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Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 8 Μαρτίου 2019, σελ. 4993
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του άρθρου 91
και της υπουργικής τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2013 και
ειδικό αριθµό 163 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Εκσυγχρονισµός και αναµόρφωση θεσµικού πλαισίου
ιδιωτικών κλινικών. Σύσταση Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας
Υγείας. Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές
διατάξεις», σελ. 4994 - 5028
2. Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας:
α) Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί του
άρθρου 91 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας, σελ.
4995 - 4997
β) Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί της υπουργικής
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2013 και ειδικό αριθµό 163
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας, σελ. 4997 - 5001
3. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 5001 - 5007
4. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Εκσυγχρονισµός και αναµόρφωση θεσµικού
πλαισίου ιδιωτικών κλινικών. Σύσταση Εθνικού Οργανισµού
Δηµόσιας Υγείας. Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών
και λοιπές διατάξεις», σελ. 4994 - 5037
5. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: « Έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού της χώρας,
σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισµός δικτύων διανοµής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις», σελ. 5243 - 5292
6. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, οι Υπουργοί
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών, Οικονοµικών,
Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και οι Υφυπουργοί Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατέθεσαν σήµερα 7-3-2019 σχέδιο νόµου: «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέµηση της
έµφυλης βίας - Ρυθµίσεις για την απονοµή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές µε τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ», σελ. 5283
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’
Πέµπτη 7 Μαρτίου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 7 Μαρτίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10.34’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 6-3-2019
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Α’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης 6
Μαρτίου 2019, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Επιτροπή επαγγελµατικού αθλητισµού και άλλες
διατάξεις».)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 8 Μαρτίου 2019.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού Βουλής)
1. Η µε αριθµό 404/5-3-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Φθιώτιδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Βέττα προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα «Δυσκολία εφοδιασµού µε το πτυχίο Επιτηρητή
της Σχολής Δυτών Καλύµνου του πληρώµατος που εργάζεται σε
οστρακοαλιευτικά σκάφη».
2. Η µε αριθµό 400/4-3-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Μπούρα προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Επαναλειτουργία του Γενικού Λυκείου Μαγούλας ως εξεταστικό κέντρο».
3. Η µε αριθµό 394/27-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Θεόδωρου Παπαθεοδώρου προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα:
«Διορισµός τοµεακού γραµµατέα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».
4. Η µε αριθµό 407/5-3-2019 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον
Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Να σταµατήσει η
εγκατάσταση αιολικών πάρκων στις βουνοκορφές των Αγράφων».
5. Η µε αριθµό 395/1-3-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη προς
τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα:
«Μπλοκάρει τα όνειρα των µαθητών η νέα υπουργική απόφαση
για την εισαγωγή φοιτητών στα µουσικά τµήµατα της χώρας».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 405/5-3-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή

Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ανταποδοτικά τέλη µεγάλων υδροηλεκτρικών
σταθµών».
2. Η µε αριθµό 401/4-3-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη προς
τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Απαράδεκτη
η κατάσταση στον χώρο φιλοξενίας προσφύγων-µεταναστών στη
Σάµο».
3. Η µε αριθµό 406/5-3-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, µε θέµα: «Προβληµατισµός στη δυτική Θεσσαλονίκη για την παρατεταµένη αέρια ρύπανση και την αφόρητη δυσοσµία».
4. Η µε αριθµό 399/4-3-2019 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Πειραιώς κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον
Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε την έκθεση
ανάλυσης κινδύνου για το 2019 του «Frontex» όπου εµφαίνεται
ότι η µεταναστευτική πίεση παραµένει υψηλή στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Η µε αριθµό 388/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιώς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κατσαφάδου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Η κυβέρνηση
προαναγγέλλει επιλεκτική κατάτµηση δήµων µε µικροκοµµατικά
κριτήρια, λίγο πριν τις δηµοτικές εκλογές, προκαλώντας σύγχυση και αναστάτωση».
6. Η µε αριθµό 389/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Έβρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αναστασίου Δηµοσχάκη προς
τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα:
«Προκήρυξη θέσεως καθηγητή Σηροτροφίας – Μελισσοκοµίας
στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης».
7. 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 συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλο-
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γικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισµός
δικτύων διανοµής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις».
Πριν εισέλθουµε στη συζήτηση του ανωτέρω νοµοσχεδίου, θα
προχωρήσουµε στη διεξαγωγή ονοµαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 91 και της υπουργικής τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 2013 και ειδικό 163 του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Υγείας: «Εκσυγχρονισµός και αναµόρφωση θεσµι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισµού
Δηµόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και
λοιπές διατάξεις».
Έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας
Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή επί του άρθρου
91 του σχεδίου νόµου, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της:
Ο κ. Αϊβατίδης Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Σωτήρια Βλάχου. Παρούσα.
Ο κ. Γεώργιος Γερµενής. Παρών.
Ο κ. Αντώνιος Γρέγος. Παρών.
Η κ. Ελένη Ζαρούλια. Παρούσα.
Ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος. Παρών.
Ο κ. Ευάγγελος Καρακώστας. Παρών.
Ο κ. Ηλίας Κασιδιάρης. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Κούζηλος. Παρών.
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Ο κ. Ιωάννης Λαγός. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μπαρµπαρούσης. Παρών.
Ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Παππάς. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Σαχινίδης. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Χατζησάββας. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Επίσης, έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί της υπουργικής
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2013 και ειδικό 163 , της οποίας
το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Ιάσωνας Φωτήλας. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Παρών.
Ο κ. Σπυρίδωνας - Άδωνις Γεωργιάδης. Παρών.
Η κ. Φωτεινή Αραµπατζή. Παρούσα.
Ο κ. Γεώργιος Καρασµάνης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήµος. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Γεωργαντάς . Παρών.
Ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης. Απών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Απών.
Ο κ. Αναστασιάδης Σάββας. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Κέλλας. Παρών.
Ο κ. Σταύρος Καλαφάτης. Απών.
Ο κ. Δηµήτρης Σταµάτης. Παρών.
Ο κ. Χαράλαµπος Αθανασίου. Παρών.
Ο κ. Αθανάσιος Καββαδάς. Παρών.
Η κ. Άννα Καραµανλή. Παρούσα.
Αφαιρώντας τους τρεις απόντες, έχουµε φτάσει στους δεκαοκτώ Βουλευτές, οπότε δεν χρειάζεται να αναγνώσω τους υπόλοιπους. Υπάρχει συνεπώς ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό
αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας
Βουλευτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε να συµπτύξουµε τις
δυο ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συνεφώνησε.
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Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά (10’),
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Θα γίνει ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του άρθρου
91 του σχεδίου νόµου και επί της υπουργικής τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 2013 και ειδικό 163.
Σας υπενθυµίζουµε ότι αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας,
έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε
έως τη λήξη της ψηφοφορίας. Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις
οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα καταχωριστούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία
θα ακολουθήσει.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, θα καταχωριστούν στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Υπενθυµίζουµε στους
εισηγητές και ειδικούς αγορητές του σχεδίου νόµου να παραµείνουν µετά την ολοκλήρωση της ονοµαστικής ψηφοφορίας για να
ψηφίσουν επί του ακροτελεύτιου άρθρου και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι οι συνάδελφοι κ.κ. Γεώργιος Κουµουτσάκος, Εµµανουήλ Κόνσολας, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Σάββας Αναστασιάδης, Σταύρος Καλαφάτης, Θεόδωρος Καράογλου, Ελένη Ράπτη, Χρήστος Σταϊκούρας,
Αικατερίνη Μάρκου, Χρήστος Μπουκώρος, Ανδρέας Λοβέρδος,
Δηµήτριος Κρεµαστινός και Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης δεν θα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

παρευρεθούν στη σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία και µας γνωρίζουν µε επιστολή τους πως αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν «Ναι»
επί του άρθρου 91 και «ΟΧΙ» επί της υπουργικής τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 2013 και ειδικό 163. Άπαντες δηλώνουν ότι ψηφίζουν σύµφωνα µε την απόφαση των κοµµάτων τους.
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην ηλεκτρονική καταµέτρηση των
ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ενηµερώσω το 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 οκτώ µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 1ο Γενικό Λύκειο Βύρωνα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ψήφισαν συνολικά 262 Βουλευτές.
Επί του άρθρου 91:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 229 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 32 Βουλευτές.
Ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 91 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2019 και ειδικό 163:
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 152 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ, ψήφισαν 110 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ουδείς εψήφισε.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2019 και ειδικό 163
έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως
ίδιον άρθρο.
Οι θέσεις των Βουλευτών, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Υπουργείο Υγείας
Εκσυγχρονισµός και Αναµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας,
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις
Ονοµατεπώνυµο Κ.Ο
Εκλ. Περιφέρεια Ψήφος
Άρθρο: Άρθρο 91 ως έχει (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:229,
OXI:32, ΠΡΝ:1)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΝ.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΝ.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
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ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΝ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
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ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
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ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
Άρθρο: Υπ. Τροπ. 2013/163 όπως τροπ. (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ:
NAI:152, OXI:110, ΠΡΝ:0)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ν.Δ.
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΧΙ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ν.Δ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΝ.Δ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΛΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ν.Δ.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Χ.Α
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΧΙ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
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ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΚΙΛΚΙΣ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ(ΕΦΗ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΟΧΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ν.Δ.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ.Α
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ.Κ.Ε
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΧΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΒΡΟΥ
ΟΧΙ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χ.Α
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΧΙ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΑΙ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν.Δ.
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΟΧΙ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ(ΑΝΝΕΤΑ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ)
Κ.Κ.Ε
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑ-ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΥΗ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΧ.Α
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΑΧΙΛ
Ν.Δ.
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.Δ.
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)
Ν.Δ.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)
ΔΗ.ΣΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΟΧΙ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΑΙ
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ.Α
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗ.ΣΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.Δ.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ
ΟΧΙ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΧΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΝΑΙ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΕΞ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΟΧΙ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ)
Ν.Δ.
ΧΙΟΥ
ΟΧΙ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΥΡΙΖΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ)
Ν.Δ.
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ.Α
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΑΙ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΧΙ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΑΙ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Χ.Α
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν.Δ.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ)
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.Κ.Ε
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ.Α
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΑΙ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΑΙ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ.Κ.Ε
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Δ.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΒΡΟΥ
ΝΑΙ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΑΙ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ.Α
ΠΕΛΛΗΣ
ΟΧΙ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΑΙ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΝΑΙ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΧΙ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝ.Δ.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΧΙ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΑΙ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΑΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΑΙ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Δ.
ΑΡΤΗΣ
ΟΧΙ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κ.Κ.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΙ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΧΙ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κ.Κ.Ε
ΛΕΣΒΟΥ
ΟΧΙ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν.Δ.
ΗΛΕΙΑΣ
ΟΧΙ
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ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΛΛΗΣ
ΝΑΙ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗ.ΣΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΟΧΙ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Δ.
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΧΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.Δ.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΟΧΙ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΤΗΣ
ΝΑΙ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΙ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.Δ.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
Ν.Δ.
ΑΧΑΪΑΣ
ΟΧΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ν.Δ.
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ)
Ν.Δ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ.Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)
ΔΗ.ΣΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΕΞ.
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

Ηµ/νία:07/03/2019
Εκσυγχρονισµός και Αναµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας,
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις
Άρθρο
Άρθρο 91 ως έχει
Υπ. Τροπ. 2013/163
όπως τροπ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αφού ολοκληρώθηκε
η ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, προχωρούµε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου και του συνόλου του σχεδίου
νόµου. Δεν θα ψηφίσουν οι Βουλευτές. Οι εισηγητές και οι αγορητές µόνο.
Η ψηφοφορία θα γίνει και πάλι ηλεκτρονικά από τους εισηγητές και ειδικούς αγορητές του νοµοσχεδίου.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει το ακροτελεύτιο άρθρο καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου. Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε την δυνατότητα να την ελέγξετε
ή ακόµα και να την αναθεωρήσετε ως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο Προεδρείο.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τα δυο κοµµάτια που προανέφερα.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): 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,
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δεκαεφτά µαθήτριες και µαθητές και ένας συνοδός εκπαιδευτικός από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Υµηττού.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Υπάρχει µια µικροεµπλοκή στο σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πρέπει για τυπικούς λόγους να πάρω έγκριση από
εκεί.
Η ώρα είναι 11.05’. Θα κάνουµε µια διακοπή για δέκα λεπτά
και στις 11.15’ θα εισέλθουµε στο νοµοσχέδιο του κ. Σταθάκη.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Υπήρχε ένα τεχνικό
πρόβληµα. Οι άξιοι τεχνικοί µας µου λένε ότι το διόρθωσαν.
Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): 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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Εκσυγχρονισµός και Αναµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας,
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Εκσυγχρονισµός και Αναµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού
Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε
µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων, και του συνόλου και
έχει ως εξής:
«Εκσυγχρονισµός και Αναµόρφωση Θεσµικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές
διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
Άρθρο 1
Ορισµός κλινικής
1. Ιδιωτική κλινική είναι η υγειονοµική µονάδα στην οποία παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας ασθενών, σύµφωνα µε
τις παραδεδεγµένες σύγχρονες αντιλήψεις και µεθόδους της ιατρικής επιστήµης.
2. Υπηρεσίες υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς µπορεί να παρέχονται από τα τµήµατα που διαθέτει η ιδιωτική κλινική, σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας της. Τα εργαστήρια, τα φαρµακεία και οι µονάδες της κλινικής λογίζονται ως τµήµατα αυτής.
Άρθρο 2
Δικαιούµενοι Άδειας
1. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής µπορεί να
χορηγηθεί σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
2. Οι µετοχές ή τα µερίδια των κεφαλαιουχικών εταιρειών οποιασδήποτε µορφής, που ζητούν τη χορήγηση άδειας ίδρυσης
Ιδιωτικής Κλινικής, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολό
τους.
3. Στο ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο είναι δυνατόν να χορηγηθούν περισσότερες από µία άδειες ίδρυσης και λειτουργίας
ιδιωτικών κλινικών.
Άρθρο 3
Μη δικαιούµενοι άδειας
1. Δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής:
α) σε όσους έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για οποιοδήποτε
πληµµέληµα, που προβλέπεται στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α’
26), µε την επιφύλαξη της περίπτωσης γ’ της παρούσας παραγράφου, πλην του ποινικού αδικήµατος της συκοφαντικής δυσφήµισης,
β) σε όσους έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως για οποιοδήποτε
κακούργηµα, καθώς και
γ) σε όσους έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα ενώπιον ποινικού
δικαστηρίου για τα πληµµελήµατα και κακουργήµατα του ν.
4139/2013 (Α’ 74), για τα αδικήµατα των άρθρων 336 έως 353
Π.Κ., για τα κακουργήµατα του άρθρου 1 του ν. 1608/1950 (Α’
301), καθώς και για τα πληµµελήµατα και κακουργήµατα του ν.
4557/2018 (Α’ 139). Το κώλυµα της παρούσας αίρεται µόνο σε
περίπτωση αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης.
2. Για τα νοµικά πρόσωπα, το κώλυµα της παραγράφου 1
ισχύει για τους νόµιµους εκπρόσωπους ή διαχειριστές τους,
καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που, είτε οι ίδιοι, είτε µέσω
άλλων εταιρειών, έχουν συνολικό ποσοστό συµµετοχής που επιτρέπει τον έλεγχο του νοµικού προσώπου που αιτείται την άδεια.
3. Δεν χορηγείται επίσης άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιω-
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τικής κλινικής σε ιατρούς του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και σε
ιατρούς µέλη ΔΕΠ.
Άρθρο 4
Επιτροπές Ιδιωτικών Κλινικών
1. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστώνται και συγκροτούνται, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, µία ή περισσότερες επιτροπές
οι οποίες αποτελούνται από τους παρακάτω:
α) έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ., συµπεριλαµβανοµένων και των
ιατρών δηµόσιας υγείας κλάδου Ε.Σ.Υ., που υποδεικνύεται από
τη διοίκηση της κατά τόπον αρµόδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας
(Υ.ΠΕ.) και υπηρετεί είτε στην Υ.ΠΕ. είτε σε οποιαδήποτε µονάδα
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας φροντίδας της Υ.ΠΕ. είτε σε
οποιαδήποτε άλλη δηµόσια δοµή,
β) έναν (1) µηχανικό ειδικότητας, της οποίας το γνωστικό αντικείµενο ή τα επαγγελµατικά δικαιώµατα συνάδουν µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής, που υπηρετεί στις Τεχνικές Υπηρεσίες
της Περιφέρειας,
γ) εναν (1) ιατρό που υποδεικνύεται από το διοικητικό συµβούλιο του οικείου ιατρικού συλλόγου, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες
από την κοινοποίηση σε αυτό της σχετικής πρόσκλησης της Περιφέρειας, διαφορετικά ορίζεται από τον Περιφερειάρχη.
2. Αρµοδιότητα των Επιτροπών είναι:
α) η γνωµοδότηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 13,
β) η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της ιδιωτικής κλινικής
για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 15,
γ) η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδιωτικών κλινικών, σύµφωνα
µε το άρθρο 17,
δ) η γνωµοδότηση για την επιβολή ποινών, σύµφωνα µε τα
άρθρα 20 και 21.
Άρθρο 5
Δευτεροβάθµια Επιτροπή Κλινικών
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας συνιστάται
Δευτεροβάθµια Επιτροπή Ιδιωτικών Κλινικών, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από:
α) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών
Υγείας,
β) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόµενων Φορέων,
γ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
δ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας,
ε) έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, που
υποδεικνύεται από το διοικητικό συµβούλιό του,
στ) έναν εκπρόσωπο του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας
(Κ.Ε.Σ.Υ.), που υποδεικνύεται από την εκτελεστική επιτροπή του
Κ.Ε.Σ.Υ..
2. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής της παραγράφου 1 κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Περιφερειάρχη επί των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών. Η προσφυγή ασκείται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο της απόφασης ή τη συντέλεση
της παράλειψης του Περιφερειάρχη. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι δεσµευτικές για τον Περιφερειάρχη, ο οποίος, βάσει
αυτής, απορρίπτει ή κάνει δεκτή την αίτηση για τη χορήγηση της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
Άρθρο 6
Γενικές προϋποθέσεις άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
1. Για την ίδρυση και τη λειτουργία ιδιωτικής κλινικής απαιτούνται:
α) άδεια ίδρυσης και
β) άδεια λειτουργίας.
2. Με την επιφύλαξη των επόµενων εδαφίων, οι ανωτέρω
άδειες τροποποιούνται σε οποιαδήποτε περίπτωση µεταβολής
της λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής, όπως µετατροπής αντικειµένου, κτιριακής επέκτασης, δηµιουργίας νέων τµηµάτων ή

5038

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κατάργησης υπαρχόντων τµηµάτων, αύξησης ή µείωσης ή ανακατανοµής τµηµάτων ή κλινών της. Επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των κλινών µεταξύ των τµηµάτων της ίδιας κλινικής, µε απλή
γνωστοποίηση αυτής προς την αρµόδια Περιφέρεια, εφόσον δεν
επέρχεται αύξηση του συνολικού αριθµού των κλινών της κλινικής και της δυναµικότητας των κλινών ανά θάλαµο και τηρούνται
τα προβλεπόµενα στις ισχύουσες για την εκάστοτε κλινική διατάξεις ελάχιστα και µέγιστα όρια κλινών. Στην περίπτωση αυτή
ο Περιφερειάρχης εκδίδει, µέσα σε δύο (2) µήνες, απόφαση περί
τροποποίησης της άδειας λειτουργίας της κλινικής. Εφόσον
υπάρχει πληρότητα κλινών σε τµήµατα ειδικοτήτων, επιτρέπεται
η νοσηλεία ασθενών και σε τµήµατα διαφορετικών ειδικοτήτων
του ιδίου τοµέα, εξαιρουµένων των παιδιατρικών και ψυχιατρικών
ασθενών και τµηµάτων. Επιτρέπεται επίσης, µε απλή γνωστοποίηση στην αρµόδια Περιφέρεια, η µείωση κλινών, που προβλέπονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, λόγω παύσης της
χρήσης τους, εφόσον δεν συνεπάγεται ανακατανοµή αυτών σε
άλλο τµήµα και τηρούνται τα ελάχιστα εκ του νόµου όρια κλινών
ανά τµήµα του άρθρου 23. Στην τελευταία περίπτωση η γνωστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να περιέχει τον ακριβή αριθµό των
κλινών που παύουν να διατίθενται, και τον θάλαµο όπου αυτές
βρίσκονταν. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα
από αίτηση του κατόχου της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της
κλινικής και έλεγχο από την Επιτροπή του άρθρου 4, επιτρέπεται
η επαναχρησιµοποίηση, σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, των κλινών που έπαυσαν να διατίθενται µε την ανωτέρω διαδικασία.
3. Οι ρυθµίσεις του ν. 4442/2016 (Α’ 230) εφαρµόζονται αναλόγως, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 7
Άδεια ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής
1. Πριν από την ανέγερση, την αγορά, τη µίσθωση ή τη χρησιµοποίηση κτιρίου για την εγκατάσταση και λειτουργία Ιδιωτικής
Κλινικής, απαιτείται άδεια ίδρυσης, η οποία χορηγείται, ύστερα
από γνώµη της Επιτροπής του άρθρου 4, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από
την υποβολή της σχετικής αίτησης µε τα δικαιολογητικά του άρθρου 11.
2. Η άδεια ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής καθίσταται αυτοδίκαια
άκυρη, αν το αργότερο, µέσα σε µία τετραετία από την έκδοσή
της, που µπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόµη έτη µε απόφαση
του οικείου Περιφερειάρχη, δεν εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της
κλινικής ή αν ο κάτοχός της παραιτηθεί εγγράφως από αυτή.
Άρθρο 8
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης
Ιδιωτικής Κλινικής
1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής, επιπλέον των άλλων προϋποθέσεων, απαιτείται αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο στο οποίο θα λειτουργεί η Ιδιωτική Κλινική και το
οποίο θα ανταποκρίνεται στις σχετικές κτιριολογικές και κτιριοδοµικές προδιαγραφές, καθώς και στις πολεοδοµικές διατάξεις
για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας.
2. Αυτοτελές και ανεξάρτητο είναι το κτίριο ή συγκρότηµα κτιρίων στο οποίο συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) όλοι οι χώροι του κτιρίου ή του συγκροτήµατος κτιρίων
έχουν ως αποκλειστική χρήση την παροχή υπηρεσιών υγείας,
σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής,
β) οι ανωτέρω χώροι δεν συνδέονται λειτουργικά µε οποιονδήποτε τρόπο µε χώρους που προορίζονται για άλλη χρήση.
3. Συγκρότηµα κτιρίων είναι δύο ή περισσότερα κτίρια τα
οποία βρίσκονται στο ίδιο ή σε όµορα οικόπεδα και συνδέονται
κατάλληλα µεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργική ενότητα του κτιρίου και η ασφαλής διέλευση των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού.
4. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στο κτίριο ή στο συγκρότηµα κτιρίων της Ιδιωτικής Κλινικής και σε ανεξάρτητο λειτουργικά χώρο,

