων αυτών. Οι ανωτέρω συµβάσεις µίσθωσης έργου δεν
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εταιρείας και σε
καµία περίπτωση δεν υποκρύπτουν σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας. Η επιλογή των προσώπων που θα εκτελέσουν το έργο µε
αντίστοιχη σύµβαση γίνεται από την εταιρεία, µετά από δηµοσίευση σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος µε κριτήρια επιλογής
που θα καθορίζονται κάθε φορά µε απόφαση του Διοικητικού της
Συµβουλίου, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες υποστήριξης των έργων που υλοποιεί.»
Άρθρο 40
1. Επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις και επιδοτήσεις σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που καταβλήθηκαν από την Κοινωνία
της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚΤΠ ΑΕ) ως Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης, στο πλαίσιο δράσεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ 2007-2013 από εθνικούς πόρους ή
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούνται από το εποπτεύον την ΚΤΠ ΑΕ Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, εφόσον διαπιστωθεί από τα κατά
περίπτωση αρµόδια όργανα ότι, έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως
ή παρανόµως. Τα ποσά που αναζητούνται για την αιτία αυτή βεβαιώνονται ως έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού και εισπράττονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων. Αρµόδια για τη σύνταξη των σχετικών πράξεων και την επίδοση, κοινοποίηση ή διαβίβαση αυτών µετά την
υπογραφή τους από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, καθώς και τη δηµοσίευση, όταν απαιτείται, είναι η ΚΤΠ ΑΕ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Οικονοµικών καθορίζονται η διαδικασία
είσπραξης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τα όργανα
έκδοσης των καταλογιστικών πράξεων, ο τρόπος βεβαίωσης του
αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και απόδοσης ή επιστροφής αυτού, η διαδικασία και η προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων, το έντοκο ή µη της επιστροφής του ποσού, το ύφος του
επιτοκίου, η χρονική αφετηρία υπολογισµού των τόκων, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται και για τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την
ΚΤΠ ΑΕ µέχρι την έναρξη ισχύος της.
2. Οι αποφάσεις δηµοσιονοµικής διόρθωσης για πράξεις που
χρηµατοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και Τουριστικών καταλυµάτων για τη δηµιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστηµάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi-lodge)», οι οποίες εκδόθηκαν από το αρµόδιο, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν.
4314/2014 (Α’ 265), όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 4 του
άρθρου 72 του ν. 4443/2016 (Α’ 232), όργανο, ανακαλούνται. Για
τις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται η διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων
ποσών της παραγράφου 1.
Άρθρο 41
Η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4313/2014 (Α’
261), παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.6.2019.
Άρθρο 42
Στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4339/2015
(Α’ 133) διαγράφονται οι λέξεις «από εποπτευόµενο από αυτή νοµικό πρόσωπο».

Άρθρο 43
Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4053/2012 (Α’ 44) προστίθεται
εδάφιο κζ’, ως εξής:
«κζ. Εκδίδει Κανονισµό, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 6 του Κανονισµού (ΕΕ) 2018/644 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 και επιβάλει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του παρόντος
νόµου.»
Άρθρο 44
Προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα
1. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου 5.1 της υποπαραγράφου
ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107)
αντικαθίσταται, µε ισχύ από 1.2.2019, ως εξής:
«5.1. Οι καθαρές αµοιβές των ωφελουµένων ορίζονται ίσες µε
το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε νόµιµου κατώτατου
µηνιαίου µισθού ηµερησίως και όχι ανώτερες από το καθαρό
ποσό του εκάστοτε νόµιµου κατώτατου µηνιαίου µισθού µηνιαίως. Σε περίπτωση βραδινής απασχόλησης, χορηγείται προσαύξηση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).»
2. Το προτελευταίο εδάφιο του στοιχείου 1.1. της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η επέκταση της διάρκειας των ανωτέρω προγραµµάτων στα οποία οι ωφελούµενοι απασχολούνται: α) για την
αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων της χώρας
και β) για τη λειτουργία οργανωµένων εγκαταστάσεων προσφύγων και µεταναστών, όπως χώρων υποδοχής ή/και ταυτοποίησης, δοµών προσωρινής φιλοξενίας ή/και προσωρινής
υποδοχής προσφύγων και µεταναστών, µε χρηµατοδότηση της
επιπλέον δαπάνης είτε από τον προϋπολογισµό του ΟΑΕΔ είτε
από άλλους εθνικούς πόρους είτε από άλλους πόρους.»