η εγκατάσταση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
σύµφωνα µε την 16228/17.5.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Υγείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονοµίας και Ανάπτυξης (Β’ 1723), που προορίζονται για
χώρους εστίασης, καθώς και καταστηµάτων χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων και πώλησης ειδών δώρων και ανθοπωλείων, εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) προορίζονται
για την εξυπηρέτηση των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών και β) δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά
τους και δεν παρεµποδίζουν την παροχή υπηρεσιών υγείας.
5. Στις Γενικές ή Μεικτές Κλινικές επιτρέπεται η ανάπτυξη τµηµάτων νοσηλείας ανηλίκων, εφόσον αποτελούν ανεξάρτητα λειτουργικά χώρο ή σύνολο χώρων µέσα στο κτίριο της κλινικής.
Άρθρο 9
Απαιτούµενες µελέτες
Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης απαιτείται: α) η προέγκριση και έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου µε ή χωρίς κτίσµα
που δίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 41 και 43 και β) µετά την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου η υποβολή των παρακάτω µελετών που προβλέπονται και στο άρθρο 42:
α) πλήρων µελετών αρχιτεκτονικών, στατικών και εγκαταστάσεων που έχουν εκπονηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Κεφαλαίου 2 του παρόντος για τις ιδιωτικές κλινικές και τις πολεοδοµικές απαιτήσεις,
β) µελέτης που θα προβλέπει το κατάλληλο σύστηµα αποχέτευσης και διάθεσης των αποβλήτων της κλινικής, την επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων, στερεών και µολυσµατικών
αποβλήτων, που προέρχονται από ασθενείς, εργαστήρια, µαγειρεία, διοικητικές και άλλες υπηρεσίες.
Άρθρο 10
Θεώρηση στοιχείων
Πριν από την υποβολή τους, σύµφωνα µε τον ν. 4495/2017 (Α’
167), στην αρµόδια πολεοδοµική αρχή, οι µελέτες και τα τεχνικά
στοιχεία του άρθρου 9 θεωρούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
Άρθρο 11
Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης
Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής θα πρέπει
απαραιτήτως να κατατίθεται φάκελος ο οποίος θα περιλαµβάνει
τα εξής:
α) αίτηση.
β) άδεια οικοδοµής του κτιρίου, συνοδευόµενη από τις µελέτες έτσι όπως έχουν θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και υποβληθεί στο πληροφοριακό
σύστηµα έκδοσης οικοδοµικών αδειών.
γ) αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, πιστοποιητικό για τη νόµιµη εκπροσώπηση από το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
δ) έγγραφο από το οποίο προκύπτει η κυριότητα ή η νόµιµη
κατοχή του οικοπέδου ή κτηρίου ή προσύµφωνο για την κτήση
της κυριότητας ή της νόµιµης κατοχής του οικοπέδου ή κτιρίου.
ε) έκθεση περιγραφής και τεκµηρίωσης του προτεινοµένου
λειτουργικού σχήµατος της υπό ίδρυση κλινικής, ή της τροποποίησης της αδείας αυτής, θεωρηµένη από την αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα περιλαµβάνει τα εξής:
αα) το είδος της κλινικής και τη συνολική δύναµη αυτής σε κλίνες, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 και 23,
ββ) τα τµήµατα που αναπτύσσονται, σύµφωνα µε το άρθρο 39
και τον αριθµό κλινών ανά τµήµα, σύµφωνα µε το άρθρο 23,
γγ) την ανάπτυξη της κλινικής στα πλαίσια του άρθρου 39 του
παρόντος, µε ειδική αναφορά στο είδος και τη δυναµικότητα των
επί µέρους τµηµάτων, στις ειδικές µονάδες, στο συγκρότηµα
επεµβάσεων, στα διαγνωστικά εργαστήρια, στο συγκρότηµα
εξωτερικών ασθενών και υπηρεσιών υποστήριξης, σύµφωνα µε
όσα αναφέρονται στο Παράρτηµα Β’,
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δδ) πίνακα µε τον απαιτούµενο ιατρικό εξοπλισµό, σύµφωνα
µε το Παράρτηµα Γ’,
εε) πίνακα µε το προβλεπόµενο πάσης φύσεως προσωπικό,
που θα απασχοληθεί στην κλινική κατά κατηγορία και ειδικότητα,
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Δ’.
στ) παράβολο Δηµοσίου είκοσι (20) ευρώ για κάθε κλίνη. Σε
περίπτωση τροποποίηση της άδειας ίδρυσης κατατίθεται παράβολο δηµοσίου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ.
Άρθρο 12
Άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής
1. Ιδιωτική Κλινική, για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης, είναι απαραίτητο, πριν από την έναρξη της λειτουργίας της,
να εφοδιαστεί και µε άδεια λειτουργίας, η οποία χορηγείται,
ύστερα από γνώµη της Επιτροπής του άρθρου 4, µε απόφαση
του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται µέσα σε ένα τρίµηνο
από την υποβολή της σχετικής αίτησης µε τα δικαιολογητικά του
άρθρου 13.
2. Η λειτουργία Ιδιωτικής Κλινικής χωρίς την άδεια του παρόντος άρθρου απαγορεύεται. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται
αµέσως η άδεια ίδρυσης που έχει χορηγηθεί και επιβάλλονται οι
κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21.
Άρθρο 13
Δικαιολογητικά για τη χορήγηση
της άδειας λειτουργίας
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτούνται τα εξής
δικαιολογητικά:
α) αίτηση που να αναφέρει την επωνυµία της κλινικής,
β) δήλωση µε την οποία ορίζεται ο Επιστηµονικός Διευθυντής
της κλινικής και οι Επιστηµονικά Υπεύθυνοι των τµηµάτων της,
γ) κατάλογος των ιατρών και του λοιπού προσωπικού, κατά κατηγορία, που θα απασχοληθούν στην κλινική, πιστοποιητικά του
ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραµµένοι οι ιατροί,
συµπεριλαµβανοµένων του Επιστηµονικού Διευθυντή της κλινικής και των Επιστηµονικά Υπεύθυνων των τµηµάτων της, από τα
οποία να προκύπτει ο χρόνος λήψης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος και του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας και η πειθαρχική τους κατάσταση, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλµατος,
για το λοιπό προσωπικό, όπου προβλέπεται,
δ) εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας της κλινικής,
ε) κατάλογος του εξοπλισµού της κλινικής,
στ) πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του Πυροσβεστικού
Σώµατος για τη λήψη των επιβαλλόµενων µέτρων πυρασφάλειας,
ζ) υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από το φυσικό πρόσωπο
ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου στο οποίο έχει
χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης της ιδιωτικής κλινικής και τους υπεύθυνους µηχανικούς, µε την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί
οι αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτροµηχανολογικές προδιαγραφές του παρόντος και οι πολεοδοµικές διατάξεις,
η) αντίγραφο ποινικού µητρώου για τα πρόσωπα των άρθρων
2 και 3 και των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρούσας παραγράφου, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την Περιφέρεια,
θ) υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου, ότι δεν εµπίπτει στις απαγορεύσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3,
ι) οριστικό τίτλο ή έγγραφο, κατά τον τύπο που ορίζεται στον
νόµο, από τον οποίο να προκύπτει η κυριότητα ή η νόµιµη κατοχή
του κτίσµατος.
Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης γ’ υποβάλλονται µετά την
υποβολή δικαιολογητικών των περιπτώσεων α’, β’ και δ ‘έως θ’και
την επιτυχή ολοκλήρωση της επιθεώρησης των εγκαταστάσεων
σύµφωνα µε το άρθρο 15.
2. Στην απόφαση χορήγησης της άδειας λειτουργίας πρέπει
να αναγράφονται όλα τα τµήµατα της Ιδιωτικής Κλινικής, όπως
τα τµήµατα ειδικοτήτων, οι ειδικές µονάδες και το συγκρότηµα
επεµβάσεων, ο συνολικός αριθµός των κλινών, ο αριθµός των
κλινών ανά τµήµα και θάλαµο αυτής και οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των τµηµάτων.
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3. Τα πρόσωπα των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1
παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς την κλινική στο πλαίσιο σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας.
Άρθρο 14
Ελλείψεις φακέλου
Αν ο φάκελος για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας της κλινικής είναι ελλιπής, ο Περιφερειάρχης ορίζει εύλογη προθεσµία, όχι µικρότερη του ενός (1) µηνός, µέσα στην
οποία υποβάλλεται από τους ενδιαφεροµένους κάθε συµπληρωµατικό στοιχείο.
Άρθρο 15
Επιθεώρηση των εγκαταστάσεων
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας διενεργείται προηγουµένως επιθεώρηση του κτιρίου της κλινικής και των εγκαταστάσεών της για να διαπιστωθεί αν έχουν τηρηθεί όσα προβλέπονται
στα νοµίµως θεωρηµένα σχέδια και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.
2. Η επιθεώρηση διενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου
4, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό µε τις διαπιστώσεις και
τις προτάσεις της.
Άρθρο 16
Διάκριση κλινικών
1. Οι Ιδιωτικές Κλινικές διακρίνονται σε Γενικές, Μεικτές και
Ειδικές.
2. Γενικές θεωρούνται όσες Ιδιωτικές Κλινικές διαθέτουν τουλάχιστον παθολογικό τµήµα και τµήµα γενικής χειρουργικής,
Μεικτές όσες διαθέτουν τµήµατα νοσηλείας µε περισσότερες
από δύο ειδικότητες αµιγώς παθολογικού ή αµιγώς χειρουργικού
τοµέα και τουλάχιστον τµήµα της βασικής ειδικότητας των τοµέων αυτών (δηλαδή παθολογικό τµήµα ή τµήµα γενικής χειρουργικής) και Ειδικές όσες διαθέτουν τµήµατα νοσηλείας µίας
(1) µόνο ειδικότητας.
Άρθρο 17
Εποπτεία και έλεγχος των Ιδιωτικών Κλινικών
1. Όλες οι Ιδιωτικές Κλινικές υπάγονται στην εποπτεία του
Υπουργείου Υγείας και των οικείων Περιφερειών, η οποία αφορά
αποκλειστικά στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή σε ήδη ισχύουσες
διατάξεις. Τα άρθρα 127 έως 157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) εφαρµόζονται ως προς την εποπτεία και τον έλεγχο των Ιδιωτικών Κλινικών. Στις ενέργειες της εποπτείας περιλαµβάνονται οι αναφερόµενες στο άρθρο 136 του ανωτέρω νόµου.
2. Η εποπτεία των Ιδιωτικών Κλινικών αφορά κυρίως στον
έλεγχο του τρόπου παροχής υπηρεσιών υγείας στους νοσηλευοµένους, στη διασφάλιση ικανοποιητικής συντήρησης, αξιοπιστίας
και βαθµονόµησης των ιατρικών µηχανηµάτων, στον έλεγχο του
τρόπου άσκησης του ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστηµονικού και
τυχόν εκπαιδευτικού έργου και στην εν γένει τήρηση των νόµων
και διατάξεων για τις Ιδιωτικές Κλινικές.
3. Ο έλεγχος των Ιδιωτικών Κλινικών διενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 4. Για τα αποτελέσµατα του ελέγχου συντάσσεται πρακτικό, µετά την υποβολή του οποίου ο οικείος Περιφερειάρχης χορηγεί βεβαίωση καλής λειτουργίας της ιδιωτικής
κλινικής, η οποία ισχύει για τρία (3) έτη. Κατά το χρονικό διάστηµα της τριετούς ισχύος της βεβαίωσης καλής λειτουργίας,
εξακολουθεί να διενεργείται ετήσιος έλεγχος από την Επιτροπή
του άρθρου 4. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων του
παρόντος νόµου, κατά τη διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης καλής
λειτουργίας, η βεβαίωση αυτή ανακαλείται, µετά την άπρακτη
παρέλευση του χρονικού διαστήµατος που έταξε η Επιτροπή του
άρθρου 4 για τη συµµόρφωση της κλινικής προς τις συστάσεις
της. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται τα κριτήρια του άρθρου 138 του ν. 4512/2018 για τον καθορισµό της συ-
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χνότητας των διενεργούµενων ελέγχων κατά τη διάρκεια της
ισχύος των βεβαιώσεων καλής λειτουργίας. Μέχρι την έκδοση
της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου, ο έλεγχος από την
Επιτροπή του άρθρου 4 διενεργείται, τακτικά µεν, µία φορά τουλάχιστον το έτος, έκτακτα δε, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν.
Άρθρο 18
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας
1. Ύστερα από αίτηση του κατόχου της άδειας λειτουργίας,
επιτρέπεται η προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής για χρονικό διάστηµα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους
δεκαοκτώ (18) µήνες, στις εξής περιπτώσεις:
α) για οποιαδήποτε κτιριακή µετατροπή, ανακαίνιση ή µεταστέγαση, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόµο,
β) για άλλους εξαιρετικούς λόγους που τεκµηριωµένα επικαλείται ο κάτοχος της άδειας.
2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η λειτουργία της κλινικής διακόπτεται και η κλινική επαναλειτουργεί µε απόφαση του
οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής του
άρθρου 4.
3. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από αίτηση του κατόχου της άδειας λειτουργίας, επιτρέπεται η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τµήµατος της ιδιωτικής κλινικής
για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
µήνες, ανά διετία, και µόνο για λόγους αδυναµίας εξεύρεσης Επιστηµονικά Υπευθύνου. Αν µέσα στο εξάµηνο της διακοπής δεν
υποδειχθεί ιατρός για την ανάληψη της επιστηµονικής ευθύνης
του τµήµατος, αυτό θεωρείται ότι έχει καταργηθεί και είτε µειώνεται ανάλογα ο συνολικός αριθµός των κλινών της Κλινικής,
µε διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου Περιφερειάρχη, είτε ανακατανέµονται οι κλίνες του, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου
και απόφαση του Περιφερειάρχη για την τροποποίηση της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος.
Άρθρο 19
Οριστική διακοπή λειτουργίας και
αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
1. Η λειτουργία Ιδιωτικής Κλινικής διακόπτεται οριστικά και η
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της αφαιρείται:
α) µε αίτηση εκείνου στον οποίο χορηγήθηκε η άδεια,
β) αν διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των διατάξεων του
παρόντος για τη λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών και την παροχή υπηρεσιών υγείας από αυτές,
γ) µετά την παρέλευση τριµήνου από την εκπνοή του χρόνου
της προσωρινής διακοπής λειτουργίας της κλινικής, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 18, εφόσον κατά τη διάρκεια του
τριµήνου αυτού δεν υποβλήθηκε αίτηση επαναλειτουργίας της.
2. Η λειτουργία της Κλινικής διακόπτεται οριστικά και η άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας της αφαιρείται µε απόφαση του οικείου
Περιφερειάρχη, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής του άρθρου 4.
3. Στην περίπτωση οριστικής διακοπής και αφαίρεσης της
άδειας, ο κάτοχος της άδειας γνωστοποιεί υποχρεωτικά στην Περιφέρεια, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση
της απόφασης αφαίρεσης, τον τόπο φύλαξης του αρχείου των
ασθενών, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτό µετά την
παύση της λειτουργίας της κλινικής.
4. Η από αµέλεια ή δόλο παράβαση της υποχρέωσης της παραγράφου 3 τιµωρείται µε φυλάκιση τριών (3) έως πέντε (5)
µηνών και µε χρηµατικό πρόστιµο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000)
ευρώ.
5. Οι αποφάσεις για την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και τη διακοπή της λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής
εκτελούνται από τα όργανα της οικείας Περιφέρειας, µε τη συνδροµή της αστυνοµικής και της εισαγγελικής αρχής. Κατά την
εκτέλεση των αποφάσεων αυτών, ο Διοικητικός Διευθυντής της
κλινικής υποχρεούται να µεριµνά για την ασφαλή µεταφορά των
νοσηλευοµένων για τη συνέχιση της νοσηλείας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθµίζεται η διαδικασία εκτέλεσης

των ανωτέρω αποφάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 20
Λειτουργία χωρίς άδεια
1. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη παύει η λειτουργία
των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν χωρίς να τους έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 12.
2. Οι αποφάσεις για την παύση της λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής εκτελούνται από τα όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας µε
τη συνδροµή και υπό την εποπτεία της εισαγγελικής αρχής. Κατά
την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών, ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της, καθώς και ο Επιστηµονικός και Διοικητικός Διευθυντής της κλινικής υποχρεούνται να µεριµνούν για
την ασφαλή µεταφορά των νοσηλευοµένων για τη συνέχιση της
νοσηλείας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθµίζεται
η διαδικασία εκτέλεσης των ανωτέρω αποφάσεων και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
Άρθρο 21
Διοικητικές κυρώσεις
1. Στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν Ιδιωτική
Κλινική χωρίς άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 12, επιβάλλεται πρόστιµο εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
2. Στους κατόχους άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής
Κλινικής που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
επιβάλλεται πρόστιµο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και, σε
περίπτωση υποτροπής, πρόστιµο τριάντα χιλιάδων (30.000)
ευρώ.
3. Στους κατόχους άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής
Κλινικής που απασχολούν µε οποιαδήποτε σχέση ιατρούς του
Ε.Σ.Υ. ή πανεπιστηµιακούς ιατρούς, κατά παράβαση του άρθρου
11 του ν. 2889/2001 (Α’37), επιβάλλεται πρόστιµο εβδοµήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται
ως διοικητική κύρωση η αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής.
4. Οι κυρώσεις των παραγράφων 1 έως 3 επιβάλλονται µε απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής του
άρθρου 4.
Άρθρο 22
Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Ιδιωτικής Κλινικής
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από αίτηση
των ενδιαφεροµένων, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής
Κλινικής µπορεί να µεταβιβαστεί σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3. Για τη µεταβίβαση προσκοµίζονται υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων γ’ και δ’ του άρθρου 11 και της περίπτωσης η’ και θ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 13 για τον νέο κάτοχο της άδειας.
Άρθρο 23
Αριθµός κλινών
1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής
Κλινικής, ο ελάχιστος αριθµός κλινών έχει ως εξής:
α) για τις Γενικές Κλινικές ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθµός σαράντα (40) κλινών, ο δε ελάχιστος αριθµός κλινών του παθολογικού τµήµατος και του τµήµατος γενικής χειρουργικής
αντίστοιχα ορίζεται σε δέκα (10) κλίνες και των τµηµάτων των
λοιπών ειδικοτήτων σε πέντε (5) κλίνες. Για τις ειδικότητες της
ρευµατολογίας, της δερµατολογίας-αφροδισιολογίας, της ενδοκρινολογίας και της αλλεργιολογίας, απαιτείται ελάχιστος αριθµός µίας (1) κλίνης,
β) για τις Μεικτές Κλινικές ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθµός τριάντα (30) κλινών, ο δε ελάχιστος αριθµός κλινών του παθολογικού τµήµατος ή του τµήµατος γενικής χειρουργικής αντίστοιχα ορίζεται σε δέκα (10) κλίνες και των τµηµάτων των λοιπών
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ειδικοτήτων σε πέντε (5) κλίνες. Για τις ειδικότητες της ρευµατολογίας, της δερµατολογίας-αφροδισιολογίας, της ενδοκρινολογίας και της αλλεργιολογίας, απαιτείται ελάχιστος αριθµός
µίας (1) κλίνης,
γ) για τις Ειδικές Κλινικές: ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθµός τριάντα (30) κλινών.
2. Η δυναµικότητα των κλινών της κλινικής προκύπτει από το
σύνολο των πάσης φύσης κλινών της, δηλαδή των κλινών νοσηλείας και αποµονώσεως, καθώς και των κλινών ειδικών µονάδων.

λυψη.
6. Οι Ιδιωτικές Κλινικές πρέπει να δηµοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους και σε εµφανές σηµείο στην υποδοχή και στο λογιστήριο τιµοκατάλογο των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται
από αυτές.

Άρθρο 24
Διοικητική διεύθυνση της Ιδιωτικής Κλινικής

1. Ο Επιστηµονικός Διευθυντής της κλινικής ή ο Επιστηµονικά
υπεύθυνος τµήµατος:
α) είναι υπεύθυνοι, στο πλαίσιο των καθηκόντων εποπτείας
τους, για τη διάγνωση και τη θεραπεία κατά τους κανόνες της
επιστήµης των νοσηλευόµενων ασθενών που υπάγονται στην αρµοδιότητά τους,
β) κατανέµουν την εργασία στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υπάγεται στην αρµοδιότητά τους και επιβλέπουν τη
νοσηλεία των ασθενών,
γ) είναι υπεύθυνοι, από κοινού µε τον Διοικητικό Διευθυντή µε
το διοικητικό προσωπικό της κλινικής, για την τήρηση των ιατρικών αρχείων των ασθενών. Ο Επιστηµονικός Διευθυντής της Κλινικής και ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος κάθε τµήµατος έχουν την
ευθύνη για την πληρότητα των ανωτέρω αρχείων, για τη σύνταξη
των οποίων υπεύθυνος είναι ο θεράπων ιατρός. Τα αρχεία πρέπει
να διατηρούνται για µια εικοσαετία και να περιέχουν:
αα) τα στοιχεία, την ιδιότητα, την ηλικία, το φύλο, τη διεύθυνση
και τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (Α.Μ.Κ.Α.) του
ασθενούς,
ββ) το εισιτήριο του ασθενούς, καθώς και την πρωτογενή και
δευτερογενή διάγνωση,
γγ) αντίγραφο του φύλλου νοσηλείας του ασθενούς,
δδ) τις διάφορες εργαστηριακές, κλινικές και παρακλινικές
εξετάσεις,
εε) έκθεση για την αγωγή που έχει ακολουθηθεί και την πορεία
της κατάστασης υγείας του ασθενούς, υπογεγραµµένη από τον
θεράποντα ιατρό,
στστ) εξιτήριο,
ζζ) αντίγραφο ενηµερωτικού σηµειώµατος εξόδου.
2. Κάθε επιστηµονικός διευθυντής εργαστηρίου είναι υπεύθυνος:
α) για την έρευνα και τη διάγνωση για τις παθήσεις των παραπεµπόµενων εσωτερικών ασθενών κατά τους κανόνες της επιστήµης,
β) για την πλήρη και κανονική τήρηση του βιβλίου εργαστηριακών ευρηµάτων.
3. Ο Επιστηµονικός Διευθυντής και οι Επιστηµονικά Υπεύθυνοι
έχουν τις ειδικότερες υποχρεώσεις που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της κλινικής.

1. Τη διοικητική ευθύνη κάθε Ιδιωτικής Κλινικής έχει εκείνος
στο όνοµα του οποίου εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
της Κλινικής ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου, ο νόµιµος εκπρόσωπός της ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από τον κάτοχο
της άδειας.
2. Το όνοµα του διοικητικού διευθυντή γνωστοποιείται υποχρεωτικά στην οικεία Περιφέρεια και θα πρέπει ως προς αυτόν να
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3.
3. Ο διοικητικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία της Ιδιωτικής Κλινικής.
Άρθρο 25
Επιστηµονική διεύθυνση της ιδιωτικής κλινικής
1. Την επιστηµονική ευθύνη της Ιδιωτικής Κλινικής έχει ο ιατρός Επιστηµονικός Διευθυντής της, που ορίζεται από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13, µόνο σε µία (1) Ιδιωτική Κλινική. Την επιστηµονική ευθύνη κάθε τµήµατος της Ιδιωτικής Κλινικής έχει ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος ιατρός που ορίζεται
από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Κλινικής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13, µόνο σε µία (1) Ιδιωτική Κλινική.
2. Όλοι οι ιατροί της κλινικής που ορίζονται επιστηµονικά
υπεύθυνοι συµµετέχουν σε Επιστηµονική Επιτροπή η οποία έχει
ως καθήκον την εφαρµογή του κανονισµού ενδονοσοκοµειακών
λοιµώξεων. Χρέη Προέδρου της Επιτροπής αυτής εκτελεί ιατρός
λοιµωξιολόγος, ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, ιατρός βιοπαθολόγος ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, ιατρός παθολόγος ή,
σε περίπτωση έλλειψης αυτού, ο Επιστηµονικός Διευθυντής της
κλινικής.
3. Ο Επιστηµονικός Διευθυντής της κλινικής ή ο Επιστηµονικά
Υπεύθυνος τµήµατος απαλλάσσεται από την επιστηµονική του
ευθύνη, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, όταν αντικατασταθεί µε απόφαση του Περιφερειάρχη. Ο Διοικητικός Διευθυντής της κλινικής γνωστοποιεί αµέσως στην οικεία Περιφέρεια
κάθε περίπτωση αντικατάστασης επιστηµονικά υπευθύνου, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα σχετικά δικαιολογητικά, που αφορούν τον νέο επιστηµονικά υπεύθυνο για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η αντικατάσταση γνωστοποιείται και στον ιατρικό σύλλογο, στον οποίο είναι εγγεγραµµένος τόσο ο ιατρός
που αντικαθίσταται όσο και εκείνος που τον αντικαθιστά. Σε περίπτωση ασθένειας είτε του του Επιστηµονικού Διευθυντή είτε
του Επιστηµονικά Υπευθύνου τµήµατος που δεν υπερβαίνει τις
πέντε (5) ηµέρες, ή κανονικής άδειάς του, που δεν υπερβαίνει
τις δεκαπέντε (15) ηµέρες, µπορεί να οριστεί προσωρινός αντικαταστάτης του, που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 28
και 29, µε απόφαση του Διοικητικού Διευθυντή.
4. Κάθε κλινική µπορεί να συνεργάζεται µε τους ιδιώτες ιατρούς που απαιτούνται για τη λειτουργία της κλινικής, σύµφωνα
µε την άδειά της, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο
11 του ν. 2889/2001 και σε άλλες ειδικότερες διατάξεις. Οι όροι
και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας καθορίζονται σε έγγραφη
σύµβαση. Η σύµβαση αυτή, καθώς και πιστοποιητικό του οικείου
ιατρικού συλλόγου, σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13, τηρούνται υποχρεωτικά από την Ιδιωτική
Κλινική στον φάκελο του ιατρού.
5. Σε κάθε κλινική πρέπει να υπάρχει όλο το 24ωρο ιατρική κά-