Άρθρο 45
Τροποποιήσεις άρθρων 108,109,110 και 112
του ν. 4389/2016
1. Το άρθρο 108 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) τροποποιείται ως
εξής:
α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, µετά τη λέξη «συστήµατος», προστίθεται η φράση «και συνδεδεµένων σε αυτό εγκαταστάσεων».
β) Στην παράγραφο 2 προστίθενται εδάφια τρίτο έως όγδοο
ως εξής:
«Για τα µέλη της Ρ.Α.Λ. ισχύουν αναλογικά τα εδάφια τέταρτο
και πέµπτο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3094/2003 (Α’ 10) και
η παρ. 5Α του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α’ 220). Το ασφαλιστικό καθεστώς των µελών της Ρ.Α.Λ. ρυθµίζεται, σύµφωνα µε
την παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002. Το άρθρο 18 του
ν. 3728/2008 (Α’ 258) εφαρµόζεται αναλόγως για τα µέλη της
Ρ.Α.Λ., τακτικά και αναπληρωµατικά, και για το προσωπικό αυτής,
όταν δρουν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων και των καθηκόντων
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η δικαστική υπεράσπιση και νοµική υποστήριξη των µελών της Ρ.Α.Λ.
και του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση, όταν ενάγονται ή κατηγορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην εκπλήρωση των
καθηκόντων τους, µπορεί να ανατίθεται, εφόσον οι ανωτέρω το
επιθυµούν, σε εξωτερικό δικηγόρο που ορίζεται µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου της Ρ.Α.Λ., µε εξαίρεση τις πράξεις ή παραλήψεις οι οποίες στρέφονται κατά της ιδίας. Στην ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ύψος της σχετικής δαπάνης που
καλύπτεται από την Ρ.Α.Λ.. Το ενδιαφερόµενο µέλος της Ρ.Α.Λ.
ή ο υπηρετών στο προσωπικό της µπορεί διαζευκτικά να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες άλλου δικηγόρου της επιλογής τους. Το
µέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος καταδικάζεται αµετάκλητα, είναι
υποχρεωµένος να επιστρέφει στην Ρ.Α.Λ. το σύνολο της δαπάνης που αυτή έχει καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του.
Η ρύθµιση αυτή ισχύει και για τα µέλη της Ρ.Α.Λ., των οποίων
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έληξε η θητεία, καθώς και για το προσωπικό, το οποίο αποχώρησε από την Αρχή.»
2. Η παρ. 10 του άρθρου 109 του ν. 4389/2016 τροποποιείται
ως εξής:
α) στο πρώτο εδάφιο, πριν τη φράση «µετά τη λήξη της θητείας τους», προστίθεται η φράση «για τρία (3) έτη».
β) στο τέλος του τρίτου εδαφίου διαγράφεται η φράση «ή επί
των οποίων είχαν συµµετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη
διάρκεια της θητείας τους».
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 110 του ν. 4389/2016, µετά τη λέξη
«Συµβουλίου», προστίθεται η φράση «και σε περίπτωση παραίτησης µέλους».
4. Η παρ. 1 του άρθρου 112 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρµοδιότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων και δεσµευτικών οδηγιών, εγκυκλίων, προτύπων, υποδειγµάτων, κατευθυντήριων γραµµών, ανακοινώσεων, κωδίκων
δεοντολογίας και χαρτών υποχρεώσεων και καλών πρακτικών,
καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης πράξης, ιδίως, για τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν:
α) Στην οικονοµική ρύθµιση, απλούστευση, στη διαφάνεια και
στη συµβατότητα των τελών, χρεώσεων και κυρώσεων των λιµενικών υπηρεσιών και των ζητηµάτων πρόσβασης επί όλων των
ελληνικών λιµένων και επί των συνδεόµενων µε αυτούς εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί
ανταγωνισµού και παροχής λιµενικών υπηρεσιών και χρηµατοοικονοµικής διαφάνειας.