Άρθρο 26
Υποχρεώσεις Επιστηµονικών Διευθυντών
και Επιστηµονικά Υπευθύνων

Άρθρο 27
Υποχρεώσεις ιατρών και λοιπού προσωπικού
Οι υποχρεώσεις των ιατρών, καθώς και του νοσηλευτικού και
λοιπού προσωπικού της κλινικής καθορίζονται στον εσωτερικό
κανονισµό λειτουργίας της κλινικής.
Άρθρο 28
Προσόντα επιστηµονικά υπεύθυνων ιατρών
Επιστηµονικοί Διευθυντές κλινικών και Επιστηµονικά Υπεύθυνοι τµηµάτων ορίζονται όσοι έχουν:
α) άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος,
β) τίτλο ειδικότητας. Για κλινικές ειδικότητες απαιτείται 3ετής
τουλάχιστον άσκηση της ειδικότητας. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον
υφίσταται αποδεδειγµένα πραγµατική αδυναµία εξεύρεσης επιστηµονικά υπευθύνου τµήµατος, µε τριετή τουλάχιστον άσκηση
ειδικότητας, ως επιστηµονικός υπεύθυνος µπορεί να ορίζεται ιατρός µε άσκηση ειδικότητας τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών,
γ) πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραµµένοι.
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Άρθρο 29
Μη δυνάµενοι να ορισθούν επιστηµονικά υπεύθυνοι
Δεν µπορούν να ορισθούν Επιστηµονικός Διευθυντής ή Επιστηµονικά Υπεύθυνος τµήµατος των: Ιδιωτικών Κλινικών.
α) αυτοί για τους οποίους συντρέχει κώλυµα του άρθρου 3,
β) αυτοί οι οποίοι έχουν καταδικαστεί από τα Πειθαρχικά Συµβούλια των Ιατρικών Συλλόγων σε αναστολή ισχύος της άδειας
ή της βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος και για
όσο διάστηµα διαρκεί αυτή.
Άρθρο 30
Έκπτωση
1. Επιστηµονικοί Διευθυντές κλινικών ή Επιστηµονικά Υπεύθυνοι τµήµατός τους εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους, αν
ανακληθεί η άδεια ή η βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος που τους έχει χορηγηθεί, ή συντρέχει κώλυµα που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος.
2. Η έκπτωση στην περίπτωση αναστολής ισχύος της άδειας
ή βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος ισχύει για όσο
διάστηµα διαρκεί αυτή.
Άρθρο 31
Εφηµερία Ιδιωτικής Κλινικής
1. Κάθε Ιδιωτική Κλινική µπορεί να εφηµερεύει ολόκληρη την
εβδοµάδα ή για ορισµένες ηµέρες και για τις ιατρικές εκείνες ειδικότητες που αναφέρονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
της. Για την πραγµατοποίηση εφηµεριών απαιτείται γνωστοποίηση του ενδιαφερόµενου στην οικεία Περιφέρεια.
2. Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη µπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιβληθεί υποχρεωτική εφηµερία στις Ιδιωτικές Κλινικές. Η απόφαση έχει ισχύ για
όλες τις Ιδιωτικές Κλινικές της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.
3. Όταν εφηµερεύει Ιδιωτική Κλινική, είναι υποχρεωµένη να
διατηρεί Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) ή εξωτερικό
ιατρείο των ιατρικών ειδικοτήτων που αναφέρονται στην άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας της, για την αντιµετώπιση των έκτακτων
περιστατικών των ειδικοτήτων αυτών.
Άρθρο 32
Καθαριότητα – Σίτιση
1. Με ευθύνη του Διοικητικού Διευθυντή της, κάθε Ιδιωτική Κλινική πρέπει να πληροί τους γενικούς όρους καθαριότητας και
υγιεινής του ιµατισµού και των χώρων της, καθώς και της υγιεινής περιβάλλοντος, που προβλέπονται κάθε φορά από τις υγειονοµικές διατάξεις. Οι Ιδιωτικές Κλινικές πρέπει να διαθέτουν σε
24ωρη βάση υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων τους µε µηχανικά ή άλλα µέσα, είτε από το προσωπικό τους είτε από εξωτερικό ανάδοχο. H σχετική σύµβαση ανάθεσης των υπηρεσιών
καθαριότητας σε εξωτερικό ανάδοχο υποβάλλεται στην αρµόδια
Περιφέρεια και περιλαµβάνει τον αριθµό και κατάσταση προσωπικού και την κατά τον νόµο άδεια του αναδόχου, εφόσον προβλέπεται.
2. Οι Ιδιωτικές Κλινικές µπορούν να αναθέτουν σε εξωτερικό
ανάδοχο τις υπηρεσίες σίτισης. H σχετική σύµβαση υποβάλλεται
στην αρµόδια Περιφέρεια και περιλαµβάνει τον τόπο παρασκευής γευµάτων, τον τρόπο µεταφοράς αυτών, τον αριθµό προσωπικού, και το εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο ενδιαίτησης, καθώς και
τον τρόπο χορήγησης ειδικών διαιτητικών γευµάτων και την κατά
τον νόµο άδεια του αναδόχου, εφόσον προβλέπεται.
3. Η κλινική ευθύνεται από κοινού µε τον ανάδοχο για την τήρηση των κανόνων καθαριότητος, υγιεινής και ενδιαίτησης. Οι
διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4554/2018 (Α’ 130) εφαρµόζονται
και στις περιπτώσεις ανάθεσης των υπηρεσιών καθαριότητας ή
σίτισης του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 33
Επωνυµία κλινικής

Σε οποιαδήποτε επωνυµία ή διακριτικό τίτλο της Ιδιωτικής Κλινικής, προτάσσεται εµφανώς ο τίτλος «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» και
απαγορεύεται η χρήση του όρου «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» σε οποιαδήποτε γλώσσα, πλην του όρου "Private Hospital" που µπορεί να
χρησιµοποιείται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21.
Άρθρο 34
Απαγορεύσεις για τις Ιδιωτικές Κλινικές
Στην κλινική απαγορεύεται ιδίως:
α) η υπέρβαση του αριθµού των κλινών νοσηλείας πέρα από
τις καθορισµένες στην άδεια λειτουργίας της,
β) η διακοπή της λειτουργίας της κλινικής χωρίς προηγούµενη
άδεια,
γ) η νοσηλεία ασθενών που χρήζουν αποµόνωσης σε κοινούς
θαλάµους νοσηλείας,
δ) η αναγραφή στην πινακίδα και την ιστοσελίδα της Κλινικής,
ιατρικής ειδικότητας που δεν αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας
της κλινικής,
ε) η λειτουργία τµηµάτων και η νοσηλεία περιστατικών ειδικοτήτων που δεν αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
Άρθρο 35
Γενικές τεχνικές προδιαγραφές
Κάθε Ιδιωτική Κλινική πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που
προβλέπονται στα συνηµµένα Παραρτήµατα που προσαρτώνται
στον παρόντα νόµο και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του, και
ειδικότερα:
α) τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Α’
και
β) τις τεχνικές προδιαγραφές των επιµέρους τµηµάτων του
Παραρτήµατος Β’, τις προδιαγραφές του ιατρικού εξοπλισµού
του Παραρτήµατος Γ’ και το προσωπικό του Παραρτήµατος Δ’
ανάλογα µε τα τµήµατα, τις ειδικές µονάδες, το συγκρότηµα
επεµβάσεων, τα διαγνωστικά εργαστήρια και τις υπηρεσίες κεντρικής υποστήριξης που αναπτύσσει.
Άρθρο 36
Υποχρεωτικά τµήµατα και εργαστήρια
Κάθε Ιδιωτική Κλινική, Γενική ή Ειδική ή Μεικτή, πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά, εκτός από νοσηλευτικές µονάδες, και:
α) εργαστήριο βιοπαθολογίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα
Παραρτήµατα του παρόντος,
β) ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στα Παραρτήµατα του παρόντος. Ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο
δεν είναι απαραίτητο για ειδικές ψυχιατρικές και παιδοψυχιατρικές κλινικές,
γ) συγκρότηµα χειρουργείων, όταν αναπτύσσει τµήµατα χειρουργικού τοµέα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα Παραρτήµατα
του παρόντος,
δ) σε κλινικές άνω των ογδόντα (80) κλινών, Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), πολυδύναµη ή των αντίστοιχων προς τα
τµήµατα ειδικοτήτων, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα Β’, Γ’ και Δ’,
ελάχιστης δυναµικότητας έξι (6) κλινών. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δεν απαιτείται για τις ψυχιατρικές, παιδοψυχιατρικές και
ειδικές κλινικές αλλεργιολογίας, δερµατολογίας, ενδοκρινολογίας, οφθαλµολογίας. Σε κλινικές κάτω των ογδόντα (80) κλινών,
εφόσον αναπτύσσουν τµήµατα χειρουργικού τοµέα ή τµήµατα
ειδικότητας καρδιολογίας ή πνευµονολογίας του παθολογικού
τοµέα, απαιτείται η δηµιουργία Μ.Ε.Θ., πολυδύναµης ή της αντίστοιχης ειδικότητας, δυναµικότητας τεσσάρων (4) τουλάχιστον
κλινών,
ε) τον απαιτούµενο περιβάλλοντα χώρο κατάλληλα διαµορφω-
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µένο, καθώς και χώρους εισόδων και υποδοχής ασθενών και επισκεπτών, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α’,
στ) έναν (1) τουλάχιστον εξωτερικό ιατρείο - εξεταστήριο, συναρτηµένο µε τους χώρους υποδοχής της Κλινικής, όταν δεν
αναπτύσσει τµήµα εξωτερικών ιατρείων,
ζ) υπηρεσία διατροφής, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα Β’, Γ’
και Δ’,
η) κεντρική αποστείρωση όταν αναπτύσσει τµήµατα χειρουργικού τοµέα ή µικρό τµήµα κεντρικής αποστείρωσης, όταν αναπτύσσει µόνο παθολογικό τοµέα, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα
Β’, Γ’ και Δ’,
θ) φαρµακείο, για τις κλινικές δυναµικότητας άνω των εξήντα
(60) κλινών ή χώρο αποθήκευσης φαρµάκων, για τις κλινικές δυναµικότητας κάτω των εξήντα (60) κλινών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Παραρτήµατα,
ι) χώρο φύλαξης νεκρών, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β’,
ια) εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού, αποδυτήρια
προσωπικού και χώρους υγιεινής, σύµφωνα µε το Παράρτηµα
Β’,
ιβ) κοιτώνες διανυκτέρευσης εφηµερευόντων, σύµφωνα µε το
Παράρτηµα Β’,
ιγ) διοικητικές υπηρεσίες, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β’,
ιδ) τις απαιτούµενες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις,
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β’,
ιε) κεντρικό χώρο συγκέντρωσης για την αποκοµιδή των απορριµµάτων, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β’.
Άρθρο 37
Μέγιστος Αριθµός Κλινών
1. Ο µέγιστος αριθµός κλινών ανά τµήµα ειδικότητας δεν µπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) κλίνες.
2. Οι ψυχιατρικές κλινικές δεν µπορεί να έχουν δύναµη άνω
των εκατόν πενήντα (150) κλινών.
Άρθρο 38
Προδιαγραφές τµηµάτων ειδικότητας
Κάθε τµήµα ειδικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 39, αποτελεί λειτουργικό µέρος της Κλινικής και πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’.
Άρθρο 39
Τµήµατα ειδικότητας
Κάθε Ιδιωτική Κλινική µπορεί να αναπτύσσει τα παρακάτω τµήµατα ειδικότητας:
Α) Παθολογικός τοµέας
1. Παθολογικό τµήµα.
2. Καρδιολογικό τµήµα.
Στην Κλινική που προβλέπεται καρδιολογικό τµήµα πρέπει να
υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναµη ή µονάδα εµφραγµάτων, σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’ και µε την
προϋπόθεση της περίπτωσης δ’ του άρθρου 36.
3. Παιδιατρικό τµήµα.
Το τµήµα µπορεί να αναπτυχθεί στις παιδιατρικές Κλινικές ή
σε Γενικές ή Μεικτές Κλινικές, που πρέπει να διαθέτουν:
α) παιδιατρική νοσηλευτική µονάδα, σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές του Παραρτήµατος Β’, και νεογνική µονάδα τουλάχιστον απλής νοσηλείας Επιπέδου Ι, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’,
β) παιδιατρική Μ.Ε.Θ. σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’ και µε την προϋπόθεση της περίπτωσης
δ’ του άρθρου 36.
4. Αιµατολογικό τµήµα.
5. Γαστρεντερολογικό τµήµα.
Στην κλινική που προβλέπεται γαστρεντερολογικό τµήµα πρέπει να υπάρχει τµήµα ενδοσκοπήσεων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’.
6. Νευρολογικό τµήµα.
Το τµήµα πρέπει να έχει τη δυνατότητα νευροφυσιολογικού
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και εγκεφαλογραφικού ελέγχου.
7. Νεφρολογικό τµήµα.
Στην κλινική που προβλέπεται νεφρολογικό τµήµα πρέπει να
υπάρχει µονάδα τεχνητού νεφρού, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’.
8. Ρευµατολογικό τµήµα.
9. Ενδοκρινολογικό τµήµα.
Στην κλινική που προβλέπεται ενδοκρινολογικό τµήµα πρέπει
να υπάρχει εργαστήριο βιοπαθολογίας µε ανεπτυγµένα τα τµήµατα βιοχηµείας και ανοσολογίας (ορµονολογικοί προσδιορισµοί), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’
και Δ’.
10. Δερµατολογικό - αφροδισιολογικό τµήµα.
11. Πνευµονολογικό τµήµα.
Στην Κλινική που προβλέπεται πνευµονολογικό τµήµα πρέπει
να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναµη ή µονάδα αναπνευστικής ανεπάρκειας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’,
Γ’ και Δ’ και µε την προϋπόθεση της περίπτωσης δ’ του άρθρου
36.
12. Αλλεργιολογικό τµήµα.
13. Ψυχιατρικό τµήµα.
Το τµήµα µπορεί να αναπτυχθεί στις ψυχιατρικές Κλινικές ή σε
Γενικές ή Μεικτές του παθολογικού τοµέα Κλινικές, οι οποίες
πρέπει να διαθέτουν ψυχιατρική νοσηλευτική µονάδα και όλους
τους απαραίτητους χώρους της ψυχιατρικής κλινικής, σύµφωνα
µε τις τεχνικές προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’.
14. Παιδοψυχιατρικό τµήµα.
Το τµήµα πρέπει να διαθέτει παιδοψυχιατρική νοσηλευτική µονάδα και όλους τους απαραίτητους χώρους ψυχιατρικής κλινικής
(παιδοψυχιατρικής) σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των
Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’. Επίσης πρέπει να βρίσκεται σε αυτοτελή και ανεξάρτητο χώρο της κλινικής.
15. Τµήµα Παθολογικής ογκολογίας.
Β) Χειρουργικός τοµέας
1. Τµήµα γενικής χειρουργικής.
Στην κλινική που προβλέπεται τµήµα γενικής χειρουργικής
πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναµη ή µετεγχειριτική, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα Β’, Γ’ και Δ’ και µε την προϋπόθεση
της περίπτωσης δ’ του άρθρου 36.
2. Ουρολογικό τµήµα.
Στην Κλινική που προβλέπεται ουρολογικό τµήµα πρέπει να
υπάρχει τµήµα ενδοσκοπήσεων µε δυνατότητα διαδερµικών
επεµβάσεων, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’. Το τµήµα πρέπει να έχει τη δυνατότητα
ουροδυναµικών εξετάσεων.
3. Τµήµα µαιευτικής - γυναικολογίας.
Στην Κλινική που προβλέπεται τµήµα µαιευτικής - γυναικολογίας πρέπει να υπάρχει:
α) Μαιευτική νοσηλευτική µονάδα και γενική νοσηλευτική µονάδα (για γυναικολογικές παθήσεις), σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’,
β) Τµήµα µαιευτικών επεµβάσεων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’,
γ) Μονάδα νεογνική τουλάχιστον απλής νοσηλείας (επιπέδου
Ι), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και
Δ’,
δ) Μ.Ε.Θ., πολυδύναµη ή µετεγχειρητική, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’ και µε την προϋπόθεση της περίπτωσης δ’ του άρθρου 36,
ε) Σηπτικό γυναικολογικό χειρουργείο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’,
στ) Εργαστήριο µαιευτικής - γυναικολογικής υπερηχογραφίας.
4. Τµήµα χειρουργικής θώρακα.
Στην κλινική όπου προβλέπεται τµήµα χειρουργικής θώρακα
πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναµη ή µετεγχειρητική, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’ και
µε την προϋπόθεση της περίπτωσης δ’ του άρθρου 36.
Εφόσον γίνονται καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, πρέπει να
υπάρχει:
α) ανεξάρτητη µετεγχειρητική Μ.Ε.Θ. για τις καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Παραρτη-
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µάτων Β’, Γ’ και Δ’, ελάχιστης δυναµικότητας τεσσάρων (4) κλινών,
β) αιµοδυναµικό εργαστήριο , σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’.
5. Ορθοπεδικό τµήµα.
Στην κλινική που προβλέπεται ορθοπεδικό τµήµα πρέπει να
υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναµη ή µετεγχειρητική, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’ και µε την προϋπόθεση της περίπτωσης δ’ του άρθρου 36.
6. Ωτορινολαρυγγολογικό (Ω.Ρ.Λ.) τµήµα.
Στην Κλινική που προβλέπεται τµήµα Ω.Ρ.Λ. πρέπει να υπάρχει
Μ.Ε.Θ., πολυδύναµη ή µετεγχειρητική, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’ και µε την προϋπόθεση
της περίπτωσης δ’ του άρθρου 36.
7. Οφθαλµολογικό τµήµα.
8. Τµήµα πλαστικής χειρουργικής.
Στην Κλινική που προβλέπεται τµήµα πλαστικής χειρουργικής
πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναµη ή µετεγχειρητική, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα Β’, Γ’ και Δ’ και µε την προϋπόθεση
της περίπτωσης δ’ του άρθρου 36.
9. Τµήµα νευροχειρουργικής.
Στην Κλινική που προβλέπεται τµήµα νευροχειρουργικής πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναµη ή µετεγχειρητική, σύµφωνα
µε τα Παραρτήµατα Β’, Γ’ και Δ’ και µε την προϋπόθεση της περίπτωσης δ’ του άρθρου 36.
10. Τµήµα χειρουργικής αγγείων.
Στην Κλινική που προβλέπεται τµήµα χειρουργικής αγγείων
πρέπει να υπάρχει αγγειογραφικό εργαστήριο, σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’.
11. Τµήµα χειρουργικής παίδων.
Το τµήµα µπορεί να αναπτυχθεί στις παιδιατρικές Κλινικές ή
σε Γενικές ή Μεικτές Kλινικές, που πρέπει να διαθέτουν:
α) παιδιατρικές νοσηλευτικές µονάδες, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’,
β) παιδιατρική Μ.Ε.Θ., πολυδύναµη ή µετεγχειρητική, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα Β’, Γ’ και Δ’ και µε την προϋπόθεση
της περίπτωσης δ’ του άρθρου 36.
12. Στοµατικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής.
13. Τµήµα Αναισθησιολογίας
Στην κλινική που προβλέπεται τµήµα Αναισθησιολογίας πρέπει
να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναµη ή µετεγχειρητική, σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές των Παραρτηµάτων Β’, Γ’ και Δ’ και µε την
προϋπόθεση της περίπτωσης δ’ του άρθρου 36.
Άρθρο 40
Τηρούµενα βιβλία και στοιχεία
1. Κάθε Κλινική υποχρεούται να τηρεί:
α) µητρώο εισερχοµένων και εξερχοµένων ασθενών,
β) βιβλίο αποβιούντων ασθενών,
γ) βιβλίο νοσηλείας για την αναγραφή συνταγών, φαρµάκων
και εργαστηριακών εξετάσεων,
δ) βιβλίο εργαστηριακών εξετάσεων για κάθε εργαστήριο,
ε) βιβλίο χειρουργείου που τηρείται λεπτοµερώς από τον εγχειρήσαντα,
στ) βιβλία λογοδοσίας κατά κλινική ή τµήµα της νοσηλευτικής
υπηρεσίας,
ζ) συνταγολόγιο ναρκωτικών,
η) ατοµικούς φακέλους των ασθενών πλήρως ενηµερωµένους
µε τα στοιχεία του άρθρου 26.
2. Τα ανωτέρω µπορούν να τηρούνται και ηλεκτρονικά. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο µορφότυπος των
βιβλίων και στοιχείων της παραγράφου 1 και ρυθµίζεται κάθε
άλλο ειδικότερο θέµα σχετικό µε την ενηµέρωση και τήρησή
τους.
Άρθρο 41
Καταλληλόλητα οικοπέδου
1. Πριν από την υποβολή των µελετών που αναφέρονται στο
επόµενο άρθρο, για την ίδρυση Ιδιωτικής Κλινικής, απαιτείται
προέγκριση και οριστική έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου µε