β) Στην τυποποίηση της διαδικασίας αριθµητικού προσδιορισµού και υπολογισµού, επιβολής και είσπραξης ποινικών ρητρών
ή άλλων συµβατικών αξιώσεων που προβλέπονται στις Συµβάσεις Παραχώρησης, καθώς και στην τυποποίηση της διαδικασίας
διατύπωσης και κρίσης των αντιρρήσεων των ενδιαφεροµένων
κατά των αποφάσεων επιβολής.
Ρητά ορίζεται ότι, τα σχετικά εισπραττόµενα από τη Ρ.Α.Λ.
ποσά, καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από αποφάσεις επιβολής προστίµων, αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό και
δεν προσαυξάνουν τον προϋπολογισµό της Ρ.Α.Λ..
γ) Στην άσκηση των λοιπών ρυθµιστικών και άλλων αρµοδιοτήτων της, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης Κανονισµού
Ακροάσεων προσώπων και επιχειρήσεων.»
Άρθρο 46
Τροποποιήσεις άρθρων 113,114,124 και 132
του ν. 4389/2016
1. Η παρ. 1 του άρθρου 113 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρµοδιότητα να λαµβάνει ρυθµιστικά
µέτρα, ανάλογα µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, για:
α) την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων και διατάξεων
των Συµβάσεων Παραχώρησης στους λιµένες, ιδίως σε ό,τι
αφορά την τήρηση των κανόνων ανταγωνισµού, του συµφωνηµένου επιπέδου εξυπηρέτησης και τη συµµόρφωση προς τους
χρηµατοοικονοµικούς στόχους,
β) την τήρηση των υποχρεώσεων των δηµόσιων και ιδιωτικών
φορέων του εθνικού λιµενικού συστήµατος λιµένων στο πλαίσιο
της σχετικής κείµενης - εθνικής και ευρωπαϊκής - νοµοθεσίας,
ιδίως σε σχέση µε δηµόσιες συµβάσεις, Συµβάσεις Παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισµού και του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 2017/352 (L57/1),
γ) τη ρύθµιση, εποπτεία και συµµόρφωση µε την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένου του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 2017/352: αα) επί των τελών και χρεώσεων λιµενικών υποδοµών και υπηρεσιών, ββ) επί της υποχρέωσης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας και πρόσβασης στο λιµενικό τοµέα και τις
αγορές λιµενικών υπηρεσιών, ιδίως σύµφωνα µε τις Συµβάσεις
Παραχώρησης και τη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού, συµβάσεων
και λιµενικών υπηρεσιών, γγ) επί αναληφθεισών δεσµεύσεων για
τα ανωτέρω θέµατα,
δ) τη διαµεσολάβηση και επίλυση διαφορών ενδιαφεροµένων
µερών µεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, τη διαιτησία,
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σύµφωνα µε Κανονισµό που εκδίδει η Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων,
τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών, και τη λήψη δεσµευτικών αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστηµα, σε
κάθε θέµα αρµοδιότητάς της,
ε) την υποστήριξη προς τις αρµόδιες αρχές για την κατάρτιση
προδιαγραφών δηµοσίων συµβάσεων, όπως παραχωρήσεις χερσαίας ζώνης και συναφή ζητήµατα και των σχετικών ανανεώσεων
που προτείνονται από το φορέα διαχείρισης, την παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων των δηµοσίων συµβάσεων, προς
εξασφάλιση ιδίως της τήρησης του συµφωνηµένου επιπέδου
εξυπηρέτησης, µε προσδιορισµό των επιπέδων απόδοσης, επενδύσεων, δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης και της συµµόρφωσης µε τους χρηµατοοικονοµικούς στόχους,
στ) τη συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού για την εξασφάλιση της πιστής εφαρµογής της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας στον κλάδο, την αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας
θέσης, εναρµονισµένων πρακτικών, εξοντωτικής τιµολόγησης και
άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγουν αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισµού που της απονέµονται από την κείµενη
νοµοθεσία.»
2. α) Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 113 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τον έλεγχο συµβατότητας, αναλογικότητας σε σχέση µε
την παρεχόµενη υπηρεσία και λήψη των αναγκαίων ρυθµιστικών
µέτρων επί της µεθοδολογίας και του καθορισµού των τελών λιµενικών υπηρεσιών και των τελών λιµενικών υποδοµών, τη γνωµοδότηση - κατόπιν σχετικού ερωτήµατος του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί ειδικών θεµάτων λιµένων - περιλαµβανοµένων και µέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό του
εθνικού λιµενικού συστήµατος,».
β) Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ’ της περίπτωσης
ε’ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται η λέξη «πολιτειακό» από τη
φράση «άλλο αρµόδιο».
3. Στην παράγραφο 5 πριν τις λέξεις «προσωρινών µέτρων»,
προστίθεται η λέξη «έκτακτων».
4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 πριν τις λέξεις «προσωρινών µέτρων», προστίθεται η λέξη «έκτακτων».
5. Στην παράγραφο 7 πριν τις λέξεις «προσωρινά µέτρα», προστίθεται η λέξη «έκτακτα».
6. Προστίθενται νέες παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
«8. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης
εφαρµογής των αποφάσεων, δεσµευτικών οδηγιών και λοιπών
ρυθµιστικών µέτρων από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων,
Διευθυντές και υπαλλήλους τους, όπως και ιδιώτες ή νοµικά πρόσωπα δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, η Ρ.Α.Λ. µπορεί να επιβάλει
πρόσθετα ρυθµιστικά µέτρα και, ακολούθως, τις προβλεπόµενες
από την παράγραφο 5 του άρθρου 114 κυρώσεις. Σε περιπτώσεις επανειληµµένης µη συµµόρφωσης, η Ρ.Α.Λ. µπορεί να ζητήσει πειθαρχική δίωξη.
9. Η Ρ.Α.Λ. µπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις είτε γραπτά, µε
δική της πρωτοβουλία, είτε προφορικά µε την άδεια του αρµόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, για θέµατα εφαρµογής των άρθρων
112, 113 και 114 του παρόντος και της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας
περί λιµενικών υπηρεσιών. Στην περίπτωση προφορικής διατύπωσης γνώµης, τη Ρ.Α.Λ. εκπροσωπεί ο Πρόεδρος ή κατόπιν
εξουσιοδότησης του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος ή µέλος της
Αρχής ή ο Γενικός Διευθυντής ή µέλος του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης. Η Ρ.Α.Λ. µπορεί να ζητεί, από το κατά περίπτωση αρµόδιο δικαστήριο, κάθε έγγραφο που κρίνεται
αναγκαίο, για τη διατύπωση της γνώµης της κατά τα προηγούµενα εδάφια.»
7. Το άρθρο 114 του ν. 4389/2016 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα να καταγγέλλει ενώπιον της Ρ.Α.Λ. παραβάσεις για κάθε θέµα αρµοδιότητάς της. Η Ρ.Α.Λ. επιλαµβάνεται και επί καταγγελιών για θέµατα
αφορώντα τις ελάχιστες απαιτήσεις παροχής λιµενικών υπηρεσιών και τον περιορισµό στον αριθµό των παροχών αυτών. Με
απόφαση της Ρ.Α.Λ. καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόµενο, τα
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διαδικαστικά αποτελέσµατα, καθώς και ο τρόπος υποβολής και
καταχώρισης των καταγγελιών του προηγούµενου εδαφίου. Η
Ρ.Α.Λ. αξιολογεί αν τα στοιχεία και οι ισχυρισµοί που τίθενται
υπόψη της από τον καταγγέλλοντα συνιστούν ενδείξεις παράβασης. Αν από την αξιολόγηση αυτή δεν προκύπτουν ενδείξεις παράβασης των εν λόγω άρθρων, η καταγγελία λογίζεται ως
προφανώς αβάσιµη και τίθεται στο αρχείο. Τα υπό διερεύνηση νοµικά και φυσικά πρόσωπα µπορεί να προτείνουν ενώπιον της
Ρ.Α.Λ. δεσµεύσεις, οι οποίες συνεκτιµούνται, αξιολογούνται και
µπορεί να επικυρώνονται µε απόφαση της Ρ.Α.Λ.. Οι καταγγελίες
αξιολογούνται το συντοµότερο δυνατό και πάντως µετά την πάροδο πέντε (5) µηνών από την υποβολή τους στη Ρ.Α.Λ.. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου, οι εργαζόµενοι σε δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις
κοινής ωφέλειας και οι εντεταλµένοι προσωρινά την άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας οφείλουν να ανακοινώνουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στη Ρ.Α.Λ., ό,τι περιέρχεται στη γνώση τους µε
οποιονδήποτε τρόπο και σχετίζεται µε θέµατα αρµοδιότητάς της.»