ή χωρίς κτίσµα, που δίδεται σύµφωνα µε το παρόν, αφού υποβληθούν:
Α) Για την προέγκριση καταλληλόλητας:
α) αίτηση για προέγκριση καταλληλότητας οικοπέδου, για ανέγερση ιδιωτικής κλινικής,
β) τοπογραφικό διάγραµµα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και συγκεκριµένα Ε.Γ.Σ.Α. ‘87 το οποίο συντάσσεται σε κλίµακα 1:500 ή 1:200 για οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλεως και σε
κλίµακα 1:100 ή 1:200 για οικόπεδα εντός σχεδίου και επί πλέον
θα περιλαµβάνει:
αα) υποχρεωτικές γραµµές από τη δασική ή αρχαιολογική
υπηρεσία,
ββ) γραµµή αιγιαλού (για τα παραθαλάσσια οικόπεδα),
γγ) τις διελεύσεις γραµµών υψηλής τάσης,
δδ) τα υπάρχοντα ρέµατα,
εε) τους ισχύοντες όρους δόµησης του οικοπέδου και τη βεβαίωση χρήσης γης από την αρµόδια υπηρεσία, στην οποία θα
αναγράφεται ότι επιτρέπεται η ανέγερση Ιδιωτικής Κλινικής,
καθώς και τα διάφορα χαρακτηριστικά σηµεία και χρήσεις της
περιοχής σε ακτίνα 1.000 µ. (εκκλησία, εργοστάσιο, γέφυρα
κ.λπ.) µε τις αποστάσεις του οικοπέδου από αυτά, σηµειωµένα
στο απόσπασµα του ρυµοτοµικού ή χάρτη.
γ) Τεχνική έκθεση: η οποία υποβάλλεται εις τριπλούν και περιλαµβάνει:
αα) σύντοµη περιγραφή της Κλινικής και του τρόπου λειτουργίας της, καθώς και το είδος των παρεχόµενων εξυπηρετήσεων,
ββ) την υπάρχουσα και την αντίστοιχα προεκτιµώµενη για τη
συγκεκριµένη Κλινική υποδοµή δηλαδή:
ααα) ρευµατοδότηση από µέση ή χαµηλή τάση ανάλογα,
βββ) υδροδότηση και υπολογισµό των απαιτήσεων από τις αντίστοιχες προδιαγραφές των Η-Μ εγκαταστάσεων. Εφόσον δεν
υπάρχει δίκτυο πόλης θα αναφέρεται ο τρόπος αντιµετώπισης
του θέµατος,
γγγ) περιγραφή απορροών: Περιγραφή του τρόπου αποχέτευσης και του τρόπου διαχείρισης των απορριµάτων - ιδιαίτερα των
µολυσµένων.
δ) Βεβαιώσεις:
αα) βεβαιώσεις εξασφάλισης της υποδοµής,
ββ) βεβαίωση ΔΕΗ για δυνατότητα παροχής της ρευµατοδότησης που έχει υπολογισθεί, καθώς και για τυχόν απαίτηση κατασκευής υποσταθµού,
γγ) βεβαίωση της αντίστοιχης εταιρείας (εφόσον υπάρχει) για
τη δυνατότητα υδροδότησης στο µέγεθος που αυτή περιγράφεται,
δδ) βεβαίωση της αντίστοιχης εταιρείας αποχέτευσης ή σε αντίθετη περίπτωση έγγραφο της Περιφέρειας που καθορίζει τον
αποδέκτη των λυµάτων και τον βαθµό καθαρότητάς τους,
εε) βεβαίωση από τον Δήµο ή Κοινότητα για τη δυνατότητα
αποκοµιδής των απορριµµάτων,
στστ) βεβαιώσεις όρων δόµησης από την οικεία Υπηρεσία Δόµησης (Υ.ΔΟΜ.) για τη θέση του οικοπέδου,
ζζ) βεβαίωση δασικής υπηρεσίας για την δοµησιµότητα τού οικοπέδου (υποβάλλεται για τα εκτός σχεδίου),
ηη) βεβαίωση της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας,
θθ) βεβαίωση Πολιτικής Αεροπορίας για την απόσταση από
τον αεροδιάδροµο,
ιι) καθορισµός γραµµής αιγιαλού για οικόπεδα παραθαλάσσια,
ιαια) βεβαίωση για την τυχόν απαίτηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης.
ε) Τίτλοι νοµιµότητας των υπαρχόντων κτισµάτων,
στ) άδειες οικοδοµής ή νοµιµοποίησης για τα υπάρχοντα κτίσµατα ή βεβαιώσεις υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής
κυρώσεων,
ζ) υπεύθυνες δηλώσεις. Θα υποβάλλονται δηλώσεις από τον
αιτούντα καθώς και από τον συντάξαντα µηχανικό για την ακρίβεια των υποβαλλόµενων στοιχείων µη ισχύουσας στην αντίθετη
περίπτωση της θεώρησης καταλληλότητας.
Β) Για την οριστική έγκριση καταλληλότητας:
α) προέγκριση καταλληλότητας που συνοδεύεται από πλήρη
φάκελο των υποβληθέντων στοιχείων και υπεύθυνη δήλωση από
τον αιτούντα και τους συντάξαντες µηχανικούς για την ισχύ τους,
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β) έκθεση περιγραφής και τεκµηρίωσης της υπό ίδρυση Κλινικής, σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ του άρθρου 11,
γ) προκαταρκτική µελέτη ένταξης του κτιριακού συγκροτήµατος της Κλινικής στο συγκεκριµένο οικόπεδο η οποία πρέπει να
περιλαµβάνει:
αα) Πίνακα συνοπτικού κτιριολογικού προγράµµατος µε καθαρές και µικτές επιφάνειες ανά τµήµα και αιτιολόγηση των προτεινόµενων επιφανειών.
Ειδικά:
ααα) για κάθε νοσηλευτική µονάδα (Ν.Μ.) απαιτείται η κατανοµή του αριθµού των κλινών κατά είδος θαλάµου,
βββ) για τους χώρους που απαιτούνται για την κάλυψη των
αναγκών των προβλεπόµενων Η/Μ εγκαταστάσεων, κλειστούς,
υπαίθριους ή υπόγειους ή τεκµηριωµένη έκθεση εκτίµησης της
επιφάνειάς τους βάσει του είδους και του τρόπου λειτουργίας
τους.
ββ) Τοπογραφικό διάγραµµα, σε κλίµακα 1:500 ή 1:200, µε:
ααα) υψοµετρική ένδειξη προβλεπόµενων τελικών σταθµών
περιβάλλοντα χώρου,
βββ) αποτύπωση κτισµάτων όµορων οικοπέδων και αποστάσεών τους από τα όρια,
γγγ) όλες τις υποχρεωτικές διαστάσεις του κτιρίου και των
ακάλυπτων τµηµάτων του οικοπέδου,
δδδ) διάγραµµα κάλυψης όπως απαιτείται βάσει των ισχυουσών πολεοδοµικών διατάξεων και προδιαγραφών. Σε περίπτωση
προτεινόµενων παρεκκλίσεων, η καταλληλόλητα δίδεται για τα
µέγιστα όρια που επιτρέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
γγ) Σχέδια κατόψεων, σε κλίµακα 1:200 ή 1:100, µε:
ααα) διαστάσεις περιµετρικές ορόφου και καννάβου και θέσεις
τοµών,
βββ) διατµηµατικούς διαδρόµους, κατακόρυφους κόµβους και
υποχρεωτικές εισόδους σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις
βασικές προϋποθέσεις πυρασφάλειας, όπως οδεύσεις διαφυγής
και κλίµακες, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος
Α’,
γγγ) περιγράµµατα και ονοµασία των προβλεπόµενων τµηµάτων ανά όροφο, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της έκθεσης
της περίπτωσης β’ της παρούσας και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος Β’.
δδ) Σχηµατικές τοµές δύο (2) τουλάχιστον µε:
ααα) συνολικά και επί µέρους ελεύθερα ύψη ορόφων µε τις
διελεύσεις εγκαταστάσεων όπου επηρεάζουν τα ύψη,
βββ) στάθµες ορόφων συναρτηµένες µε την αφετηρία µέτρησης υψών και διακεκοµµένη γραµµή ένδειξης φυσικού εδάφους.
2. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την αναθεώρηση της
οριστικής έγκρισης καταλληλότητας που προβλέπεται από την
παράγραφο 3 του άρθρου 43 είναι:
α) φάκελος µε την αρχική οριστική έγκριση καταλληλόλητας
του οικοπέδου,
β) επανυποβολή όσων από τα στοιχεία της παραγράφου 1.Β
έχουν µεταβληθεί,
γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ισχύ των υπόλοιπων στοιχείων.
Άρθρο 42
Απαιτούµενες µελέτες
1. Οι απαιτούµενες µελέτες, που υποβάλλονται για θεώρηση
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 43, είναι:
Α) Aρχιτεκτονικές µελέτες:
1. Πλήρες τοπογραφικό διάγραµµα του οικοπέδου, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, σε κλίµακα 1:500 ή 1:200, που
περιλαµβάνει τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 9.
2. Διάγραµµα κάλυψης, σε κλίµακα 1:500 ή 1:200, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία.
3. Κατόψεις, όψεις και τοµές, σε κλίµακα 1:50 ή 1:100, ανάλογα µε το µέγεθος του κτιρίου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για τις προδιαγραφές µελετών και την έκδοση οικοδοµικών
αδειών.
Στις κατόψεις αναγράφονται:
α) οι εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου και οι διαστάσεις του
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καννάβου,
β) η ονοµασία και η αρίθµηση των χώρων σύµφωνα µε τον πίνακα επιφανειών του κτιρίου,
γ) τα κατακόρυφα στοιχεία της φέρουσας κατασκευής µε τις
ακριβείς διαστάσεις τους και η θέση των αρµών διαστολής,
δ) οι στάθµες των δαπέδων µε αφετηρία σταθερό σηµείο του
κτιρίου συναρτώµενο µε την υψοµετρική αποτύπωση του οικοπέδου,
ε) ενδεικτικά, ο ιατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισµός που
επηρεάζει το µέγεθος του χώρου και αποδεικνύει τη σωστή λειτουργία του,
στ) οι θέσεις των τοµών του κτιρίου,
ζ) οι εσωτερικές διαστάσεις χώρων,
η) η θέση και η λειτουργία κουφωµάτων και οι διαστάσεις
αυτών,
θ) όλες οι στάθµες ποδιών, κατωφλίων και υπερθύρων,
ι) οι θέσεις υδροροών και ένδειξη απορροής υδάτων βεραντών
και εξωστών,
ια) οι ακριβείς και οριστικές θέσεις σταθερού εξοπλισµού,
όπως υδραυλικές υποδοχές, πάγκοι εργασίας και ντουλάπια,
ιβ) ένδειξη πρόβλεψης ψευδοροφών του κτιρίου,
ιγ) σχέδιο τυπικού θαλάµου, σε κλίµακα 1:20,
ιδ) όψεις, σε κλίµακα 1:50 ή 1:100, ανάλογα µε το µέγεθος του
κτιρίου,
ιε) όλες οι όψεις του κτιρίου που κατονοµάζονται µε βάση τον
προσανατολισµό και σε αντιστοιχία µε την κλείδα,
ιστ) τα συνολικά και τα επί µέρους ύψη του κτιρίου καθώς και
η στάθµη του δαπέδου της κύριας εισόδου συναρτηµένη µε την
αφετηρία µέτρησης υψών,
ιζ) η προϋπάρχουσα φυσική και τελικά διαµορφωµένη στάθµη
εδάφους.
Στις τοµές αναγράφονται:
α) οι κατακόρυφες διαστάσεις και ειδικότερα το ελεύθερο
ύψος κάθε ορόφου και το συνολικό ύψος του κτιρίου σε σχέση
µε την αφετηρία µέτρησής του,
β) οι στάθµες δαπέδων, επιπέδου µπετόν,
γ) οι συνολικές οριζόντιες διαστάσεις,
δ) ένδειξη φυσικού εδάφους (Φ.Ε.) και διαµορφωµένου εδάφους (Δ.Ε.) µε διακεκοµµένη και συνεχή γραµµή εδάφους στα
όρια του κτιρίου,
ε) οι τελικές στάθµες δαπέδων και ψευδοροφών.
4. Σχέδιο περιβάλλοντος χώρου, σε κλίµακα 1:500 ή 1:200, στο
οποίο θα φαίνονται οι θέσεις του κτιρίου, οι προσπελάσεις, οι
εσωτερικές οδοί κυκλοφορίας, οι χώροι στάθµευσης, οι διαµορφώσεις ανισοϋψών επιπέδων και πρανών, µε σαφή ένδειξη όλων
των κατασκευών στον περιβάλλοντα χώρο, µε τις διαστάσεις και
τις στάθµες τους.
5. Διάγραµµα σχηµατικής απεικόνισης της λειτουργίας του κτιρίου µε επάλληλα επίπεδα, από το κατώτατο στο ανώτατο, όπου
θα φαίνονται τα περιγράµµατα των τµηµάτων και των κοινοχρήστων χώρων κυκλοφορίας µε τις κατόψεις.
Το διάγραµµα θα αποδεικνύει:
α) την ορθή θέση και τη λειτουργική σχέση των τµηµάτων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των επιµέρους τµηµάτων,
β) την τήρηση των προδιαγραφών κύριας κυκλοφορίας, οριζόντιας και κατακόρυφης, που αναφέρονται στο κεφάλαιο A.3
«Προδιαγραφές Κτιρίου» του Παραρτήµατος Α’ «Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές».
Ο διαχωρισµός των ειδών κυκλοφορίας θα γίνεται σε διαφορετική ένδειξη.
6.Τεχνική περιγραφή.
Γενική τεχνική περιγραφή του έργου που αναλύει την αρχιτεκτονική λύση. Στην περιγραφή περιλαµβάνονται οι τακτικές λειτουργίες για τα τµήµατα επεµβάσεων, αποστείρωσης, Μ.Ε.Θ.,
λιθοτριψίας, εξωτερικών ιατρείων, υπηρεσιών διατροφής και
πλυντηρίου, καθώς και για όσα έχουν λειτουργία που επηρεάζεται από προδιαγραφές µηχανηµάτων ειδικής τεχνολογίας.
7. Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης:
α) κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου µε πλήρεις εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις, τη θέση και το µέγεθος των
εξωτερικών και εσωτερικών κουφωµάτων,
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β) φωτογραφίες όλων των όψεων,
γ) τοµές όπου θα αναγράφονται το ελεύθερο και το µεικτό
ύψος κάθε ορόφου και το συνολικό του κτιρίου,
δ) τεχνική περιγραφή του έργου, του τρόπου κατασκευής και
των υλικών των βασικών οικοδοµικών στοιχείων.
8. Τεχνική περιγραφή υλικών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στο Παράρτηµα Α’.
Πρέπει να γίνεται αναλυτική τεχνική περιγραφή κατά τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών:
α) προεργασίες,
β) σκυρόδεµα,
γ) τοιχοδοµές,
δ) ξυλουργικά,
ε) µεταλλουργικά,
στ) καλύψεις,
ζ) εργασίες περιβάλλοντος χώρου.
Σε κάθε µία από αυτές τις κατηγορίες θα αναφέρονται ο τρόπος κατασκευής και τα αντίστοιχα υλικά που έχουν επιλεγεί µε
βάση τις προδιαγραφές της υπηρεσίας και τις τεχνικές τους ιδιότητες.
9. Τεχνική περιγραφή ειδικών κατασκευών. Θα γίνει τεχνική
περιγραφή τεχνικών κατασκευών και τελειωµάτων χώρων που
απαιτούν οι κατασκευάστριες εταιρείες για ορισµένο σταθερό
και κινητό εξοπλισµό προκειµένου να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των µηχανηµάτων.
10. Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα φάσεων κατασκευής, σε περιπτώσεις προσθηκών και επεκτάσεων, που θα περιλαµβάνει όλες
τις δεσµεύσεις που επιβάλλει η ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας της Κλινικής σε όλη τη διάρκεια των κατασκευών.
11. Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πυροπροστασίας.
Β) Στατικές µελέτες:
1. Σχέδιο θεµελίωσης, σε κλίµακα 1:200 ή 1:100, το οποίο θα
γίνει µε βάση µακροσκοπική έκθεση ή εφόσον απαιτείται εδαφοτεχνική έρευνα.
2. Σχέδια ξυλοτύπων, σε κλίµακα 1:200 ή 1:100.
3. Τεύχη υπολογισµών του φέροντα οργανισµού µε αναφορά
στο χρησιµοποιούµενο µοντέλο, τις παραδοχές υπολογισµού και
τα χρησιµοποιούµενα προγράµµατα Η/Υ.
4. Τοµές.
5. Στοιχεία και σχέδια, σε περίπτωση προσθήκης και διαρρυθµίσεων.
Γενικές απαιτήσεις:
α) τα σχέδια, οι περιγραφές και τα λοιπά στοιχεία µελέτης πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις για τον τρόπο έκδοσης οικοδοµικών αδειών,
β) σε κάθε σχέδιο θα υπάρχει υπόµνηµα µε αναλυτικές παρατηρήσεις που θα διευκρινίζουν όλα τα κατασκευαστικά θέµατα,
όπως διάταξη οπλισµού, σειρά εργασιών και σηµεία χρήζοντα
ιδιαίτερης προσοχής, καθώς και σαφή ένδειξη µε παραποµπή,
όπου απαιτείται, στα σχέδια λεπτοµερειών και στις προδιαγραφές,
γ) στο σχέδιο θεµελίωσης θα υπάρχουν επί πλέον οι αποστάσεις των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων από δύο κάθετους
άξονες εξαρτηµένους από σταθερά σηµεία του οικοπέδου,
δ) σε κάθε σχέδιο ξυλοτύπου θα υπάρχουν τοµές σε χαρακτηριστικές θέσεις, όπως ανεστραµµένοι δοκοί, σηµεία αλλαγής
στάθµης και κεκλιµένες πλάκες.
Γ. Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων.
1. Προγραµµατική έκθεση που θα περιλαµβάνει:
α) πλήρη στοιχεία για τον καθορισµό των κλιµατολογικών συνθηκών. Αυτά θα πρέπει να προκύπτουν από στοιχεία της µετεωρολογικής υπηρεσίας και να περιλαµβάνουν στοιχεία θερµοκρασίας, υγρασίας, βροχοπτώσεων και ανέµων,
β) κανονισµούς που θα ληφθούν υπόψη και βιβλιογραφία για
τους υπολογισµούς,
γ) προτάσεις προβλεπόµενων εγκαταστάσεων,
δ) σύστηµα κάθε εγκατάστασης που προβλέπεται. Τα ανωτέρω πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους ελληνικούς κανονισµούς
και τις τεχνικές προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων για τις
Ιδιωτικές Κλινικές,
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2. Υπολογισµοί.
Για κάθε είδος εγκατάστασης θα πρέπει να υπάρχουν υπολογισµοί για την εκτίµηση του µεγέθους παροχών – απορροών,
καθώς και του µεγέθους µεγάλων κεντρικών µηχανηµάτων ή συσκευών όπως λέβητες και δεξαµενές νερού.
3. Σχέδια:
α) τοπογραφικό σχέδιο, σε κλίµακα 1:500 ή 1:200, στο οποίο
θα φαίνεται η θέση όλων των πιθανών παροχών και απορροών,
όπως ύδρευση, ηλεκτροδότηση, αποχέτευση και εισαγωγή πετρελαίων και ιατρικών αερίων, καθώς και όλες οι εγκαταστάσεις
που εξυπηρετούν τον περιβάλλοντα χώρο,
β) σχέδια κατόψεων όλων των ορόφων στην ίδια κλίµακα της
αρχιτεκτονικής µελέτης. Σε κάθε χώρο πρέπει να αναγράφεται
το είδος του χώρου και οι ανάγκες σε εγκαταστάσεις,
γ) σχέδια κατόψεων χώρων εγκαταστάσεων, σε κλίµακα 1:20
ή 1:50. Στους χώρους θα φαίνεται η γενική διάταξη των µηχανηµάτων που επηρεάζουν το µέγεθος του χώρου και αποδεικνύουν
τη σωστή λειτουργία τους,
δ) σχεδίαση δικτύων, θα φαίνονται στις κατόψεις κλίµακας
1:100, οι πορείες όλων των κεντρικών δικτύων µε τις διαστάσεις
τους. Επίσης, θα υπάρχουν τοµές σε χαρακτηριστικά σηµεία,
όπως σε κανάλια διέλευσης εγκαταστάσεων και διαδρόµους µε
µεγάλο αριθµό δικτύων, σε κλίµακα 1:20, όπου θα φαίνεται η διάταξή τους. Η τοποθέτηση των δικτύων θα είναι τέτοια, ώστε να
είναι επισκέψιµα και προσιτά σε συντήρηση,
ε) κατόψεις θέσεων συσκευών µε τα δίκτυά τους σε χαρακτηριστικούς χώρους.
Θα υπάρχουν σε κλίµακα 1:20 χαρακτηριστικοί χώροι µε τις
διατάξεις συσκευών δικτύων. Τέτοιοι χώροι είναι δωµάτια ασθενών, W.C. ασθενών και χώροι ακαθάρτων,
στ) κατόψεις χώρων κεντρικών µηχανηµάτων, θα υπάρχουν
σχέδια όλων των κεντρικών εγκαταστάσεων, όπως λεβητοστάσια, µηχανοστάσια, υδροστάσια, µαγειρείο και πλυντήριο, µε τις
οριστικές θέσεις µηχανηµάτων και συσκευών,
ζ) σχέδια και περιγραφή υπαρχόντων δικτύων σε περίπτωση
προσθήκης, για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά, που θα χρησιµοποιηθούν ήδη υπάρχοντα δίκτυα και µηχανήµατα, θα υποβληθούν τα εξής στοιχεία:
α) τεχνική περιγραφή, στην οποία θα περιγράφεται συνοπτικά
η υπάρχουσα εγκατάσταση και θα δίνονται τα στοιχεία των µηχανηµάτων που υπάρχουν, όπως το µέγεθος και η ηλικία τους,
β) σχέδια, στα οποία θα υπάρχει πλήρης αποτύπωση της
υπάρχουσας κατάστασης και θα φαίνεται ποιο τµήµα της συγκεκριµένης εγκατάστασης επαναχρησιµοποιείται.
4. Τεύχη:
α) τεχνική έκθεση,
β) αναλυτικοί υπολογισµοί για κάθε είδους εγκατάσταση,
γ) τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των κεντρικών συσκευών και
µηχανηµάτων,
δ) προδιαγραφές όλων των συσκευών, µηχανηµάτων και υλικών,
ε) τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων και τρόπος ελέγχου και δοκιµών.
5. Γενικές απαιτήσεις:
α) τα σχέδια, περιγραφές και στοιχεία µελέτης για όλες τις
Η/Μ εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τις ιδιωτικές Κλινικές
σύµφωνα µε τον παρόντα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τον τρόπο έκδοσης οικοδοµικών αδειών,
β) αντιµετώπιση των δεσµεύσεων που επιβάλλουν η αρχιτεκτονική και η στατική µελέτη.
Οι ανωτέρω µελέτες πρέπει να πληρούν τις εξής γενικές απαιτήσεις:
α) σαφήνεια σχεδίασης όπως κάνναβος, άξονες αναφοράς,
σχηµατική κάτοψη και τοµή (κλείδα), αναγραφή χρήσης χώρων
στις κατόψεις, καθώς και στάθµες επιπέδων και περιβάλλοντος
χώρου,
β) ίδιος χαρακτηρισµός των επιπέδων και των τµηµάτων των
κτιρίων, των καννάβων και αντιστοιχία κατακόρυφων στοιχείων.
Ίδια κλίµακα στις επί µέρους µελέτες.
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Άρθρο 43
Διαδικασία προέγκρισης και οριστικής έγκρισης
καταλληλόλητας οικοπέδου
1. Η διαδικασία προέγκρισης και οριστικής έγκρισης της καταλληλόλητας του οικοπέδου, σύµφωνα µε το άρθρο 41, καθώς
και της θεώρησης των µελετών για την ίδρυση, τη λειτουργία και
την επέκταση Ιδιωτικών Κλινικών, σύµφωνα µε το άρθρο 42, είναι
η εξής:
α) αφού υποβληθούν τα στοιχεία της παραγράφου 1.Α του άρθρου 41, γίνεται ο έλεγχος και χορηγείται η προέγκριση καταλληλόλητας οικοπέδου από την οικεία Περιφέρεια,
β) αφού υποβληθούν τα στοιχεία της παραγράφου 1.Β του άρθρου 41 και τηρηθούν οι διατυπώσεις για τους περιβαλλοντικούς
όρους και επιπτώσεις, χορηγείται η οριστική έγκριση καταλληλόλητας του οικοπέδου από το Υπουργείο Υγείας.
2. Η θεώρηση των µελετών γίνεται από την αρµόδια διεύθυνση
του Υπουργείου Υγείας, αφού υποβληθούν:
α) η οριστική έγκριση της καταλληλότητας του οικοπέδου µε
τον πλήρη φάκελο των στοιχείων της και υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντος και του µηχανικού ότι δεν έχουν µεταβληθεί τα εγκεκριµένα στοιχεία της,
β) οι οριστικές µελέτες του άρθρου 42.
3. Η οριστική έγκριση της καταλληλόλητας οικοπέδου της
Ιδιωτικής Κλινικής ισχύει για τέσσερα (4) έτη και µπορεί να ανανεωθεί µετά τη λήξη της, αφού υποβληθούν στοιχεία της παραγράφου 1.Β του άρθρου 41. Αναθεώρηση της οριστικής έγκρισης της καταλληλόλητας του οικοπέδου απαιτείται για οποιαδήποτε τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που
αφορά τη µετατροπή του αντικειµένου της Κλινικής, την ανακατανοµή, την αύξηση ή τη µείωση του αριθµού των κλινών της, ή
οποιαδήποτε κτιριακή επέκταση. Αν µεταβληθούν στοιχεία του
οικοπέδου, όπως η επιφάνεια, οι πλευρικές διαστάσεις και ο χαρακτήρας του, είναι υποχρεωτική η αναθεώρηση και της προέγκρισης καταλληλόλητας.
Άρθρο 44
Διακίνηση φαρµάκων
Ο εφοδιασµός των φαρµακείων και των χώρων αποθήκευσης
φαρµάκων των Ιδιωτικών Κλινικών µε φαρµακευτικά προϊόντα,
καθώς και η διακίνηση τους, περιορίζεται αποκλειστικά για την
κάλυψη των ασθενών που νοσηλεύονται σε αυτές. Κάθε µεταπώληση φαρµακευτικών προϊόντων από τις Ιδιωτικές Κλινικές σε
τρίτους απαγορεύεται. Αν διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω
υποχρεώσεων µπορεί, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, να
αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής για διάστηµα από έξι (6) έως δώδεκα (12) µήνες.
Άρθρο 45
Μητρώο Κλινικών
1. Στο Υπουργείο Υγείας τηρείται Μητρώο Ιδιωτικών Κλινικών,
µε τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:
α) Την επωνυµία της Κλινικής,
β) τη διεύθυνση της έδρας της,
γ) το είδος της Κλινικής,
δ) τα τµήµατα της Κλινικής,
ε) το συνολικό αριθµό των κλινών της,
στ) την ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της.
2. Για τη σύσταση και τήρηση του Μητρώου της παραγράφου
1, οι Περιφέρειες οφείλουν, µέσα σε (3) µήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, να αποστείλουν στο Υπουργείο Υγείας
όλες τις διοικητικές πράξεις χορήγησης των αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας, σε ισχύ, των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν
εντός του χώρου της εδαφικής αρµοδιότητάς τους. Επιπλέον,
υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Υπουργείο Υγείας κάθε διοικητική πράξη τροποποίησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Κλινικών, σε ισχύ, µέσα σε έναν (1) µήνα από την έκδοση της
πράξης αυτής, µαζί µε το πόρισµα ελέγχου της Επιτροπής του
άρθρου 4, καθώς και τις γνωστοποιήσεις για τη µείωση κλινών ή
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τις αποφάσεις για την επαναχρησιµοποίησή τους, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 6.
Άρθρο 46
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µπορεί να τροποποιούνται ή να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν την τήρηση
του Μητρώου του άρθρου 45, καθώς και τις γενικές τεχνικές
προδιαγραφές και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα επιµέρους
τµήµατα, τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό και τη διάκριση και τη
σύνθεση του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με όµοια
απόφαση, ύστερα από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας
(ΚΕΣΥ), µπορεί να προβλέπεται η λειτουργία και επιπρόσθετων
τµηµάτων των Ιδιωτικών Κλινικών, καθώς και να ρυθµίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορούν
να τροποποιούνται ή να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν τα στοιχεία και τις µελέτες των άρθρων 41 και 42 και τη διαδικασία προέγκρισης και οριστικής έγκρισης της καταλληλότητας του οικοπέδου του άρθρου 43 για τη χορήγηση της άδειας
ίδρυσης ή λειτουργίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώµη του
ΚΕΣΥ, µπορεί να προστίθενται και να αφαιρούνται τα τµήµατα ειδικότητας που προβλέπονται στο άρθρο 39 και να ρυθµίζονται
ειδικότερα θέµατα λειτουργίας τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώµη του
ΚΕΣΥ, µπορεί να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύστασης, ίδρυσης και λειτουργίας ειδικών κέντρων ή ιατρείων στις
Ιδιωτικές Κλινικές για τη διενέργεια συγκεκριµένων ιατρικών πράξεων και να αναγνωρίζονται τα εν λόγω κέντρα ως κατάλληλα για
τη διενέργεια αυτών των ιατρικών πράξεων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση
του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας, µπορεί να καθορίζονται ο τρόπος και οι διαδικασίες διασύνδεσης, οι προϋποθέσεις συντήρησης και χορήγησης αίµατος στις Ιδιωτικές Κλινικές µε ανάγκες
µεταγγίσεων, καθώς και κάθε άλλο θέµα για τη διαδικασία λήψης
της απαιτούµενης άδειας για τον σκοπό αυτόν.
Άρθρο 47
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, Ιδιωτικές Κλινικές
που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύµφωνα µε το
π.δ. 235/2000 (Α’ 199), συµπεριλαµβανόµενης της δυνατότητας
τροποποίησης της άδειάς τους, εξακολουθούν να υπάγονται
στην εφαρµογή των διατάξεων του ως άνω διατάγµατος, εκτός
εάν ο κάτοχος της άδειας της Κλινικής δηλώσει ότι επιθυµεί την
εφαρµογή του παρόντος, οπότε και εφαρµόζεται το παρόν οριστικά. Η δήλωση υποβάλεται προς την αρµόδια Περιφέρεια µε
την σχετική αίτηση περί τροποποίησης της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, Ιδιωτικές Κλινικές
που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύµφωνα µε τα
π.δ. 247/1991 (Α’ 93) και π.δ. 517/1991 (Α’ 202), συµπεριλαµβανόµενης της τροποποίησης της άδειάς τους, εξακολουθούν να
υπάγονται στην εφαρµογή των διατάξεων των ως άνω διαταγµάτων, εκτός εάν ο κάτοχος της άδειας της Κλινικής δηλώσει ότι
επιθυµεί την εφαρµογή του παρόντος, οπότε και εφαρµόζεται το
παρόν οριστικά. Η δήλωση υποβάλεται προς την αρµόδια Περιφέρεια µε την υποβολή σχετικής αίτησης περί τροποποίησης της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 5, 15, 17, 19 έως 34, 44 και
45, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 6, των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 8, της παραγράφου 3 του άρθρου
13, της υποπαραγράφου 8 της παραγράφου Β’1.1 και της παραγράφου Β’6.1 του Παραρτήµατος Β’, όπου προβλέπεται η σύσταση εργαστηρίου βιοπαθολογίας, εφαρµόζονται σε όλες τις
Ιδιωτικές Κλινικές, που έλαβαν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
έως τη δηµοσίευση του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση, στις Ιδιωτικές
Κλινικές που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύµ-
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φωνα µε το π.δ. 235/2000, δεν εφαρµόζεται η περίπτωση β’ της
παραγράφου1 του άρθρου 23 και ο ελάχιστος συνολικός αριθµός κλινών των µεικτών ως άνω κλινικών ορίζεται σε είκοσι (20)
για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, πλην των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23.
Η εφαρµογή της παρούσας παραγράφου δεν συνεπάγεται την
ανάκληση, ούτε κωλύει την τροποποίηση, µε εξαίρεση την κτιριακή επέκταση, αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών, που έχουν χορηγηθεί νόµιµα έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά τον χρόνο έκδοσής
τους διατάξεις. Στην περίπτωση τροποποίησης, λόγω κτιριακής
επέκτασης, της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που έχει ήδη χορηγηθεί έως τη δηµοσίευση του παρόντος εφαρµόζονται τα
άρθρα 1 έως 46 του παρόντος νόµου, µόνο ως προς το σκέλος
της επέκτασης αυτής.
4. Με την επιφύλαξη τυχόν δήλωσης που θα υποβληθεί σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, οι διατάξεις, που ίσχυαν όταν
χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κάθε Ιδιωτικής Κλινικής, εξακολουθούν να εφαρµόζονται για τη µεταστέγασή της,
εφόσον αυτή πραγµατοποιείται σε απόσταση έως είκοσι (20) χιλιοµέτρων από την υφιστάµενη έδρα της Ιδιωτικής Κλινικής ή
εντός των ορίων του Νοµού ή της Περιφερειακής Ενότητας όπου
εδρεύει η Ιδιωτική Κλινική, και η µεταστέγαση οφείλεται:
α) σε επικείµενη, µέσα στα επόµενα δύο (2) έτη, ή ήδη επελθούσα λήξη ή λύση της µίσθωσης από οποιαδήποτε αιτία, εκτός
αν υπαίτιος για αυτή είναι ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Κλινικής ή β) σε ακαταλληλότητα του κτιρίου, λόγω
ζηµιών µετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας, για τις οποίες
δεν βαρύνεται µε υπαιτιότητα ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας της Κλινικής.
5. Για όλες τις ψυχιατρικές κλινικές, ανεξαρτήτως του χρόνου
έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, εφαρµόζεται
η διάταξη της Ενότητας Ε’ της παραγράφου Β.1.4 του Παραρτήµατος Β’ για ελάχιστο απαραίτητο ελεύθερο χώρο είκοσι (20)
τ.µ. τουλάχιστον ανά κλίνη, καθώς και η παράγραφος 2 του άρθρου 37 περί µέγιστου αριθµού κλινών. Η παρούσα παράγραφος
ισχύει και για κάθε τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ψυχιατρικών Κλινικών, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής τους, και καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς έως την δηµοσίευση του παρόντος νόµου αιτήσεις περί τροποποίησης των
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τους, αλλά δεν συνεπάγεται: α)
την ανάκληση ή την υποχρέωση τροποποίησης, αδειών ίδρυσης
και λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί νόµιµα έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά τον
χρόνο έκδοσής τους διατάξεις και β) τη µη δυνατότητα τροποποίησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ψυχιατρικών Κλινικών,
εφόσον δεν αυξάνεται η δυναµικότητα των κλινών τους.
6. Οι Επιτροπές των άρθρων 4 και 5 συγκροτούνται µέσα σε
δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι τη
συγκρότηση των Επιτροπών αυτών, εξακολουθούν να ασκούν τις
αρµοδιότητες που τους είχαν ανατεθεί οι Επιτροπές των άρθρων
4 και 5 του π.δ. 247/1991, που έχουν συγκροτηθεί έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Από τη συγκρότησή τους, οι Επιτροπές των άρθρων 4 και 5 του παρόντος ασκούν και τις αρµοδιότητες που προβλέπονται για τις Επιτροπές των άρθρων 4 και
5 του π.δ. 247/1991.
7. Για τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου, οι οποίες εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4442/2016 (Α’230), εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4442/2016, αναφορικά µε την µετάβασή τους στο καθεστώς αυτού.

Άρθρο 48
Σύσταση – επωνυµία – έδρα

ΜΕΡΟΣ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας» (Ε.Ο.Δ.Υ.), το
οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας.
2. Έδρα του Ε.Ο.Δ.Υ. ορίζεται ο Δήµος Αµαρουσίου Αττικής.
Άρθρο 49
Σκοπός και µέσα επίτευξης του σκοπού του Ε.Ο.Δ.Υ.
1. Σκοπός του Ε.Ο.Δ.Υ. είναι η προάσπιση και η προαγωγή της
υγείας του πληθυσµού της Ελλάδας και ειδικότερα η προστασία
της δηµόσιας υγείας, δηλαδή η πρόληψη νόσων, η αύξηση του
προσδόκιµου ζωής και η προαγωγή της υγείας µέσω οργανωµένων προσπαθειών της πολιτείας και της κοινωνίας. Στον σκοπό
του Ε.Ο.Δ.Υ. περιλαµβάνονται:
α) η παρακολούθηση και η εκτίµηση της υγείας του πληθυσµού της χώρας και των βιολογικών, κοινωνικοοικονοµικών και
περιβαλλοντικών παραµέτρων που την επηρεάζουν,
β) η επιδηµιολογική καταγραφή και η συνεχής παρακολούθηση της επίπτωσης των νοσηµάτων, λοιµωδών και µη µεταδοτικών, στη δηµόσια υγεία,
γ) η λήψη µέτρων πρόληψης και διαρκούς ενηµέρωσης του
πληθυσµού, στο σύνολό του ή σε επιµέρους οµάδες, για την
προστασία της υγείας και την εξασφάλιση της ευεξίας και της
ευζωίας του,
δ) δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία του πληθυσµού
από κάθε είδους απειλές που προέρχονται από εξάπλωση νοσηµάτων ή καταστάσεων βλαπτικών για την υγεία.
2. Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Ο.Δ.Υ. είναι:
α) Η οργάνωση επαρκούς και αποτελεσµατικού συστήµατος
επιχειρησιακής ετοιµότητας σε εικοσιτετράωρη βάση για την αντιµετώπιση κινδύνων για τη δηµόσια υγεία, ύστερα από σχετική
γνωµοδότηση για την αξιολόγησή τους από το Εθνικό Συµβούλιο
Δηµόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.ΔΥ.). Ειδικότερα, σε περιπτώσεις επιδηµιών, ηθεληµένης ή τυχαίας απελευθέρωσης βιολογικών ή χηµικών παραγόντων και κάθε άλλης έκτακτης ανάγκης που συνεπάγεται κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, ο Ε.Ο.Δ.Υ. επεµβαίνει αµέσως µε κινητές µονάδες, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και
κάθε πρόσφορο µέσο για την προστασία της δηµόσιας υγείας,
β) η συστηµατική συνεργασία σε θέµατα προστασίας της δηµόσιας υγείας µε το Υπουργείο Υγείας και τις Υγειονοµικές Περιφέρειες, τις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας, καθώς και µε τις
µονάδες πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας
φροντίδας υγείας της Χώρας,
γ) η παροχή έγκυρων επιδηµιολογικών και επιστηµονικών δεδοµένων και πληροφοριών και η προώθηση της λήψης αποφάσεων από τα αρµόδια όργανα βάσει τεκµηρίωσης,
δ) ο σχεδιασµός, ο συντονισµός και η συµβολή στην οργάνωση της εργαστηριακής υποστήριξης της δηµόσιας υγείας,
τόσο σε εθνικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο,
ε ) η διατοµεακή και διεπιστηµονική συνεργασία στα θέµατα
υγείας καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος, και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της σχετικής νοµοθεσίας,
στ) η συµβολή στην έρευνα, µε κριτήριο τις προτεραιότητες
υγείας του πληθυσµού, µέσω της διοργάνωσης και χρηµατοδότησης ερευνητικών προγραµµάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η υλική και ηθική υποστήριξη ερευνητικών δράσεων, η
θέσπιση υποτροφιών έρευνας στα γνωστικά αντικείµενα της προστασίας της δηµόσιας υγείας και της επιδηµιολογίας πεδίου,
ζ) η συστηµατική συνεργασία µε άλλους φορείς, όπως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα, επιστηµονικές
εταιρείες και µη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και η συµβολή
στην εκπαίδευση επαγγελµατιών υγείας και άλλων ειδικών, περιλαµβανοµένης και της υποστήριξης εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, µεταπτυχιακών σεµιναρίων, δηµοσιεύσεων, εκδόσεων,
συµποσίων και συνεδρίων, µε στόχο την αξιοποίηση όλων των
δυνάµεων της χώρας για την προστασία της δηµόσιας υγείας,
θ) η συστηµατική ανάπτυξη ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας µε ενεργό συµµετοχή σε διεθνή όργανα, συντονισµού
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δράσης για την ασφάλεια της υγείας των πολιτών και κοινής απόκρισης σε διασυνοριακές υγειονοµικές απειλές, καθώς και σε διεθνή όργανα επιτήρησης της εφαρµογής διεθνών υγειονοµικών
κανονισµών και πρόληψης και προαγωγής υγείας.
Άρθρο 50
Διοίκηση του Ε.Ο.Δ.Υ.
1. Ο Ε.Ο.Δ.Υ. διοικείται από επταµελές διοικητικό συµβούλιο
(Δ.Σ.), το οποίο διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και
αποτελείται από καταξιωµένα και αναγνωρισµένα πρόσωπα του
επιστηµονικού χώρου του ιδιωτικού τοµέα ή της δηµόσιας διοίκησης, ιδίως επιστήµονες υγείας, που µπορούν, µε τις γνώσεις
και την εµπειρία τους στο πεδίο της δηµόσιας υγείας, όπως αυτή
αποδεικνύεται από την επαγγελµατική και επιστηµονική τους
σταδιοδροµία ή το ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο, να
συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην επίτευξη των σκοπών του Οργανισµού.
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι επιστήµονας εγνωσµένου κύρους από το χώρο των επιστηµών υγείας, ορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώµη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, και είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. µπορεί να είναι πλήρους
ή µερικής απασχόλησης. Με την απόφαση διορισµού του Δ.Σ.,
ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης του
Αντιπροέδρου του Δ.Σ., καθώς και ένα αναπληρωµατικό µέλος
για κάθε τακτικό µέλος του Δ.Σ.. Η θητεία του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου και των µελών του Δ.Σ. είναι τριετής.
3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη του
είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει
υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Ο διορισµός νέου µέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ., λόγω
κένωσης θέσης από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται για τον χρόνο
µέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών µελών. Αν κενωθούν θέσεις µελών και µέχρι να διοριστούν νέα µέλη, το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόµιµα για τρεις (3) µήνες, εφόσον παραµένουν
τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα ορισθέντα µέλη του, συµπεριλαµβανοµένων σε αυτά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
4. Η επιλογή των µελών των διοικητικών συµβουλίων λαµβάνει
χώρα σύµφωνα µε το παρόν άρθρο για την πρώτη θητεία αυτού
και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ν. 4369/2016 (Α’33) για
κάθε επόµενη θητεία, κατά τα προβλεπόµενα ανωτέρω προσόντα.
Άρθρο 51
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Δ.Υ.
1. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ. είναι το ανώτατο όργανο της διοίκησης
και αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τον Οργανισµό
στα πλαίσια των σκοπών του.
Ειδικότερα, το Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ.:
α) χαράσσει την επιστηµονική στρατηγική του Οργανισµού,
β) αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά τη διοίκηση και τη
διαχείριση της περιουσίας και των πόρων, τη διενέργεια των δαπανών, τη δραστηριότητα και την εν γένει λήψη µέτρων, για την
εκπλήρωση του σκοπού του Οργανισµού,
γ) προβαίνει στη σύσταση επιστηµονικών επιτροπών,
δ) καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό
Υγείας τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Ε.Ο.Δ.Υ.,
ε) καταρτίζει τον προϋπολογισµό και τον απολογισµό που υπόκεινται στην έγκριση του Υπουργού Υγείας και κατανέµει τις πιστώσεις του Ε.Ο.Δ.Υ..
2. Χρέη εισηγητή προς το Δ.Σ. εκτελεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή άλλο µέλος το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο.
Χρέη εισηγητή προς το Δ.Σ. µπορεί να εκτελεί επίσης ο Γενικός
Επιστηµονικός Διευθυντής ή ο Γενικός Διοικητικός Διευθυντής,
εφόσον έχει οριστεί από τον Πρόεδρο.
Άρθρο 52
Αρµοδιότητες Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ.
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1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ. έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει αυτού και µεριµνά για την
εφαρµογή των αποφάσεών του,
β) προΐσταται διοικητικά όλων των υπηρεσιών και οργανικών
µονάδων του Οργανισµού και µεριµνά για την οργάνωση, το συντονισµό και την καθοδήγηση του εκτελούµενου έργου,
γ) υπογράφει τις συµβάσεις εργασίας ή έργου όσων προσλαµβάνονται µε αποφάσεις του Δ.Σ.,
δ) κατανέµει το πάσης φύσης προσωπικό του Οργανισµού,
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.,
ε) µπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις των επιστηµονικών
επιτροπών,
στ) υπογράφει τις συµβάσεις για την εκτέλεση από τον Οργανισµό ερευνητικών ή άλλων έργων για λογαριασµό τρίτων, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.,
ζ) εκπροσωπεί τον Οργανισµό δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε αρχής και ιδιωτών,
η) εγκρίνει τις πάσης φύσεως δαπάνες, ύστερα από απόφαση
του Δ.Σ.,
θ) αποφασίζει για τις πάσης φύσεως υπηρεσιακές µεταβολές
του προσωπικού του Οργανισµού και εγκρίνει τις µετακινήσεις
του για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό,
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.. Την εισήγηση µπορεί να κάνει ο
ίδιος ή, για κάθε επιµέρους περίπτωση, ο Γενικός Επιστηµονικός
Διευθυντής ή ο Γενικός Διοικητικός Διευθυντής.
2. Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
Άρθρο 53
Πόροι του Ε.Ο.Δ.Υ.
1. Πόρους του Ε.Ο.Δ.Υ. αποτελούν:
α) ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του
Υπουργείου Υγείας,
β) δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοτήµατα, εισφορές και επιχορηγήσεις από τρίτους και έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα ή πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία του,
γ) έσοδα από τη διαχείριση κονδυλίων ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων και προγραµµάτων
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που προέρχονται από τη χρηµατοδότηση αντίστοιχων προγραµµάτων και αποσκοπούν στην
προαγωγή της δηµόσιας υγείας,
δ) έσοδα από την υλοποίηση προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή
άλλους διεθνείς οργανισµούς.
2. Η διαχείριση των πόρων του Ε.Ο.Δ.Υ. που συνίσταται ιδίως
στην έγκριση του προϋπολογισµού και απολογισµού του
Ε.Ο.Δ.Υ., συµπεριλαµβανοµένης της θέσης ανωτάτου ορίου δαπανών και του διαχειριστικού ελέγχου υπόκειται στην εποπτεία
του Υπουργού Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και τα όργανα διενέργειας του ανωτέρω διαχειριστικού ελέγχου και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 54
Ανάθεση δηµόσιας σύµβασης σε κατεπείγουσα
και απρόβλεπτη περίσταση
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα
από γνώµη του Ε.ΣΥ.ΔΥ., που υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία
µίας (1) ηµέρας από τότε που λαµβάνει το σχετικό ερώτηµα για
τη συνδροµή κατεπείγουσας και απρόβλεπτης περίστασης, η
οποία αφορά στη Δηµόσια Υγεία, επιτρέπεται η ανάθεση δηµόσιας σύµβασης από τον Ε.Ο.Δ.Υ. µε τη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε την
περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’
147). Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Υπουργού Υγείας,
η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
ασκεί τη γνωµοδοτική αρµοδιότητα της υποπερίπτωσης δδ’ της
περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α’204),
µετά από την υποβολή αιτήµατος του ΕΟΔΥ, ως αναθέτουσας
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αρχής. Όταν συντρέχει η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 49, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ασκεί την ως άνω γνωµοδοτική αρµοδιότητά της µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών, διαφορετικά τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη της.
Άρθρο 55
Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων και Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
1. Στον Ε.Ο.Δ.Υ. συνιστάται και λειτουργεί Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), για τη διαχείριση και την
αξιοποίηση των κονδυλίων επιστηµονικής έρευνας, εκπαίδευσης,
κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας, καθώς και
παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του.
2. Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείριση και η διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από
ίδιους πόρους του, και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών,
οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες
εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών,
αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόµενης κατάρτισης, σεµιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστηµονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών µελετών,
εκτέλεσης δοκιµών, µετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και
αναλύσεων, παροχής γνωµοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών
για λογαριασµό τρίτων, σχεδιασµού και υλοποίησης επιστηµονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων, καθώς και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του
Ε.Ο.Δ.Υ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών ρυθµίζεται η διαδικασία, τα αρµόδια όργανα και ο τρόπος
ελέγχου της διαχείρισης και διάθεσης των ανωτέρω κονδυλίων.
Άρθρο 56
Διοικητική Διάρθρωση του Ε.Ο.Δ.Υ.
1. Ο Ε.Ο.Δ.Υ. διαρθρώνεται ως εξής:
α) Γενική Διεύθυνση Επιστηµονικής Λειτουργίας, και
β)Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής και Διοικητικής Λειτουργίας,
γ) αυτοτελή Τµήµατα, που υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο:
αα) Διοίκησης.
ββ) Νοµικής Υπηρεσίας, Ηθικής και Δεοντολογίας και Προστασίας Ατοµικών Δικαιωµάτων.
γγ) Εσωτερικού Ελέγχου.
δδ) Το Κεντρικό Εργαστήριο Δηµόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.) και
τα περιφερειακά εργαστήρια δηµόσιας υγείας που προβλέπονται
στο άρθρο 60.
2. Η Γενική Διεύθυνση Επιστηµονικής Λειτουργίας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Τµήµατα:
α) Διεύθυνση Πρόληψης και Επιδηµιολογικής Επιτήρησης
HIV/AIDS, Σεξουαλικά Μεταδιδόµενων Νοσηµάτων (ΣΜΝ) και
Ηπατιτίδων:
αα)Τµήµα Επιδηµιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS.
ββ)Τµήµα Σεξουαλικά Μεταδιδόµενων Νοσηµάτων (ΣΜΝ).
γγ) Τµήµα Ηπατίτιδων.
δδ) Τµήµα Παρεµβάσεων στην Κοινότητα για τον HIV/AIDS.
β) Διεύθυνση Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και Παρέµβασης
για Λοιµώδη Νοσήµατα:
αα) Τµήµα Συντονισµού Συστηµάτων Επιτήρησης.
ββ)Τµήµα Νοσηµάτων που προλαµβάνονται µε Εµβολιασµό και
Συγγενών Λοιµώξεων.
γγ) Συντονιστικό Κέντρο Αιµοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης
Μεταγγίσεων (Σ.Κ.Α.Ε.).
δδ) Τµήµα Λοιµώξεων του Αναπνευστικού.
εε) Τµήµα Τροφιµογενών και Υδατογενών Νοσηµάτων.
στστ) Τµήµα Νοσηµάτων που µεταδίδονται µε Διαβιβαστές.
ζζ)Τµήµα Ζωοανθρωπονόσων.
ηη) Τµήµα Μικροβιακής Αντοχής και Λοιµώξεων που συνδέονται µε φροντίδα υγείας.
γ) Διεύθυνση Ετοιµότητας και Απόκρισης:
αα)Τµήµα Σχεδιασµού, Εγρήγορσης και Διεθνούς Υγειονοµικού Κανονισµού.
ββ)Τµήµα Συντονισµού, Ετοιµότητας και Απόκρισης.