β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της
Ρ.Α.Λ. που ορίζονται στον παρόντα νόµο, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ.
ή ο εξουσιοδοτηµένος από αυτόν Αντιπρόεδρος, µπορεί να ζητά
µε έγγραφο κάθε διαβάθµισης πληροφορίες από επιχειρήσεις,
ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή δηµόσιες ή άλλες αρχές. Στο έγγραφο αναφέρονται οι διατάξεις
του νόµου, οι οποίες θεµελιώνουν το αίτηµα, ο σκοπός της αίτησης, η προθεσµία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε (5)
εργασίµων ηµερών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρεούνται σε άµεση, πλήρη και ακριβή παροχή των
πληροφοριών που ζητούνται. Δεν υπέχουν υποχρέωση παροχής
πληροφοριών τα πρόσωπα που εξετάζονται σε ποινικές δίκες.
Με τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο, δεν θίγονται οι διατάξεις περί τραπεζικού απορρήτου για τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Τα µέλη και στελέχη της Ρ.Α.Λ. υποχρεούνται σε τήρηση της εµπιστευτικότητας στοιχείων τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως τέτοια
και ετέθησαν υπόψη τους.»
γ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5, αντικαθίσταται η
φράση «δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ µε ανώτατο όριο το
1% του κύκλου εργασιών» από τη φράση «από πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ, έως και 1% του κύκλου εργασιών.».
8. Η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Λ. εισπράττει
τέλος, το οποίο επιβάλλεται και εισπράττεται ετησίως µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής επί των φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων.
Το ύψος του τέλους δεν µπορεί να είναι ανώτερο από 0,3% των
ετήσιων µεικτών εσόδων των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε., καθώς
και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους και από το 0,2% των
λοιπών φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων, όπως ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 8111/41/2009 (Β’ 412),
συµπεριλαµβανοµένων των Δηµοτικών και Κρατικών Λιµενικών
Ταµείων και Γραφείων και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων
τους, καθώς και των πάσης φύσης δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων εκµετάλλευσης λιµένων ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος και υποπαραχωρησιούχων αυτών, εξυπηρετούντων
πλοίων, αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, συµπεριλαµβανοµένων ιδιωτικών λιµενικών εγκαταστάσεων και ιδιωτικών τερµατικών εξυπηρέτησης ιδίας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Το ύψος του τέλους καταβαλλοµένου από ιδιωτικές λιµενικές
εγκαταστάσεις και ιδιωτικά τερµατικά που προορίζονται να εξυπηρετούν την ιδία επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν είναι
ευχερής η αποτίµηση των ετήσιων µεικτών εσόδων από τη λιµενική δραστηριότητα, µπορεί να υπολογίζεται αναλογικά, µε βάση
υπολογισµού άλλο µέγεθος, αντίστοιχο προς το 0,2% των ετήσιων µεικτών εσόδων εµπορικού λιµένα από παροχή λιµενικών
υπηρεσιών, όπως ο αριθµός και η χωρητικότητα σε Κ.Ο.Χ. πλοίων
που καταπλέουν σε αυτά σε ετήσια βάση, µε χρήση κατάλληλου
συντελεστή.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και
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Νησιωτικής Πολιτικής ρυθµίζονται το ύψος του τέλους, θέµατα
διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του τέλους αυτού και των
προστίµων, που επιβάλλονται από την Αρχή, µετά από εισήγηση
της Ρ.Α.Λ..»
9. α) Στην παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4389/2016, πριν τη
φράση «κάθε άλλη αρµοδιότητα», προστίθεται η λέξη «και».
β) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4389/
2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η άσκηση όλων των αρµοδιοτήτων που απονέµονται στη
Ρ.Α.Λ. µε τις διατάξεις των άρθρων 112 και 113 του παρόντος
νόµου τελεί υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων Συµβάσεων Παραχώρησης ή των νόµων που έχουν κυρωθεί έως και τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 47
Εναρµόνιση συστήµατος κυρώσεων της Ρ.Α.Λ. µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 2017/352
Προστίθεται άρθρο 113Α στον ν. 4389/2016 ως εξής:
«Άρθρο 113Α
Η Ρ.Α.Λ., πέραν των µέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 113
και 114 του ν. 4389/2016, επιβάλλει κυρώσεις για παραβάσεις
των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 2017/352.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά από εισήγηση της Ρ.Α.Λ., καθορίζεται το σύστηµα κυρώσεων του προηγούµενου εδαφίου, τα πρόστιµα που επιβάλλει
ανάλογα µε την παράβαση, καθώς και η διαδικασία επιβολής,
εκτέλεσης και είσπραξης των προστίµων αυτών.»