δ) Διεύθυνση Ταξιδιωτικής Ιατρικής και Μετακινούµενων Πληθυσµών:
αα)Τµήµα Ταξιδιωτικής Ιατρικής.
ββ) Τµήµα Μετακινούµενων Πληθυσµών.
ε) Διεύθυνση Επιδηµιολογίας και Πρόληψης Μη Μεταδοτικών
Νοσηµάτων και Τραυµατισµών:
αα)Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγείας και Επιτήρησης Διακοπής
Καπνίσµατος.
ββ)Τµήµα Επιδηµιολογίας και Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νοσηµάτων.
γγ) Τµήµα Επιδηµιολογίας και Πρόληψης Τραυµατισµών.
στ) Διεύθυνση Επιστηµονικής Στήριξης και Ηλεκτρονικής
Υγείας:
αα)Τµήµα Σχεδιασµού Βάσεων Δεδοµένων, Στατιστικής και
Διαχείρισης Δεδοµένων.
ββ) Τµήµα Συντονισµού Διεθνών Δικτύων και Διεθνών Σχέσεων.
γγ) Τµήµα Συντονισµού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
Κ.Ε.Δ.Υ.-Π.Ε.Δ.Υ..
δδ) Περιφερειακό Ε.Ο.Δ.Υ. Βόρειας Ελλάδας.
3. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής και Διοικητικής Λειτουργίας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Τµήµατα:
α) Διεύθυνση Διοικητικού Συντονισµού:
αα)Τµήµα Προσωπικού.
ββ)Τµήµα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
γγ) Τµήµα Διαχείρισης.
δδ) Τµήµα Υλικού, Εξοπλισµού και Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Υποδοµών.
β) Διεύθυνση Οικονοµικού:
αα) Τµήµα Μισθοδοσίας, Εκαθάρρισης, Ελέγχου και Πληρωµής Δαπανών.
ββ) Τµήµα Προµηθειών.
γγ) Τµήµα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και Κονδυλίων Έρευνας.
γ) Αυτοτελές Τµήµα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Αρχείων.
4. Το αυτοτελές Τµήµα Διοίκησης, που υπάγεται απευθείας
στον Πρόεδρο του Δ.Σ., διαρθρώνεται στα εξής Γραφεία:
α) Γραµµατείας του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Δ.Υ..
β) Γραµµατείας Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Ο.Δ.Υ..
γ) Γραµµατείας Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Ο.Δ.Υ..
Άρθρο 57
Προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ.
1. Στον Ε.Ο.Δ.Υ. συνιστάται µία (1) θέση Γενικού Επιστηµονικού Διευθυντή, µε τριετή θητεία. Απαραίτητα προσόντα για την
κατάληψη της θέσης αυτής είναι : α) η κατοχή πτυχίου ιατρικής
σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και τίτλου απόκτησης
ιατρικής ειδικότητας, β) η ευδόκιµη υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης
του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, γ) εµπειρία στο αντικείµενο µε
το οποίο ασχολείται ο Οργανισµός. Για την πλήρωση της θέσης
του Γενικού Επιστηµονικού Διευθυντή δηµοσιεύεται τουλάχιστον
σε δύο (2) εφηµερίδες πανελλαδικής εµβέλειας, στη Διαύγεια και
στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ. προκήρυξη, η οποία εκδίδεται µε
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Οργανισµού. Ο Γενικός Επιστηµονικός
Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και
προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Επιστηµονικής Λειτουργίας του Ε.Ο.Δ.Υ..
2. Στον Ε.Ο.Δ.Υ. συνιστάται µία (1) θέση Γενικού Διοικητικού
Διευθυντή, µε τριετή θητεία. Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη της θέσης αυτής είναι: α) η κατοχή πτυχίου ανώτατης
σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, β) η ευδόκιµη υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης του
δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, γ) η εµπειρία στο αντικείµενο µε το
οποίο ασχολείται ο Οργανισµός ή στη διοίκηση µεγάλων µονάδων, οργανισµών ή επιχειρήσεων. Για την πλήρωση της θέσης
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του Γενικού Διοικητικού Διευθυντή δηµοσιεύεται τουλάχιστον σε
δύο (2) εφηµερίδες πανελλαδικής εµβέλειας, στη Διαύγεια και
στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ. προκήρυξη, η οποία εκδίδεται µε
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Οργανισµού. Ο Γενικός Διοικητικός
Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και
προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής και Διοικητικής Λειτουργίας του Ε.Ο.Δ.Υ..
3. Το προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ. διακρίνεται σε επιστηµονικό, διοικητικό και βοηθητικό και µε την επιφύλαξη του άρθρου 31 του
Υπαλληλικού Κώδικα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
3528/2007 (Α’ 26), είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Το άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα δεν ισχύει για τους
Ιατρούς ΠΕ Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ..
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου καθορίζεται το
αναγκαίο προσωπικό για την κάλυψη της εικοσιτετράωρης λειτουργίας του Οργανισµού, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των
σκοπών του. Στους εργαζόµενους αυτούς καταβάλλεται αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου,
καθώς και για εργασία προς συµπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου (κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιµες ηµέρες) που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 20 του
ν. 4354/2015 (Α’ 176) ή τις κείµενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4498/
2017 (Α’172) ως προς το ιατρικό προσωπικό.
5. Η επιλογή του Γενικού Επιστηµονικού Διευθυντή και του Γενικού Διοικητικού Διευθυντή λαµβάνει χώρα, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο για την πρώτη θητεία αυτού και σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στον ν. 3528/2007 (Α’26) για κάθε επόµενη θητεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω προσόντα.
Άρθρο 58
Υποχρεωτική δήλωση κρουσµάτων λοιµωδών
νοσηµάτων και τήρηση αρχείου
επιδηµιολογικών δεδοµένων
1. Στον Ε.Ο.Δ.Υ. τηρείται αρχείο κρουσµάτων λοιµωδών νοσηµάτων όπου δηλώνονται υποχρεωτικά τα κρούσµατα λοιµωδών
νοσηµάτων και επιπρόσθετα, στον Ε.Ο.Δ.Υ. τηρούνται, σύµφωνα
µε τα διεθνή επιστηµονικά πρότυπα και τις σχετικές οδηγίες του
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Ελέγχου Νοσηµάτων (ECDC), για τα νοσήµατα της αρµοδιότητάς του, αρχεία επιδηµιολογικών δεδοµένων και δειγµάτων βιολογικών υλικών που συστάθηκαν µε το άρθρο 20 του ν. 3370/
2005 (Α’176).
2. Κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας παροχής υπηρεσιών υγείας, σε όλη
την Επικράτεια, κάθε ιατρός που παρέχει υπηρεσίες µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας είτε στο Δηµόσιο, σε Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., είτε
σε Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και κάθε ελεύθερος επαγγελµατίας ιατρός,
υποχρεούται να ενηµερώνει αµελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., µε κάθε πρόσφορο διαθέσιµο µέσο και, ιδίως, µε ψηφιακή καταγραφή και
διασύνδεση αρχείων (online), ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεοµοιοτυπία, τηλεγράφηµα και τηλεφωνική επικοινωνία, για κάθε
κρούσµα νοσήµατος της παραγράφου 1 που υποπίπτει στην αντίληψή του.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώµη του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ., καθορίζονται τα νοσήµατα, τα οποία πρέπει
υποχρεωτικά να δηλώνονται και να καταχωρίζονται στο αρχείο
κρουσµάτων λοιµωδών νοσηµάτων του Ε.Ο.Δ.Υ. και ρυθµίζεται
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη δήλωση των νοσηµάτων αυτών,
κατά περίπτωση και κατά νόσηµα ή κατηγορία νοσηµάτων.
4. Στον Ε.Ο.Δ.Υ. τηρούνται, σύµφωνα µε τα διεθνή επιστηµονικά πρότυπα και τις σχετικές οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσηµάτων
(ECDC), αρχεία επιδηµιολογικών δεδοµένων και δειγµάτων βιολογικών υλικών για τα νοσήµατα της αρµοδιότητάς του.
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Άρθρο 59
Κέντρα Αναφοράς για συγκεκριµένα θέµατα
δηµόσιας υγείας
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώµη του
Ε.ΣΥ.ΔΥ., καθορίζονται τα Κέντρα Αναφοράς για συγκεκριµένα
νοσήµατα ή καταστάσεις που άπτονται της δηµόσιας υγείας, η
γεωγραφική κατανοµή τους ανά την επικράτεια, ο τρόπος χρηµατοδότησής τους, οι προδιαγραφές και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε τη λειτουργία τους. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναγνωρίζονται εργαστήρια, τµήµατα των Α.Ε.Ι., εργαστήρια της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) και µονάδες νοσοκοµείων ή
άλλων επιστηµονικών ή ερευνητικών φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ως Κέντρα Αναφοράς για συγκεκριµένα νοσήµατα,
καθώς, επίσης, και να τους ανατίθενται αντίστοιχα ερευνητικά
προγράµµατα ή µελέτες ή και η παροχή εξειδικευµένων σχετικών
υπηρεσιών προς τον Ε.Ο.Δ.Υ..
2. Η αναγνώριση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, Κέντρων
Αναφοράς λαµβάνει χώρα µετά από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Υγείας και αιτιολογηµένη
γνώµη του Ε.Σ.Υ.Δ.Υ. η οποία αναρτάται στο διαδύκτυο, βάσει
επιστηµονικών κριτηρίων που ορίζονται στην πρόσκληση αυτή,
στα οποία περιλαµβάνονται η εµπειρία στο συγκεκριµένο αντικείµενο, πιστοποιήσεις, στελέχωση µε προσωπικό και επιστηµονικό έργο.
3. Έως την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 1, τα εργαστήρια, τα τµήµατα των Α.Ε.Ι., τα εργαστήρια της Ε.Σ.Δ.Υ. και
οι µονάδες νοσοκοµείων ή άλλων φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που έχουν νόµιµα αναγνωριστεί ως Κέντρα Αναφοράς για συγκεκριµένα νοσήµατα και τους έχουν ανατεθεί
αντίστοιχα ερευνητικά προγράµµατα ή µελέτες ή και η παροχή
εξειδικευµένων σχετικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 20
του ν. 3370/2005 και τις κείµενες διατάξεις, εξακολουθούν να
ασκούν τις αρµοδιότητές τους.
4. Οι επιµέρους όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας
του Ε.Ο.Δ.Υ. µε τα Κέντρα Αναφοράς, όπως η εξειδίκευση των
ερευνητικών προγραµµάτων ή µελετών, οι λεπτοµέρειες σχετικά
µε την παροχή εξειδικευµένων σχετικών υπηρεσιών που ανατίθενται σε καθένα από αυτά, ή οι υποχρεώσεις τους για την παροχή επιδηµιολογικών δεδοµένων προς τον Ε.Ο.Δ.Υ., καθορίζονται µε προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του Ε.Ο.Δ.Υ. και του
φορέα στον οποίο υπάγονται τα τµήµατα ή οι µονάδες της παραγράφου 1, ύστερα από έγκριση από τον Υπουργού Υγείας.
5. Τα Κέντρα Αναφοράς της παραγράφου 1 χρηµατοδοτούνται
από πιστώσεις που βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας. Η διαχείριση της χρηµατοδότησης πραγµατοποιείται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. ή τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες
των φορέων που αναγνωρίζονται ως Κέντρα Αναφοράς και υπόκεινται στην εποπτεία και στον διαχειριστικό έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και των αρµόδιων κατά περίπτωση ελεγκτικών
αρχών.
Άρθρο 60
Κεντρικό Εργαστήριο Δηµόσιας Υγείας
και Περιφερειακά Εργαστήρια Δηµόσιας Υγείας
1. Το Κεντρικό Εργαστήριο Δηµόσιας Υγείας του άρθρου 20
του ν. 3370/2005 αποτελεί οργανική µονάδα του Ε.Ο.Δ.Υ.. Τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δηµόσιας Υγείας του ίδιου άρθρου αποτελούν αποκεντρωµένες µονάδες του Ε.Ο.Δ.Υ..
2. Τµήµατα των Α.Ε.Ι., η Ε.Σ.Δ.Υ., Ερευνητικά Κέντρα ή Περιφέρειες µπορεί να συνεργάζονται µε τον Ε.Ο.Δ.Υ. για τη λειτουργία του Κεντρικού Εργαστηρίου Δηµόσιας Υγείας και των
Περιφερειακών Εργαστηρίων Δηµόσιας Υγείας. Οι όροι και οι
προϋποθέσεις της συνεργασίας του Ε.Ο.Δ.Υ. µε καθέναν από
τους ανωτέρω φορείς καθορίζονται µε προγραµµατική σύµβαση
που συνάπτεται µεταξύ τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από εισήγηση
του Ε.ΣΥ.ΔΥ., καθορίζεται ο αριθµός, το αντικείµενο δραστηριότητας των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δηµόσιας Υγείας, καθώς
και η ίδρυση νέων ή η κατάργηση υφισταµένων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 61
Οργανισµός και εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ., καταρτίζεται ο οργανισµός του, µε τον
οποίον συνιστώνται οι οργανικές θέσεις και ρυθµίζονται η διοίκηση, η οργάνωση, η διαχείριση και η λειτουργία του Ε.Ο.Δ.Υ.,
τα θέµατα που αφορούν το προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ., εκτός των
µισθολογικών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με την ίδια
υπουργική απόφαση, µπορεί να συνιστώνται, να καταργούνται ή
να τροποποιούνται οι Διευθύνσεις ή τα Τµήµατα, πέραν αυτών
που προβλέπονται στο άρθρο 54, και να συνιστάται επιστηµονικό
συµβούλιο, το οποίο γνωµοδοτεί στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ. για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται επιπλέον η σύνθεση, η συγκρότηση και ο τρόπος ορισµού των
µελών του επιστηµονικού συµβουλίου, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας του.
2. Στην ανωτέρω υπουργική απόφαση µπορούν να προβλέπονται οργανικές θέσεις δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και
δικηγόρων-νοµικών συµβούλων. Οι οργανικές θέσεις του κλάδου
Ιατρών Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. είναι δηµοσίου δικαίου. Η πλήρωση των προβλεπόµενων στον οργανισµό θέσεων µονίµων
υπαλλήλων δηµοσίου δικαίου, λαµβάνει χώρα µόνο µετά την
αποχώρηση ή λύση της υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατά τον λόγο έναν προς
έναν (µία πρόσληψη ανά µία αποχώρηση). Με την κατά οποιονδήποτε τρόπο, λύση της σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλου του Ε.Ο.Δ.Υ., καταργείται αυτοδίκαια
και η αντίστοιχη οργανική θέση που προβλέπεται στον οργανισµό.
Άρθρο 62
Κατάργηση ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
1. Το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)», που
έχει ιδρυθεί µε το άρθρο 26 του ν. 2071/1992 (Α’ 123), καταργείται και στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του υπεισέρχεται,
ως καθολικός διάδοχός του, ο Ε.Ο.Δ.Υ..
2. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του
συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε
τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στον
Ε.Ο.Δ.Υ.. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ. προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ε.Ο.Δ.Υ., ως
καθολικού διαδόχου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.. Απόσπασµα της έκθεσης
απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από τον Ε.Ο.Δ.Υ., καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία
βιβλία του υποθηκοφυλακείου, των κτηµατολογικών γραφείων
και άλλων αρµόδιων αρχών.
3. Εκκρεµείς δίκες ή δικαστικές υποθέσεις του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.,
σε οποιοδήποτε δικονοµικό στάδιο και αν βρίσκονται, ενώπιον
οποιουδήποτε αρµόδιου πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου και εισαγγελικής ή ανακριτικής αρχής, συνεχίζονται από
τον Ε.Ο.Δ.Υ. ως καθολικού διαδόχου του.
Άρθρο 63
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ., σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 50, οι αρµοδιότητές του ασκούνται από το Διοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ..
2. Μέχρι τη δηµοσίευση του οργανισµού, σύµφωνα µε το
άρθρο 61, εξακολουθεί να εφαρµόζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., που εγκρίθηκε µε την Υ1/οικ.
5028/22.6.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’
831).
3. Το προσωπικό του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. µε σχέση εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου αορίστου χρόνου µεταφέρεται αυτοδίκαια µε την
ίδια έννοµη σχέση στον Ε.Ο.Δ.Υ. και κατατάσσεται µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου Υγείας, σε αντίστοιχες κατά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα οργανικές θέσεις που προβλέπονται από
τον οργανισµό του άρθρου 61 και αν δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται µε την ανωτέρω απόφαση,
σύµφωνα µε τα τυπικά τους προσόντα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, υπάλληλοι που υπηρετούν ως ιατροί ΠΕ στον Ε.Ο.Δ.Υ., ύστερα από αίτησή τους, η
οποία υποβάλλεται εντός τριάντα (30) µηνών από την δηµοσίευση του παρόντος και κρίση του Συµβουλίου Επιλογής Ιατρών
Δηµόσιας Υγείας του άρθρου 11 του ν. 3172/2003 (Α’ 197), εντάσσονται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του κλάδου Ιατρών
Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. που προβλέπεται στον Οργανισµό του
άρθρου 61, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική
θέση, σε θέση που προκύπτει από µετατροπή της οργανικής
τους θέσης από ΠΕ Ιατρών σε Ιατρών Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.,
για τους οποίους θα ισχύουν τα προβλεπόµενα στον ν. 2519/
1997 (Α’165) µη εφαρµοζοµένων των ηλικιακών ορίων και στον
ν. 3172/2003 (Α’179). Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Υγείας, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση των προαναφερόµενων Ιατρών είτε στην περίπτωση που δεν υποβάλουν εµπρόθεσµα αίτηση είτε στην περίπτωση που απορριφθεί αιτιολογηµένα η αίτησή τους.
5. Υπάλληλοι του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν διατεθεί µε οποιοδήποτε καθεστώς σε άλλους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, επιτρέπεται να µεταταγούν στους φορείς που έχουν διατεθεί και υπηρετούν, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται µέσα σε δύο
(2) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η µετάταξη διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώµη του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου της υπηρεσίας υποδοχής, σε κενή
θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και, αν δεν υπάρχει, σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται µε την απόφαση
αυτή. Στην περίπτωση των ιατρών, που εργάζονται σε δηµόσια
νοσοκοµεία, η µετάταξη γίνεται το αργότερο εντός τριών (3)
ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος, σε κενή ή προσωποπαγή
θέση του κλάδου Ειδικευµένων Ιατρών Ε.Σ.Υ., ύστερα από αξιολόγηση του Συµβουλίου της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.
4558/2018 (Α’ Ί40) και εφόσον προσκοµίζεται µετά την αξιολόγηση του ως άνω συµβουλίου, αποδεικτικό περί διακοπής της
άσκησης ιδιωτικού έργου. Οι ιατροί του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που έχουν
διατεθεί σε Μονάδες Ειδικών Λοιµώξεων, εφόσον µεταταχθούν
στους οικείους φορείς, δεν επιτρέπεται να µετακινηθούν σε οποιαδήποτε άλλη µονάδα ή θέση, πλην των ανωτέρω µονάδων,
εντός του φορέα που µετατάσσονται. Αν, είτε δεν υποβληθεί αίτηση για µετάταξη από τον υπάλληλο είτε απορριφθεί η αίτησή
του αυτή, ο υπάλληλος κατατάσσεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 ή 4 σε κενή ή προσωποπαγή θέση του Ε.Ο.Δ.Υ..
Η παρούσα παράγραφος ισχύει κατ’ εξαίρεση του ν. 4440/
2016.
6. Ιατροί των παραγράφων 4 και 5, µπορούν να συνεχίσουν την
άσκηση ιδιωτικού έργου, έως την ένταξη ή µετατροπή της θέσης
τους ή την µετάταξή τους στον κλάδο Ιατρών Δηµόσιας Υγείας
Ε.Σ.Υ. ή στον κλάδο Ειδικευµένων Ιατρών Ε.Σ.Υ..
7. Λοιπό προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ., πλην ιατρών, µπορούν να
συνεχίσουν την άσκηση ιδιωτικού έργου, εφόσον υποβάλουν αίτηση εντός ενός (1) µηνός, µετά την δηµοσίευση του οργανισµού
του άρθρου 61 και έως την κρίση του αρµόδιου υπηρεσιακού
συµβουλίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/
2007 (Α’ 26).
8. Προγραµµατικές συµβάσεις που έχουν συναφθεί µεταξύ
φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 59 και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
διατηρούνται σε ισχύ και δύνανται να ανανεώνονται, µέχρι την
έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Υγείας που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο.
9. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται το «ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.»
εφεξής θα θεωρείται ο «Ε.Ο.Δ.Υ. ».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ
Άρθρο 64
Σύσταση-επωνυµία-έδρα
Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία
«Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών» («ΕΙNE») και στην αγγλική
γλώσσα «Hellenic National Cancer Institute» («HNCI»), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας. Το ΕΙΝΕ έχει έδρα σε δήµο
εντός των ορίων του νοµού Αττικής.
Άρθρο 65
Σκοπός
Σκοπός του Ινστιτούτου, είναι η εισήγηση εθνικής στρατηγικής, καθώς και ο συντονισµός και η υποβοήθηση των ενεργειών
για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των συµπαγών
και αιµατολογικών νεοπλασµατικών νοσηµάτων ασθενών κάθε
ηλικίας, την προαγωγή της έρευνας, την ενηµέρωση του κοινού
και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των επαγγελµατιών υγείας,
καθώς και την ανακουφιστική φροντίδα και τη φροντίδα ασθενών
τελικού σταδίου. Το Ινστιτούτο παρέχει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση που περιλαµβάνει την ιατρική, κοινωνική και οικονοµική
διάσταση της αντιµετώπισης των νεοπλασµατικών νοσηµάτων σε
όλους τους τοµείς παρέµβασης, πρόληψης, ελέγχου, φροντίδας
και έρευνας, προς όφελος των ασθενών και των συγγενών τους
και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Άρθρο 66
Αντικείµενο – Αρµοδιότητες
Το ΕΙΝΕ έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Σχεδιάζει και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας τη διαµόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αντιµετώπιση των νεοπλασµατικών νοσηµάτων, τόσο γενικά όσο και ειδικά σε ό,τι
αφορά την έρευνα, την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και
τη φροντίδα, καθώς και την εναρµόνιση της Ελλάδας µε τις Οδηγίες των αντίστοιχων ευρωπαϊκών οργανισµών και επιστηµονικών
οργανώσεων,
β) συνεργάζεται µε ογκολογικές και αιµατολογικές κλινικές νοσοκοµείων, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής και
της αλλοδαπής, κρατικές υπηρεσίες, ινστιτούτα καρκίνου της αλλοδαπής, διεθνείς οργανισµούς, ερευνητικά ιδρύµατα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, επιστηµονικές εταιρείες που έχουν
δραστηριότητες συναφείς προς τους σκοπούς του και ερευνητικά δίκτυα και υποδοµές,
γ) συνεργάζεται, µε κάθε πρόσφορο µέσο, µε τα κέντρα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας ιατρικής περίθαλψης των πασχόντων από νεοπλασµατικές
ασθένειες µε στόχο τη βέλτιστη θεραπευτική αντιµετώπιση της
νόσου σε όλα τα στάδια, συµπεριλαµβανοµένης της ανακουφιστικής φροντίδας και της φροντίδας ασθενών µε νόσο τελικού
σταδίου,
δ) καταρτίζει και υλοποιεί προγράµµατα καταγραφής παραγόντων κινδύνου, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης των νεοπλασµατικών νοσηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων προγραµµάτων
µαζικού προσυµπτωµατικού ελέγχου (screening),
ε) καταρτίζει και συµµετέχει στην υλοποίηση προγραµµάτων
υγειονοµικής υποστήριξης ευάλωτων πληθυσµών,
στ) καταρτίζει και συµµετέχει στην υλοποίηση προγραµµάτων
γενετικής συµβουλευτικής και εξατοµικευµένης ιατρικής αντιµετώπισης των νεοπλασµατικών νοσηµάτων,
ζ) καταρτίζει και συµµετέχει στην υλοποίηση προγραµµάτων
κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών και των
οικείων τους,
η) καταρτίζει και συµµετέχει στην υλοποίηση προγραµµάτων
ιατρικής παρακολούθησης ατόµων µε ιστορικό νεοπλασµατικών
νοσηµάτων,
θ) καταρτίζει και συµµετέχει στην υλοποίηση προγραµµάτων
κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης ατόµων µε ιστορικό νε-
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οπλασµατικών νοσηµάτων,
ι) γνωµοδοτεί για θέµατα βιοηθικής και δεοντολογίας που
άπτονται του αντικειµένου του, ύστερα από ερώτηµα της Εθνικής
Επιτροπής Βιοηθικής του άρθρου 10 του ν. 2667/1998 (Α’ 281),
ια) συντάσσει και δηµοσιεύει τεκµηριωµένες κατευθυντήριες
οδηγίες για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, συµπεριλαµβανοµένων οδηγιών µαζικού προσυµπτωµατικού ελέγχου, καθώς
και για την αντιµετώπιση των νεοπλασµατικών νοσηµάτων,
ιβ) καταρτίζει ή και διεξάγει ερευνητικά προγράµµατα, σε επίπεδο βασικής έρευνας ή επιδηµιολογικών ερευνών, συµπεριλαµβανοµένων κλινικών δοκιµών σχετικών µε το αντικείµενό του,
ιγ) µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού µε κάθε πρόσφορο
µέσο,
ιδ) εκπονεί ή συµµετέχει στην εκπόνηση προγραµµάτων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης των επαγγελµατιών υγείας σε πανελλήνιο επίπεδο και οργανώνει και εποπτεύει συνέδρια, διαλέξεις,
ανακοινώσεις και κάθε είδους επιστηµονική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενό του,
ιε) εκδίδει συγγράµµατα ή περιοδικά,
ιστ) τηρεί το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών, που προβλέπεται στο
άρθρο 20 του ν. 3370/2005 (Α’ 176), προκειµένου να αξιοποιηθεί
για τη διαµόρφωση του µητρώου ασθενών µε νεοπλασµατικά νοσήµατα, σε συνεργασία µε την Επιτροπή του άρθρου 15 της οικ.
3457/14.1.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 64) και την
Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζηµίωσης Φαρµάκων Ανθρώπινης
Χρήσης του άρθρου 247 του ν. 4512/2018 (Α’ 5),
ιζ) συνάπτει προγραµµατικές συµφωνίες συνεργασίας µε φορείς συναφούς αντικειµένου, ύστερα από έγκριση του Υπουργού
Υγείας.
Άρθρο 67
Παραρτήµατα
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΙΝΕ, µπορεί να ιδρύονται ένα ή περισσότερα παραρτήµατα του ΕΙΝΕ. Με την ίδια απόφαση,
ορίζεται ο τρόπος διοίκησης και ο κανονισµός λειτουργίας του
αντίστοιχου παραρτήµατος.
Άρθρο 68
Όργανα διοίκησης
Όργανα διοίκησης του ΕΙΝΕ είναι:
α) Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου,
β) το διοικητικό συµβούλιο (Δ.Σ.).
Άρθρο 69
Σύνθεση - Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και αποτελείται από έντεκα (11) µέλη ως εξής:
α) Τρία (3) µέλη, τα οποία είναι εν ενεργεία µέλη ΔΕΠ ιατρικής
σχολής ή Ιατρός ΕΣΥ µε βαθµό Διευθυντή, κάτοχος διδακτορικού
διπλώµατος και µε ειδικότητα: αα) παθολογίας-ογκολογίας, ββ)
αιµατολογίας και γγ) µε εµπειρία ή εγνωσµένο επιστηµονικό
έργο στο αντικείµενο της επιδηµιολογίας των νεοπλασµατικών
νοσηµάτων, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται µε την ίδια απόφαση
ως Πρόεδρος,
β) το Γενικό Επιστηµονικό Διευθυντή του Ινστιτούτου, ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος είναι ιατρός, µε ειδικότητα παθολογίας-ογκολογίας ή αιµατολογίας ή µε αντικείµενο την
επιδηµιολογία των νεοπλασµατικών νοσηµάτων και κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών,
γ) έναν (1) ιατρό µε ειδικότητα ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και αναγνωρισµένη εµπειρία στα νεοπλασµατικά νοσήµατα,
δ) έναν (1) ιατρό µε ειδικότητα χειρουργικής και αναγνωρισµένη εµπειρία στη χειρουργική ογκολογία,
ε) έναν (1) ιατρό µε ειδικότητα παιδιατρικής και αναγνωρισµένη εµπειρία στην παιδιατρική αιµατολογία ή ογκολογία,
στ) έναν (1) ιατρό µε ειδικότητα παθολογικής ανατοµικής και
αναγνωρισµένη εµπειρία στα νεοπλασµατικά νοσήµατα,
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ζ) έναν (1) Βιολόγο ή Μοριακό Βιολόγο µε εµπειρία στα νεοπλασµατικά νοσήµατα,
η) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Δ.Υ. που υποδεικνύεται από αυτό,
θ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καρκίνου ή άλλο
µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας που υποδεικνύεται από αυτό.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) σχεδιάζει την επιστηµονική στρατηγική του ΕΙΝΕ,
β) αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας και των πόρων, τη διενέργεια των δαπανών, τη δραστηριότητα και την εν γένει λήψη µέτρων, για την
εκπλήρωση του σκοπού του ΕΙΝΕ,
γ) συνιστά συµβουλευτικές Επιτροπές, όπως η Διεθνής Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή, η Επιτροπή Βιοηθικής, η
Ελεγκτική Επιτροπή και η Επιτροπή ληπτών των υπηρεσιών του
Ινστιτούτου και Επαγγελµατιών Υγείας,
δ) καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό
Υγείας τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Ινστιτούτου,
ε) καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό
Υγείας τον προϋπολογισµό και τον απολογισµό του Ινστιτούτου
και κατανέµει τις πιστώσεις του.
3. Ο Πρόεδρος του ΕΙΝΕ έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του,
β) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων του Δ.Σ.,
γ) εκπροσωπεί το Ινστιτούτο στις σχέσεις του µε διοικητικές,
δικαστικές ή άλλες αρχές και τρίτους στην ηµεδαπή και αλλοδαπή,
δ) εισηγείται στο Δ.Σ. τον ετήσιο οικονοµικό προϋπολογισµό,
καθώς και τον ταµειακό προγραµµατισµό και απολογισµό,
ε) µπορεί να µεταβιβάζει το δικαίωµα υπογραφής εγγράφων
στους Προϊσταµένους των Διευθύνσεων του Ινστιτούτου,
στ) υπογράφει τις συµβάσεις εκτέλεσης ερευνητικών προγραµµάτων ή άλλων έργων σχετικών µε το αντικείµενο του Ινστιτούτου, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.,
ζ) κατανέµει το προσωπικό του Ινστιτούτου, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., και καθορίζει τα καθήκοντα των εργαζοµένων,
η) υπογράφει τις συµβάσεις εργασίας ή έργου του προσωπικού που προσλαµβάνεται µε αποφάσεις του Δ.Σ.,
θ) µπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Επιστηµονικού
Συµβουλίου και κάθε άλλης Οµάδας Εργασίας,
ι) εγκρίνει τις πάσης φύσεως δαπάνες για τη λειτουργία του
Ινστιτούτου, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.,
ια) αποφασίζει για τις πάσης φύσεως υπηρεσιακές µεταβολές
του προσωπικού του Ινστιτούτου και εγκρίνει τις µετακινήσεις
του για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.,
ιβ) συγκροτεί οµάδες από υπαλλήλους του Ινστιτούτου ή και
άλλους ειδικούς για τη µελέτη, εισήγηση ή παροχή γνωµοδοτήσεων για θέµατα που αφορούν τη δραστηριότητα του Ινστιτούτου, ανάλογα µε τις εκάστοτε παρουσιαζόµενες ανάγκες,
ιγ) προΐσταται διοικητικά όλων των Διευθύνσεων του ΕΙΝΕ και
µεριµνά για την οργάνωση, τον συντονισµό και την καθοδήγηση
του εκτελούµενου έργου.
4. Το Δ.Σ. συνεδριάζει µε πρόσκληση του Πρόεδρου του Ινστιτούτου, τακτικά, µία (1) φορά το µήνα και, έκτακτα, όσες φορές
κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν εγγράφως από
τον Πρόεδρο τέσσερα (4) µέλη του Δ.Σ. Το Δ.Σ. έχει απαρτία
όταν είναι παρόντα πέντε (5) µέλη. Οι αποφάσεις λαµβάνονται
µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για τις συνεδριάσεις
τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από όλα τα µέλη.
Χρέη εισηγητή στο Δ.Σ. εκτελεί ο Πρόεδρος ή το µέλος του Δ.Σ.
που ορίζεται από αυτόν.
5. Η θητεία των µελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και µπορεί να
ανανεωθεί µία (1) φορά. Ο διορισµός νέου µέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ., λόγω κένωσης θέσης, για οποιονδήποτε λόγο, γίνεται για το χρόνο µέχρι τη λήξη της θητείας των
λοιπών µελών. Μετά τη λήξη της θητείας του, ο Πρόεδρος µπο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρεί, εφόσον το επιθυµεί, να λάβει τον τίτλο του Επίτιµου Προέδρου του ΕΙΝΕ και να µετέχει στο Επιστηµονικό Συµβούλιο του
ΕΙΝΕ, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Τα καθήκοντα του Επίτιµου Προέδρου είναι άµισθα.
6. Η επιλογή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου γίνεται,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στον ν. 4369/2016.
Άρθρο 70
Διορισµός των µελών του Δ.Σ. και αρµοδιότητες
Γενικού Επιστηµονικού Διευθυντή του ΕΙΝΕ
1. Η θέση του Γενικού Επιστηµονικού Διευθυντή και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΕΙΝΕ είναι πλήρους απασχόλησης.
2. Για την πλήρωση των θέσεων των µελών του Δ.Σ. του ΕΙΝΕ
των περιπτώσεων α’ έως ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 69
εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον
Υπουργό Υγείας. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται σε µία (1) ηµερήσια
εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και στο σύστηµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρωση των θέσεων των
µελών του Δ.Σ. του ΕΙΝΕ των περιπτώσεων α’ έως ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 69 είναι οι υποψήφιοι για τις θέσεις να διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό κύρος, κλινική ή
ερευνητική, σε διεθνές επίπεδο, εµπειρία, που αποδεικνύεται µε
δηµοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία, και εκπαίδευση ή υπηρεσία σε
ειδικά κέντρα ασχολούµενα µε τα νεοπλασµατικά νοσήµατα.
4. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για τις θέσεις των µελών του
Δ.Σ. του ΕΙΝΕ των περιπτώσεων α’ έως ζ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 69 γίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Κ.Ε.Σ.Υ..
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Κ.Ε.Σ.Υ., ύστερα από εξέταση των
αιτήσεων και των βιογραφικών σηµειωµάτων των υποψηφίων,
συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας πρακτικό για τη
διαδικασία αξιολόγησης, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται πίνακας
κατάταξης µε τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους για
κάθε θέση και αιτιολογείται η επιλογή τους. Αν συνολικά οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τρεις (3) για κάθε θέση, η επιτροπή
υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας πρακτικό επιλογής και κατάταξης µε λιγότερους επικρατέστερους υποψηφίους. Τα µέλη του
Δ.Σ. του ΕΙΝΕ των περιπτώσεων α’ έως ζ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 69 διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, ο
οποίος επιλέγει υποχρεωτικά έναν (1) από τους επικρατέστερους
υποψηφίους για κάθε προς πλήρωση θέση. Η απόφαση διορισµού δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Ο Πρόεδρος του ΕΙΝΕ µπορεί να µεταβιβάζει µέρος των αρµοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλα µέλη του Δ.Σ.. Ο
Επιστηµονικός Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
συνεπικουρεί τον Πρόεδρο στο έργο του και τον αναπληρώνει
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, µέχρι την άρση του κωλύµατος ή την αντικατάστασή του.
Άρθρο 71
Διορισµός επιστηµονικά υπευθύνων της Διεύθυνσης Έρευνας, της Διεύθυνσης Σχεδιασµού Στρατηγικών πρόληψης,
έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και
ανακουφιστικής φροντίδας, της Διεύθυνσης Μητρώων νεοπλασµατικών νοσηµάτων και της Διεύθυνσης
Παιδιατρικής Αιµατολογίας-Ογκολογίας
1. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι της Διεύθυνσης Έρευνας, της
Διεύθυνσης Σχεδιασµού Στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και ανακουφιστικής φροντίδας, της Διεύθυνσης Μητρώων νεοπλασµατικών νοσηµάτων και της Διεύθυνσης
Παιδιατρικής Αιµατολογίας-Ογκολογίας πρέπει να διαθέτουν τα
προσόντα που προβλέπονται στο παρόν.
2. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 εκδίδεται
προκήρυξη από το Δ.Σ. του ΕΙΝΕ. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται σε
µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και στο σύστηµα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
3. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για τις θέσεις της παραγρά-
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φου 1 γίνεται από το Δ.Σ. του ΕΙΝΕ. Το Δ.Σ. του ΕΙΝΕ, ύστερα
από εξέταση των αιτήσεων και των βιογραφικών σηµειωµάτων
των υποψηφίων, συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας
πρακτικό για τη διαδικασία αξιολόγησης, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται πίνακας κατάταξης µε τους τρεις (3) επικρατέστερους
υποψήφιους για κάθε θέση και αιτιολογείται η επιλογή τους. Αν
συνολικά οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τρεις (3) για κάθε
θέση, το Δ.Σ. του ΕΙΝΕ υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας πρακτικό
επιλογής και κατάταξης µε λιγότερους επικρατέστερους υποψηφίους.
4. Οι επιστηµονικά Υπεύθυνοι των Διευθύνσεων του ΕΙΝΕ διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος επιλέγει
υποχρεωτικά έναν από τους επικρατέστερους υποψηφίους για
κάθε προς πλήρωση θέση. Η απόφαση διορισµού δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Η θητεία των επιστηµονικά υπευθύνων των Διευθύνσεων του
ΕΙΝΕ είναι τετραετής, µε δυνατότητα ανανέωσης µία φορά.
6. Οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των Διευθύνσεων του ΕΙΝΕ λαµβάνουν αποδοχές Προϊσταµένου Διεύθυνσης του δηµόσιου
τοµέα, σύµφωνα µε τον ν. 4354/2015 (Α’176), εφόσον είναι πλήρους απασχόλησης.
Άρθρο 72
Επιστηµονικό Συµβούλιο
1. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο (Ε.Σ.) αποτελεί συµβουλευτικό
όργανο του ΕΙΝΕ, συγκροτείται µε απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από εννέα (9) µέλη ως εξής:
α) τον Πρόεδρο της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας ή άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας που
υποδεικνύεται από αυτό,
β) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Αιµατολογικής Εταιρείας ή
άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας που υποδεικνύεται από αυτό,
γ) τον Πρόεδρο της Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ή άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
που υποδεικνύεται από αυτό ,
δ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατοµικής ή άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
που υποδεικνύεται από αυτό,
ε) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας ή άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
που υποδεικνύεται από αυτό,
στ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιµατολογίας-Ογκολογίας ή άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου
της Εταιρείας που υποδεικνύεται από αυτό,
ζ) έναν (1) Βιολόγο ή Μοριακό Βιολόγο µε εµπειρία στα νεοπλασµατικά νοσήµατα,
η) έναν (1) διαιτολόγο – διατροφολόγο µε εµπειρία στα νεοπλασµατικά νοσήµατα, που υποδεικνύεται από το διοικητικό συµβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων,
θ) έναν (1) νοσηλευτή, µέλος ΔΕΠ, µε εµπειρία στα νεοπλασµατικά νοσήµατα που υποδεικνύεται από τους προέδρους των
Τµηµάτων Νοσηλευτικής των ΑΕΙ της Χώρας.
2. Στο Επιστηµονικό Συµβούλιο συµµετέχουν, επίσης, χωρίς
δικαίωµα ψήφου, οι Επίτιµοι Πρόεδροι του ΕΙΝΕ, µετά τη λήξη
της θητείας τους ως Προέδρων του ΕΙΝΕ.
3. Για την επιλογή του Βιολόγου, µέλους του ΕΣ της περίπτωσης ζ’της παραγράφου 1, εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δ.Σ. του ΕΙΝΕ στην ιστοσελίδα της ΕΙΝΕ,
στην Διαύγεια και σε δύο (2) εφηµερίδες πανελλαδικής εµβέλειας. Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή πρέπει να διαθέτουν πτυχίο
Βιολογίας από ΑΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών στο ίδιο αντικείµενο, αναγνωρισµένο επιστηµονικό κύρος, κλινική και ερευνητική εµπειρία,
που να αποδεικνύεται µε δηµοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς
και εκπαίδευση σε ειδικά κέντρα ή νοσοκοµεία ασχολούµενα µε
τα νεοπλασµατικά νοσήµατα. Η αξιολόγηση των υποψηφίων και
η τελική επιλογή του επικρατέστερου γίνεται από το Δ.Σ. του
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ΕΙΝΕ µε αιτιολογηµένη απόφασή του.
4. Η θητεία των µελών του ΕΣ είναι τετραετής µε δυνατότητα
ανανέωσης µία φορά. Τα µέλη του ΕΣ κατά την πρώτη συνεδρίασή του κάθε χρόνο, εκλέγουν τον συντονιστή του ΕΣ.
5. Ο συντονιστής διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΕΣ και παρίσταται, εφόσον κληθεί, προκειµένου να εισηγηθεί θέµατα της αρµοδιότητάς του, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. από τις οποίες και
αποχωρεί πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Το ΕΣ συνέρχεται µία (1) φορά τον µήνα και είναι αρµόδιο να:
α) συντονίζει το επιστηµονικό έργο των Διευθύνσεων του άρθρου 73,
β) συζητά και προτείνει λύσεις στο Δ.Σ. για τα θέµατα που προκύπτουν και αφορούν τη λειτουργία των ανωτέρω διευθύνσεων,
γ) εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε είδους επιστηµονική δραστηριότητα, η οποία θα µπορούσε να αναληφθεί από το Ινστιτούτο προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι σκοποί του,
δ) αξιολογεί κάθε πρόταση άλλου φορέα για συνεργασία και
υποβάλλει σχετική εισήγηση στο Δ.Σ., το οποίο λαµβάνει και την
τελική απόφαση.
Άρθρο 73
Διοικητική διάρθρωση ΕΙΝΕ
Το ΕΙΝΕ διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις και Τµήµατα ως εξής:
α) Διεύθυνση Έρευνας.
Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Έρευνας είναι η κατάρτιση ή
και διεξαγωγή ερευνητικών προγραµµάτων, σε επίπεδο βασικής
έρευνας ή κλινικών δοκιµών ή επιδηµιολογικών ερευνών, συµπεριλαµβανοµένων κλινικών δοκιµών, σχετικών µε το αντικείµενό
του Ινστιτούτου. Τα ερευνητικά αυτά προγράµµατα µπορεί να
διεξάγονται είτε εντός είτε εκτός του Ινστιτούτου, σε συνεργασία
µε τις ογκολογικές και αιµατολογικές κλινικές των νοσοκοµείων,
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή άλλα Ερευνητικά Ιδρύµατα
της ηµεδαπής.
Η Διεύθυνση Έρευνας αποτελείται από τα τµήµατα:
αα) Νεοπλασιών Πεπτικού Συστήµατος.
ββ) Νεοπλασιών Αναπνευστικού Συστήµατος.
γγ) Νεοπλασιών Αναπαραγωγικών οργάνων (άρρενος, θήλεος).
δδ) Νεοπλασιών Μαστού.
εε) Άλλων Νεοπλασιών (δέρµατος, κεφαλής/τραχήλου, νευρικού συστήµατος, µυοσκελετικού συστήµατος.
στστ) Σπάνιων Νεοπλασµατικών Νοσηµάτων.
ζζ) Αιµατολογικών κακοηθειών.
β) Διεύθυνση Σχεδιασµού Στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης
διάγνωσης, θεραπείας και ανακουφιστικής φροντίδας.
Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασµού Στρατηγικών
πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και ανακουφιστικής
φροντίδας νεοπλασιών αφορούν τους τοµείς της επιδηµιολογίας, της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, της θεραπείας
(χηµειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας, χειρουργικής, θεραπειών
µοριακής στόχευσης, µεταµόσχευσης αιµοποιητικών κυττάρων),
της ανακουφιστικής φροντίδας και της φροντίδας τελικού σταδίου (αντιµετώπισης καρκινικού πόνου, ψυχολογικής και ψυχιατρικής υποστήριξης ασθενών και οικείων, κατ’ οίκον φροντίδας).
Επιπλέον η ανωτέρω Διεύθυνση µεριµνά για τη σύνταξη τεκµηριωµένων κατευθυντήριων οδηγιών για την έγκαιρη διάγνωση και
αντιµετώπιση των νεοπλασµατικών νοσηµάτων, καθώς και για
την ενηµέρωση του κοινού και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των
επαγγελµατιών υγείας.
Η Διεύθυνση Σχεδιασµού Στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης
διάγνωσης, θεραπείας και ανακουφιστικής φροντίδας αποτελείται από τα τµήµατα:
αα) Νεοπλασιών Πεπτικού Συστήµατος.
ββ) Νεοπλασιών Αναπνευστικού Συστήµατος.
γγ) Νεοπλασιών Αναπαραγωγικών οργάνων (άρρενος, θήλεος).
δδ) Νεοπλασιών Μαστού.
εε) Άλλων Νεοπλασιών (µυοσκελετικού, δέρµατος, κεφαλής/τραχήλου, νευρικού συστήµατος).
στστ) Σπάνιων Νεοπλασµατικών Νοσηµάτων.
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ζζ) Αιµατολογικών κακοηθειών.
γ) Διεύθυνση Παιδιατρικής Αιµατολογίας-Ογκολογίας.
Αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Παιδιατρικής Αιµατολογίας-Ογκολογίας είναι ο σχεδιασµός στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης
διάγνωσης και θεραπείας νεοπλασιών σε παιδιά και εφήβους.
Επιπλέον, η ανωτέρω Διεύθυνση µεριµνά για την προαγωγή της
έρευνας, την ενηµέρωση του κοινού και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των επαγγελµατιών υγείας, σε θέµατα που αφορούν νεοπλασµατικά νοσήµατα σε παιδιά και εφήβους.
Η Διεύθυνση Παιδιατρικής Αιµατολογίας-Ογκολογίας αποτελείται από τα τµήµατα:
αα) Παιδιατρικής Αιµατολογίας.
ββ) Παιδιατρικής Ογκολογίας.
δ) Διεύθυνση Μητρώων νεοπλασµατικών νοσηµάτων.
Αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Μητρώων νεοπλασµατικών νοσηµάτων είναι η τήρηση των µητρώων ασθενών µε νεοπλασµατικές ασθένειες, σε συνεργασία µε την Επιτροπή του άρθρου 15
της οικ. 3457/14.1.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας και την
Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζηµίωσης Φαρµάκων Ανθρώπινης
Χρήσης του άρθρου 247 του ν. 4512/2018.
Η Διεύθυνση Μητρώων νεοπλασµατικών νοσηµάτων αποτελείται από τα τµήµατα:
αα) Μητρώων Συµπαγών όγκων.
ββ) Μητρώων Αιµατολογικών Κακοηθειών.
ε) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης είναι
η παροχή της αναγκαίας διοικητικής υποστήριξης για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ινστιτούτου, η µέριµνα για τη γραµµατειακή υποστήριξη των Συµβουλίων, των Διευθύνσεων και των
Τµηµάτων, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου και η διακίνηση
της αλληλογραφίας του Ινστιτούτου, ο χειρισµός όλων των θεµάτων υπηρεσιακής και µισθολογικής κατάστασης του προσωπικού, η κατάρτιση και η αναµόρφωση του προϋπολογισµού και
του απολογισµού του Ινστιτούτου, ο έλεγχος και η επεξεργασία
οικονοµικών και απολογιστικών στοιχείων, καθώς και η διαχείριση των προµηθειών και η διενέργεια κάθε άλλης δαπάνης.
Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης αποτελείται από τα τµήµατα:
αα) Διοικητικό.
ββ) Οικονοµικό.
γγ) Προµηθειών.
δδ) Πληροφορικής.
Άρθρο 74
Προσωπικό
Για τη στελέχωση των Διευθύνσεων και των Τµηµάτων του
ΕΙΝΕ συνιστώνται οι εξής θέσεις:
1. Θέσεις πλήρους ή µερικής απασχόλησης:
α) µία (1) θέση ΠΕ Βιολόγου ή Μοριακού Βιολόγου ή Ιατρού
µε ειδικότητα Ογκολογίας ή Αιµατολογίας ή µε αντικείµενο την
επιδηµιολογία των νεοπλασµατικών νοσηµάτων, Επιστηµονικά
Υπευθύνου της Διεύθυνσης Έρευνας,
β) µία (1) θέση ΠΕ Ιατρού µε ειδικότητα ογκολογίας ή αιµατολογίας ή µε αντικείµενο την επιδηµιολογία των νεοπλασµατικών
νοσηµάτων, Επιστηµονικά Υπευθύνου της Διεύθυνσης Σχεδιασµού Στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας
και ανακουφιστικής φροντίδας,
γ) µία (1) θέση ΠΕ Ιατρού µε ειδικότητα παιδιατρικής και εξειδίκευση στην παιδιατρική Αιµατολογία-Ογκολογία, Επιστηµονικά
Υπευθύνου της Διεύθυνσης Παιδιατρικής Αιµατολογίας-Ογκολογίας.
Προσόντα διορισµού για τις θέσεις των Επιστηµονικά Υπευθύνων των ανωτέρω Διευθύνσεων του ΕΙΝΕ ορίζονται τα προσόντα
ερευνητή Α’ Βαθµίδας ή Καθηγητή Α.Ε.Ι., η ελληνική ιθαγένεια ή
η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η πολύ καλή γνώση της
αγγλικής γλώσσας, το διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό
κύρος, η κλινική ή ερευνητική, σε διεθνές επίπεδο, εµπειρία, που
αποδεικνύεται µε δηµοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά
περιοδικά και αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία, και η εκπαίδευση ή υπηρεσία σε ειδικά κέντρα ασχολούµενα µε τη βασική