Άρθρο 48
Τροποποιήσεις του άρθρου 105 του ν. 4504/2017
Το άρθρο 105 του ν. 4504/2017 (Α’ 184) τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 105
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 16, η φράση «ύστερα
από σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Συµβάσεων» αντικαθίσταται από τη φράση «µετά από σύµφωνη
γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων».
2. Στην παράγραφο 28, η φράση «Εντός τριών (3) µηνών από
τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, η Ενιαία Ανεξάρτητη
Αρχή Δηµόσιων Συµβάσεων εκδίδει τις πρότυπες προσκλήσεις
των παραγράφων 8 και 10Α» αντικαθίσταται από τη φράση
«Εντός τριών (3) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, η Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων εκδίδει τις πρότυπες προσκλήσεις των παραγράφων 8 και 10Α».
3. Στην παράγραφο 27:
α) στο εδάφιο πρώτο, πριν τη φράση «τα οριζόµενα», προστίθεται η λέξη «αναλογικά»,
β) στο εδάφιο δεύτερο, πριν τη φράση «τα οριζόµενα», προστίθεται η λέξη «αναλογικά».»
Άρθρο 49
Συλλογικές Συµβάσεις Ναυτικής Εργασίας
Η αληθής έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5 του
α.ν. 3276/1944 (A’ 24, αναδηµ. Α’172/1945) είναι ότι η απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε την οποία
κυρώνεται συλλογική σύµβαση ναυτικής εργασίας σύµφωνα µε
τον ανωτέρω νόµο ισχύει αναδροµικά από την έναρξη ισχύος που
ορίζεται στην οικεία συλλογική σύµβαση, ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης ή/ και κύρωσής της από τον Υπουργό.
Άρθρο 50
Προσθήκη άρθρου 100Α στο ν.δ. 187/1973
Μετά το άρθρο 100 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), προστίθεται
άρθρο 100Α ως εξής:
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«Άρθρο 100Α
Σε δικαιούχους ναυτικούς που εργάζονται µε σχέση ναυτικής
εργασίας σε πλοία, κατά την έννοια του άρθρου 3 του παρόντος,
µε εξαίρεση τα πλοία δηµόσιας ιδιοκτησίας που δεν ασκούν εµπορική δραστηριότητα, καταβάλλονται από τον πλοιοκτήτη ή τον
διαχειριστή ή τον εφοπλιστή, επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων
και Πάσχα για µεν τα Χριστούγεννα έως την 21η Δεκεµβρίου, για
δε το Πάσχα έως τη Μεγάλη Τετάρτη εκάστου έτους, εφόσον
δεν ορίζεται διαφορετικά στη Συλλογική Σύµβαση Ναυτικής Εργασίας που έχει εφαρµογή. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
προς τις διατάξεις αυτές, επιβάλλεται, ανεξαρτήτως αν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000)
ευρώ για κάθε ναυτικό που δεν έχει λάβει επίδοµα εορτών από
την αρµόδια Λιµενική ή Προξενική Αρχή. Τα εν λόγω πρόστιµα
περιέρχονται στο Δηµόσιο, εισπραττόµενα κατά τις διατάξεις
περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. Κατά της απόφασης επιβολής
προστίµου, επιτρέπεται προσφυγή, εντός µηνός από την κοινοποίησή της, ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.»
Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 4331/2015
Η παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 4331/2015 (Α’ 69) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι απαιτήσεις των εργαζοµένων, οι οποίες επιδικάστηκαν
µε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, αναγγέλλονται στον Οργανισµό µέχρι 31.12.2022. Μετά την πάροδο δέκα (10) ηµερών
από την αναγγελία, ο Οργανισµός συντάσσει και αναρτά πίνακα
απαιτήσεων που του έχουν αναγγελθεί. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωµα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ανάρτηση του πίνακα. Οι ενστάσεις
εξετάζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Οργανισµού, οι
οποίες καλούνται να αποφανθούν εγγράφως και αιτιολογηµένα
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, από την υποβολή των ενστάσεων. Στη συνέχεια, συντάσσεται και αναρτάται οριστικός πίνακας απαιτήσεων. Η καταβολή ξεκινάει και ολοκληρώνεται την
τελευταία εβδοµάδα του ίδιου µήνα από την ανάρτηση του τελικού πίνακα. Οι απαιτήσεις ικανοποιούνται συµµέτρως, ανάλογα
µε το µέγεθος της κάθε απαίτησης.»
Άρθρο 52
Αντικατάσταση του άρθρου 106 του ν. 4504/2017
1. Το άρθρο 106 του ν. 4504/2017 (Α’ 184) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 106
Μετασχηµατισµός του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων
και των Τοπικών Κλιµακίων Ελέγχου
Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
1. Από την 1.7.2019, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 5,
τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες που ανατίθενται στους εξουσιοδοτηµένους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οργανισµούς (νηογνώµονες), όπως καθορίζονται κάθε
φορά στην προβλεπόµενη από την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν.δ.
187/1973 (Α’ 261), απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παύουν να ασκούνται από τον Κλάδο Ελέγχου
Πλοίων (Κ.Ε.Π.), ενώ εξακολουθούν να ασκούνται από τα Τοπικά
Κλιµάκια Ελέγχου Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) ή από τους εξουσιοδοτηµένους οργανισµούς (νηογνώµονες) της παρούσας, σύµφωνα µε
την εκάστοτε ισχύουσα διµερή συµφωνία µεταξύ εκάστου εξ
αυτών και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Από το πεδίο αρµοδιοτήτων του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται:
α) Ο έλεγχος των ναυτιλιακών εταιρειών στον τοµέα ασφαλούς
διαχείρισης, σύµφωνα µε τον Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχεί-
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ρισης (ISM Code) και τον Κανονισµό αριθµ. 336/2006/ΕΚ, και η
έκδοση των σχετικών εγγράφων συµµόρφωσης,
β) ο έλεγχος των πλοίων στον τοµέα ασφαλούς διαχείρισης,
στο πλαίσιο του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM
Code) και του Κανονισµού αριθµ. 336/2006/ΕΚ, και η έκδοση των
σχετικών πιστοποιητικών ασφαλούς διαχείρισης,
γ) η επιθεώρηση των πλοίων, σύµφωνα µε τη Διεθνή Σύµβαση
Ναυτικής Εργασίας (MLC, 2006), και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών,
δ) ο έλεγχος των πλοίων, ο έλεγχος της αξιολόγησης, η έγκριση των σχεδίων ασφάλειας, σύµφωνα µε τον Διεθνή Κώδικα
Ασφάλειας Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code)
και τον Κανονισµό αριθµ. 725/2004/ΕΚ, και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.
2. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον Κ.Ε.Π. πριν την
1.7.2019 εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία λήξης
τους ή την προβλεπόµενη θεώρησή τους. Πιστοποιητικά στα
οποία δεν ορίζεται ηµεροµηνία λήξης ισχύουν µετά την 1.7.2019,
εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσής τους. Υπό
την επιφύλαξη της παραγράφου 5, τα Τ.Κ.Ε.Π. και οι εξουσιοδοτηµένοι από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
οργανισµοί (νηογνώµονες) εκδίδουν εκ νέου τα παραπάνω πιστοποιητικά που εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιότητάς τους για τα
οποία υφίσταται υποχρέωση θεώρησής τους µετά την 1.7.2019.
Η εκ νέου έκδοση πιστοποιητικών γίνεται βάσει των σε ισχύ πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από τον Κ.Ε.Π., µε τη διενέργεια
της προβλεπόµενης ετήσιας, περιοδικής ή ενδιάµεσης κατά περίπτωση επιθεώρησης. Επί των πιστοποιητικών του προηγούµενου εδαφίου διατηρείται η υφιστάµενη ηµεροµηνία λήξης τους
και καταχωρούνται επί αυτών τυχόν προηγούµενες θεωρήσεις
µε βάση τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτές.