ή την επιδηµιολογική έρευνα στο αντικείµενο των νεοπλασµατικών νοσηµάτων,
δ) µία (1) θέση ΠΕ Ιατρού, Επιστηµονικά Υπευθύνου της Διεύθυνσης Μητρώων νεοπλασµατικών νοσηµάτων.
Προσόντα διορισµού στη θέση Επιστηµονικά Υπευθύνου της
Διεύθυνσης Μητρώων νεοπλασµατικών νοσηµάτων ορίζονται η
ελληνική ιθαγένεια ή η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η
πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η εµπειρία στη δηµιουργία µητρώων ασθενών ή η κλινική ή ερευνητική, σε διεθνές
επίπεδο, εµπειρία, που αποδεικνύεται µε δηµοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και αναφορές στη διεθνή
βιβλιογραφία, και η εκπαίδευση ή υπηρεσία σε ειδικά κέντρα της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής ασχολούµενα µε τη βασική ή την επιδηµιολογική έρευνα.
2. Θέσεις πλήρους απασχόλησης:
α) µία (1) θέση Διοικητικού Διευθυντή ο οποίος προΐσταται της
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.
Προσόντα διορισµού για τη θέση του Διοικητικού Διευθυντή
ορίζονται τα εξής: πτυχίο οικονοµικών ή διοικητικών επιστηµών
ή συναφούς αντικειµένου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, µεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών σχετικός µε το αντικείµενο, ελληνική ιθαγένεια ή
άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αποδεδειγµένη εµπειρία στη διοίκηση µονάδων, οργανισµών ή επιχειρήσεων.
Προσόντα διορισµού για τις θέσεις των Προϊσταµένων της Διεύθυνσης Έρευνας, της Διεύθυνσης Σχεδιασµού Στρατηγικών
πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και ανακουφιστικής
φροντίδας και της Διεύθυνσης Μητρώων νεοπλασµατικών νοσηµάτων ορίζονται, κατ’ ελάχιστο, τα εξής: πτυχίο ιατρικής ή βιολογίας, µεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών σχετικός
µε το αντικείµενο, ελληνική ιθαγένεια ή άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, και
αποδεδειγµένη εµπειρία στο αντικείµενο.
β) Μία (1) θέση ΠΕ Βιολόγου, Μοριακού Βιολόγου ή Ιατρού,
Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Έρευνας.
γ) Μία (1) θέση ΠΕ Ιατρού, Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Σχεδιασµού Στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και ανακουφιστικής φροντίδας.
δ) Μία (1) θέση ΠΕ Ιατρού, Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Παιδιατρικής Αιµατολογίας-Ογκολογίας.
ε) Μία (1) θέση ΠΕ Ιατρού, Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Μητρώων νεοπλασµατικών νοσηµάτων.
στ) Είκοσι (20) θέσεις ΠΕ Ιατρών.
ζ) Δεκαπέντε (15) θέσεις ΠΕ Βιολόγων µε γνώσεις Μοριακής
Βιολογίας ή Γενετικής ή Βιοχηµικών.
η) Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Στατιστικής µε γνώσεις Βιοστατιστικής.
θ) Οκτώ (8) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής.
ι) Δύο (2) θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων.
ια) Δύο (2) θέσεις ΠΕ Νοµικών.
ιβ) Δύο (2) θέσεις ΠΕ Οικονοµικών µε γνώσεις Οικονοµικών
της Υγείας.
ιγ) Δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού.
ιδ) Είκοσι (20) θέσεις ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων.
ιε) Τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Επισκεπτών Υγείας.
ιστ) Δύο (2) θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
ιζ) Δύο (2) θέσεις ΠΕ Διαιτολόγων-Διατροφολόγων.
ιη) Οκτώ (8) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών.
ιθ) Οκτώ (8) θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
κ) Οκτώ (8) θέσεις ΔΕ Διοικητικού-Γραµµατέων.
3. Μέχρι την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων, στο ΕΙΝΕ µπορεί
να αποσπώνται µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν στο Υπουργείο
Υγείας ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, ύστερα από σχετική
απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του ν. 4440/2016.
4. Η επιλογή του προσωπικού που προσλαµβάνεται στο ΕΙΝΕ
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γίνεται µε αντικειµενικά και προκαθορισµένα κριτήρια και εποπτεύεται από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, η διαδικασία, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την επιλογή και
πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και ο τρόπος εποπτείας του Α.Σ.Ε.Π..
Άρθρο 75
Οικονοµικοί πόροι
1. Πόροι για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του EINE
είναι:
α) ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του
Υπουργείου Υγείας,
β) χρηµατοδοτήσεις από το εθνικό ή συγχρηµατοδοτούµενο
σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων,
γ) έσοδα από την υλοποίηση προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή
άλλους διεθνείς οργανισµούς,
δ) δωρεές, κληροδοτήµατα και κάθε άλλη επιχορήγηση από
τρίτους,
ε) έσοδα από παροχή υπηρεσιών,
στ) έσοδα από ερευνητικά προγράµµατα.
2. Οι πόροι του Ινστιτούτου κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασµό, µέσω του οποίου διενεργείται η ταµειακή διαχείριση του
ΕΙΝΕ.
Άρθρο 76
Εποπτεία
1. Η εποπτεία του EINE από τον Υπουργό Υγείας, σύµφωνα µε
το άρθρο 64, περιλαµβάνει:
α) τον διορισµό των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των
επιστηµονικά υπευθύνων των Διευθύνσεων,
β) την έγκριση του προϋπολογισµού και του απολογισµού του
ΕΙΝΕ, σύµφωνα µε τον ν. 4270/2014 (Α’143),
γ) την άσκηση οικονοµικού και διαχειριστικού ελέγχου.
2. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του EINE
για το προηγούµενο έτος διενεργείται από δύο (2) Ορκωτούς
Ελεγκτές που ορίζονται από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών,
ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συµβουλίου του EINE. Η έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας µέσα σε έναν
(1) µήνα από την υποβολή της στο EINE. Ο Υπουργός Υγείας
µπορεί οποτεδήποτε να διατάξει έκτακτο έλεγχο της οικονοµικής
διαχείρισης του EINE από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν το EINE.
Άρθρο 77
Επιστηµονικά αποτελέσµατα – Προβολή
Με αποφάσεις του Δ.Σ. καθορίζεται η διαδικασία προβολής και
δηµοσιότητας, στην Ελλάδα και διεθνώς, των επιστηµονικών
δραστηριοτήτων του EINE.
Άρθρο 78
Στέγαση
Το ΕΙΝΕ στεγάζεται σε κτίριο που ορίζεται από τον Υπουργό
Υγείας.
Άρθρο 79
Σήµα
Θέµατα όπως το σήµα του Ινστιτούτου, η σφραγίδα και η σήµανση που θα φέρουν τα επιστολόχαρτα και τα λοιπά επίσηµα
έγγραφα του Ινστιτούτου θα αποφασιστούν από το Δ.Σ. του ΕΙΝΕ
κατά την πρώτη συνεδρίαση.
Άρθρο 80
Εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας
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Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από εισήγηση του
Δ.Σ. του ΕΙΝΕ, που υποβάλλεται µέσα σε ένα τρίµηνο από τη δηµοσίευση της απόφασης συγκρότησης του πρώτου Δ.Σ. του Ινστιτούτου, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του
ΕΙΝΕ.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 81
Τροποποίηση οργανισµού Υπουργείου Υγείας
Στο π.δ. 121/2017 ( Α’148) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση ζ’
ως εξής:
«ζ. Αυτοτελής Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
2. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 προστίθεται υποπερίπτωση vii ως εξής:
«vii Αυτοτελές Τµήµα Προµηθειών, µε τις εξής αρµοδιότητες:
1. Τη µέριµνα για την έγκαιρη συγκέντρωση των αιτηµάτων
που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών για προµήθειες και υπηρεσίες από το σύνολο των καθ’ ύλην αρµοδίων Υπηρεσιών της
Κεντρικής Υπηρεσίας.
2. Την κατάρτιση ετησίου προγράµµατος προµηθειών και υπηρεσιών µετά από εισήγηση-αίτηµα των καθ’ ύλην αρµόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου και ο καθορισµός του ύψους του
Προϋπολογισµού δαπάνης του.
3. Την παρακολούθηση και υλοποίηση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία για το Υπουργείο Υγείας
στις περιπτώσεις που ως Φορέας εκτέλεσης ορίζεται άλλος Δηµόσιος Φορέας.
4. Την τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου στατιστικής
επεξεργασίας, µε όλα τα δεδοµένα για τους διαγωνισµούς, τις
συµβάσεις, τις προσφορές και τις προµήθειες.
5. Τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών για την υλοποίηση των προµηθειών, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και τη σύναψη και την εκτέλεση των
συµβάσεων αυτών.
6. Την κατάρτιση των διακηρύξεων των διαγωνισµών µε διαπραγµάτευση.
7. Την αποστολή των σχετικών φακέλων των διαγωνισµών στις
αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες για την εκκαθάριση της δαπάνης.
8. Τη συγκρότηση των αρµόδιων Επιτροπών διενέργειας και
αξιολόγησης διαγωνισµών, παρακολούθησης και παραλαβής
ειδών και υπηρεσιών, καθώς και των Επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, καθώς και τον συντονισµό του
έργου τους.
9. Τη συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις για την εκτέλεση του οικονοµικού αντικειµένου των συµβάσεων.
10. Την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των συµβάσεων.
11. Την εποπτεία όλων των διαδικασιών προµηθειών που διενεργούνται από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου
που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.»
3. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 προστίθεται σηµείο iii. και iv. ως εξής:
«iii. Αυτοτελές Τµήµα Τουρισµού Υγείας, υπαγόµενο απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Υγείας του Υπουργείου
Υγείας, µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
1. Την εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας µέτρων και δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισµού
υγείας της χώρας.
2. Την ανάπτυξη και προώθηση πολιτικών τουρισµού υγείας
σε συνεργασία µε συναρµόδιους Φορείς και Διευθύνσεις του
Υπουργείου Υγείας ή συναρµόδιους φορείς.
3. Τον συντονισµό, την αξιολόγηση και την µέριµνα για την
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υλοποίηση των ανωτέρω πολιτικών και δράσεων.
iv. Αυτοτελές Τµήµα Διαπολιτισµικής Φροντίδας, υπαγόµενο
απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Υγείας, µε τις εξής
αρµοδιότητες:
1. Τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση προγραµµάτων από
την άποψη της προστασίας της Δηµόσιας Υγείας µε πληθυσµόστόχο τις ευάλωτες οµάδες πληθυσµού όπως Ροµά, πρόσφυγες/µετανάστες και λοιπούς µετακινούµενους πληθυσµούς.
2. Τη διασύνδεση των ανωτέρω οµάδων µε τις δοµές υγείας
του δηµόσιου συστήµατος υγείας.
3. Την εκπόνηση µελετών, τη συλλογή και την επεξεργασία δεδοµένων.
4. Τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση προγραµµάτων παρέµβασης, σχετικά µε δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας στις
ως άνω οµάδες.
5. Την παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης σε υγειονοµικό
προσωπικό και άλλους εκπαιδευόµενους (όπως πρακτική
άσκηση σπουδαστών) στα θέµατα της πολιτισµικής αντίληψης
της υγείας και της κάλυψης των αναγκών υγείας των ευάλωτων
πληθυσµών.
6. Τη δηµιουργία διαπολιτισµικού υλικού αγωγής υγείας, ανάλογα µε το θέµα και την εθνότητα.
7. Τον σχεδιασµό, την εποπτεία και την υποστήριξη εθνικών,
ευρωπαϊκών και διεθνών προγραµµάτων από την άποψη της προστασίας της Δηµόσιας Υγείας που αναφέρονται σε ευάλωτες
οµάδες πληθυσµού.
8. Την εκπόνηση στρατηγικών για τους µετακινούµενους πληθυσµούς.
9. Τη συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία, τοπικούς και
διεθνείς Οργανισµούς που διαχειρίζονται θέµατα υγείας των
ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού.»
4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 διαγράφονται οι λέξεις:
«γ. Διεύθυνση (Α3) Ηλεκτρονικής Διεκυβέρνησης» και η περίπτωση δ’ αναρριθµείται σε γ’.
5. Ο τίτλος και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως εξής:
« Άρθρο 8
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει
ως σκοπό:
6. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τµήµα (Α1β) Σύστασης και Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων,».
7. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
π.δ.
121/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
« γ. Τµήµα Γραµµατείας.»
8. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 121/2017 (Α’148) προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
« ε. Τµήµα (Α1ε) Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Στοχοθεσίας
Οργανικών Μονάδων Κεντρικής Υπηρεσίας.»
9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 προστίθεται περίπτωση ε’
ως εξής:
«ε. Τµήµα (Α1ε) Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Στοχοθεσίας
Οργανικών Μονάδων Κεντρικής Υπηρεσίας µε τις εξής αρµοδιότητες:
1. Την εισήγηση προς τον Διοικητικό Γραµµατέα θεµάτων οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας των οργανικών µονάδων
του Υπουργείου, σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες
οργανικές µονάδες.
2. Τον συντονισµό, την παρακολούθηση και την υποβοήθηση
των οργανικών µονάδων του Υπουργείου κατά την πορεία υλοποίησης της στοχοθεσίας.
3. Τη µέριµνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδίαση
περιγραµµάτων θέσεων εργασίας.
4. Την επεξεργασία στοιχείων για την εκτίµηση των αναγκών
των οργανικών µονάδων του Υπουργείου σε θέσεις προσωπικού
και την κατανοµή των οργανικών θέσεων του Υπουργείου ανά Δι-