3. Οι Λιµενικές Αρχές µέσω των Τ.Κ.Ε.Π. προβαίνουν από την
1.7.2019 και µετά σε κάθε αναγκαία ενέργεια που αφορά στη διαπίστωση ισχύος των πιστοποιητικών της παραγράφου 2.
4. Ο Κ.Ε.Π. ελέγχει τους εξουσιοδοτηµένους οργανισµούς και
τα Τ.Κ.Ε.Π. αναφορικά µε το έργο που διενεργούν, όπως αυτό
καθορίζεται στην παράγραφο 1. Εντός δύο (2) µηνών από τη
θέση σε ισχύ του παρόντος, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε την οποία καθορίζεται
και ρυθµίζεται το ύψος των επιβαλλόµενων τελών για τις υπηρεσίες του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και η διαδικασία είσπραξης αυτών.
5. Οι Λιµενικές Αρχές µέσω των Τ.Κ.Ε.Π. ασκούν, από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της απόφασης της παραγράφου 6, τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, εκτός αυτών που περιλαµβάνονται στις εξαιρέσεις της ως άνω παραγράφου 1, ενώ δύναται να διενεργούν
έκτακτες επιθεωρήσεις σε πλοία υπό ελληνική σηµαία. Από την
1.7.2019 και µετά, όλες οι εγκρίσεις υλικού και εξοπλισµού αρµοδιότητας Κ.Ε.Π. παρέχονται µόνον από τους εξουσιοδοτηµένους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
οργανισµούς (νηογνώµονες).
6. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα και η
διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης των επιθεωρητών και
ελεγκτών τους ανά τοµέα επιθεώρησης και ελέγχου που διενεργούν, η διαδικασία για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων
πλοίων, το είδος και το εύρος της ευθύνης των επιθεωρητών και
ελεγκτών πλοίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για τη λειτουργία, στελέχωση και έλεγχο του έργου των Τ.Κ.Ε.Π..»
2. Από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της απόφασης της παρ.
6 του άρθρου 106 του ν. 4504/2017, καταργείται το π.δ. 345/2000
(A’ 298).
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται από την
1.2.2019.
Άρθρο 53
Η παράγραφος 6.4 του άρθρου 109 του ν. 4504/2017 το οποίο
αντικατέστησε το Κεφάλαιο 6 της παραγράφου 1 του άρθρου
πρώτου της υπουργικής απόφασης 4113.297/01/2012 (B’ 334),
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αντικαθίσταται ως εξής:
«6.4. Η Αρχή διαπιστώνει ότι τα ανατεθέντα στον εξουσιοδοτηµένο οργανισµό καθήκοντα εκτελούνται αποτελεσµατικά, διενεργώντας απρογραµµάτιστες επιθεωρήσεις και καθετοποιηµένους ελέγχους (VCAs) σε πιστοποιούµενα από τον εξουσιοδοτηµένο οργανισµό πλοία, που αποσκοπούν στον έλεγχο των
πλοίων του στόλου της σηµαίας της και εκτελούνται από την
Αρχή, καθώς και από επιθεωρητές, όπως αυτοί ορίζονται στην
περίπτωση η’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 16/2011 (Α’ 36).
Εκπρόσωπος του εξουσιοδοτηµένου οργανισµού καλείται να παρίσταται, εφόσον ο χρόνος και οι περιστάσεις το επιτρέπουν. Ο
πλοίαρχος και ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός, εφόσον πρόκειται για επιθεωρήσεις σε πλοία, παραλαµβάνουν κατάλογο παρατηρήσεων. Ο πλοίαρχος αναφέρει στον εξουσιοδοτηµένο
οργανισµό, σχετικά µε την αποκατάσταση των παρατηρήσεων
εκείνων που σχετίζονται µε την εξουσιοδότηση του οργανισµού
εντός της χρονικής προθεσµίας που καθορίσθηκε. Ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός διαπιστώνει την αποκατάσταση των παρατηρήσεων ή τον βαθµό αποκατάστασης αυτών, σε περίπτωση µη
πλήρους αποκατάστασης, και αναφέρει σχετικά στην Αρχή, η
οποία προβαίνει στη διενέργεια ελέγχου προς διαπίστωση των
ανωτέρω, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης απαγόρευσης
απόπλου.»
Άρθρο 54
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
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, είκοσι οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από
το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Κέρκυρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 20.27’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