εύθυνση και Τµήµα.
5. Τη µέριµνα για την ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών και µεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου.
6. Τη µελέτη, την εισήγηση και την παρακολούθηση της εφαρµογής µέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και
διαδικασιών.
7. Την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, που
αφορούν σε θέµατα µεταβίβασης αρµοδιοτήτων.
8. Τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη γνωστοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης των υπαλλήλων
της Κεντρικής Υπηρεσίας σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
9. Την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης του Υπουργείου και την προµήθεια βιβλίων για την υποβοήθηση του έργου
των υπαλλήλων.»
10. Η υποπερίπτωση 7 της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3
του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η µέριµνα για τη σύσταση και τη συγκρότηση των προβλεπόµενων συλλογικών οργάνων, οµάδων εργασίας και Επιτροπών
του Υπουργείου και των νοµικών προσώπων που εποπτεύονται
από το Υπουργείο Υγείας, εξαιρουµένων των οργάνων διοίκησής
τους, καθώς και η µέριµνα για τον ορισµό εκπροσώπων του
Υπουργείου σε συλλογικά όργανα, οµάδες εργασίας και επιτροπές άλλων Υπουργείων και φορέων.».
11. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 προστίθεται υποπερίπτωση 4 ως εξής:
«4. Η τήρηση του Αρχείου».
12. Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 προστίθεται υποπερίπτωση 8 ως εξής:
«8. Η διαδικασία ανάθεσης σε ιδιώτες προµήθειας υπηρεσιών
και υλικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας, έως του ποσού των 2.500 ευρώ ανά προµήθεια.».
13. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Τµήµα Διαχείρισης Δεδοµένων Υγείας, µε τις εξής αρµοδιότητες :
1. Η συλλογή πρωτογενών δεδοµένων, που αφορούν στο
Υπουργείο Υγείας και τους εποπτευόµενους φορείς µέσω σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς και η ανάλυση, επεξεργασία και γεωγραφική αποτύπωση των δεδοµένων αυτών.
2. Η υποδοχή και επίλυση αιτηµάτων των χρηστών πληροφοριακού συστήµατος BI Health.
3. Η υποστήριξη της λειτουργικής διασύνδεσης του συστήµατος BI Health µε άλλα συστήµατα Επιχειρηµατικής Ευφυΐας εποπτευόµενων φορέων, µε στόχο τη συνολική αξιοποίηση των
δεδοµένων των συστηµάτων αυτών.»
14. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9, προστίθεται υποπερίπτωση 8 ως εξής :
«8. Η άσκηση αρµοδιοτήτων της Αρµόδιας Αρχής για τους Κοινοποιηµένους Οργανισµούς για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα,
κατά την έννοια των Οδηγιών και των Κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
15. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 προστίθεται υποπερίπτωση 23 ως εξής :
«23. Η έκδοση αποφάσεων ειδικής έγκρισης επιχορήγησης του
άρθρου 76 του ν. 4170/2013 (Α’163).»
16. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15
αντικαθίστανται ως εξής :
«α) Τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την ανάπτυξη και την
εποπτεία, σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων
δοµών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).
β) Τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την υλοποίηση και
την εποπτεία πολιτικών και παρεµβάσεων πρόληψης και αγωγής
υγείας για την προάσπιση της υγείας σε επίπεδο Π.Φ.Υ. σε συνεργασία µε τις υγειονοµικές περιφέρειες.»
17. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής :
«α) Τµήµα Οργάνωσης και Λειτουργίας Μονάδων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας Δηµοσίου Τοµέα. Σε αυτό κατανέµονται
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οι εξής αρµοδιότητες:
1. Ο προγραµµατισµός ίδρυσης, ανάπτυξης και λειτουργίας,
καθώς και χωροταξικής κατανοµής των δηµοσίων δοµών Π.Φ.Υ.
που λειτουργούν στο πλαίσιο του Ε.Σ.Υ..
2. Ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων οργάνωσης και
λειτουργίας των προαναφερόµενων δοµών, καθώς και η έκδοση
των οργανισµών αυτών, κάθε τροποποίησή τους, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα αναφορικά µε το πλαίσιο λειτουργίας τους.
3. Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη διαδικασιών για τη λειτουργική, επιστηµονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση
των προαναφερόµενων δοµών µε άλλες µονάδες, δίκτυα Π.Φ.Υ.
και νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ..
4. Η εισήγηση για τον καθορισµό του ωραρίου τακτικής λειτουργίας, τρόπου εφηµερίας και κάθε άλλου σχετικού θέµατος
σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού Νοµικών
Προσώπων.
5. Η έκδοση των αποφάσεων που αφορούν σε έσοδα Μονάδων
Υγείας αρµοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συνεργασία µε το
Τµήµα Υποστήριξης των Υ.Π.Ε..
6. Η εισήγηση για την αγορά, τη µίσθωση, τη µεταβίβαση, την
παραχώρηση χρήσης, την εκµίσθωση, την εκποίηση, την αποδοχή δωρεών, την επωφελέστερη αξιοποίηση ακινήτων και εξοπλισµού από µονάδες αρµοδιότητας της Διεύθυνσης προς τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για υλοποίηση, η υποβολή εισήγησης για την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την κάλυψη των κτιριακών αναγκών τους, και η εισήγηση για επωφελέστερη
αξιοποίηση-αλλαγή του σκοπού των κληροδοτηµάτων.
7. Ο καθορισµός του ρυθµιστικού πλαισίου λειτουργίας και
στελέχωσης Κινητών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
φορέων αρµοδιότητας του Τµήµατος.
8. Η έγκριση σκοπιµότητας για την προµήθεια ασθενοφόρων
οχηµάτων δηµόσιων δοµών Π.Φ.Υ..
9. Η µέριµνα για τη ρύθµιση των όρων και των προϋποθέσεων
παροχής ιατροφαρµακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης από
τις ανωτέρω δηµόσιες δοµές παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., ύστερα
από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ..»
18. Τα στοιχεία v και vii της υποπερίπτωσης 1 της περίπτωσης
γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής:
«v. Η υποστήριξη και η προαγωγή του µητρικού θηλασµού.
vii. Η συνεργασία µε τις Υπηρεσίες Δηµόσιας Υγείας των
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος
(προαγωγή υγείας µητέρας παιδιού, υγιούς γήρανσης, κ.λπ.)».
19. Η υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3
του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α. Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, ο προσδιορισµός των όρων
και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας φορέων, υπηρεσιών και προγραµµάτων που σχετίζονται µε τη φροντίδα της οικογένειας, της µητρότητας και του παιδιού, όπως
οικογενειακός προγραµµατισµός, προγεννητικός έλεγχος, περιγενετική φροντίδα, εθνικό προληπτικό πρόγραµµα ελέγχου νεογνών.
β. Η επιστηµονική εποπτεία σε συνεργασία µε το Εθνικό Συµβούλιο Δηµόσιας Υγείας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.»
20. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 15, προστίθενται υποπεριπτώσεις 5 και 6 ως εξής:
«5. Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η υλοποίηση, η αξιολόγηση
δράσεων, παρεµβάσεων και προγραµµάτων της Π.Φ.Υ. (κατ’
οίκον νοσηλεία, πρόληψη για ευπαθείς οµάδες πληθυσµού
κ.λπ.).
6. Ο καθορισµός των όρων λειτουργίας των κινητών µονάδων
Π.Φ.Υ. λοιπών φορέων, εκτός όσων εµπίπτουν στις αρµοδιότητες
του Α’ Τµήµατος.»
21. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 16 προστίθενται υποπεριπτώσεις 11 και 12 ως εξής:
«11. Ο καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων σύστασης και λειτουργίας ειδικών κέντρων ή ιατρείων στα δηµόσια νοσοκοµεία για τη διενέργεια συγκεκριµένων ιατρικών πράξεων
µετά από γνώµη του Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και η έκδοση αποφάσεων
σύστασης και λειτουργίας των εν λόγω κέντρων ή ιατρείων στα
δηµόσια νοσοκοµεία, ύστερα από γνώµη του Κ.Ε.Σ.Υ..
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12. Ο χειρισµός θεµάτων σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία των επιστηµονικών συµβουλίων των νοσοκοµείων.»
22. Η υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3
του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων σύστασης
και λειτουργίας ειδικών κέντρων στις ιδιωτικές κλινικές για τη διενέργεια συγκεκριµένων ιατρικών πράξεων ύστερα από γνώµη
του Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και η έκδοση αποφάσεων σύστασης και λειτουργίας των εν λόγω κέντρων στις ιδιωτικές κλινικές, ύστερα
από γνώµη του Κ.Ε.Σ.Υ.».
23. Η υποπερίπτωση 16 της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
3 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η έγκριση σκοπιµότητας για την προµήθεια υπηρεσιών του
Ε.Κ.Α.Β. και του Ε.ΚΕ.Α. ύστερα από γνωµοδότηση τυχόν συναρµόδιων διευθύνσεων και υπηρεσιών, καθώς και η πρόταση για
την επιχορήγησή τους από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού, του Π.Δ.Ε. (Εθνικοί Πόροι-Συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα) ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή εσόδων.»
24. Η υποπερίπτωση 3 της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3
του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η εποπτεία του Κέντρου Τεκµηρίωσης και Κοστολόγησης
Νοσοκοµειακών Υπηρεσιών Ανώνυµη Εταιρεία (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.
Α.Ε.).»
25. Η υποπερίπτωση 5 της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3
του του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η υγειονοµική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες και
φορείς.»
26. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 προστίθεται περίπτωση
ε’ ως εξής:
«ε. Τµήµα (Γ4ε) Πειθαρχικών Υποθέσεων Ιατρών Κλάδου
ΕΣΥ».
27. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 προστίθεται περίπτωση
ε’ ως εξής:
«ε. Τµήµα (Γ4ε) Πειθαρχικών Υποθέσεων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ,
µε τις εξής αρµοδιότητες:
1. Ο χειρισµός των πειθαρχικών υποθέσεων ιατρών κλάδου
ΕΣΥ και των ιατρών – µελών ΔΕΠ που υπηρετούν στα νοσοκοµεία
του ΕΣΥ.
2. Η παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων σε κάθε
στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας έως την ολοκλήρωσή τους.
3. Τα ερωτήµατα στα πειθαρχικά συµβούλια περί θέσης ή µη
σε δυνητική αργία.
4. Η αποστολή των απόψεων της Διοίκησης στα δικαστήρια.
5. Η άσκηση ενστάσεων κατά αποφάσεων των πειθαρχικών
συµβουλίων.
6. Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά την άσκηση της
πειθαρχικής διαδικασίας στους φορείς αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
7. Η ενηµέρωση του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης
(ΓΕΔΔ) για την πορεία των πειθαρχικών υποθέσεων.»
28. Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 19 αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 19
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
1. Η Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστηµόνων και Επαγγελµατιών Υγείας έχει ως σκοπό:
α) Τη διαµόρφωση και παρακολούθηση εφαρµογής πλαισίου,
που αφορά στην άσκηση του επαγγέλµατος του Ιατρού, Οδοντιάτρου, Φαρµακοποιού και λοιπών επαγγελµατιών υγείας και
την ανάπτυξη αυτών.
β) Τον σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών εκπαίδευσης,
µετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής ανάπτυξης (CDP) των ανωτέρω επαγγελµατιών υγείας.»
29. Όπου αναφέρονται οι λέξεις «Διεύθυνση Ιατρών, Επιστηµόνων και Επαγγελµατιών Υγείας» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστηµόνων και Επαγγελµατιών
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Υγείας.»
30. Οι υποπεριπτώσεις 4 και 7 της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Ο καθορισµός των βασικών κριτηρίων και προϋποθέσεων
και η αναγνώριση της καταλληλότητας Νοσοκοµείων και λοιπών
δοµών υγείας για ειδίκευση, εξειδίκευση και µετεκπαίδευση Ιατρών και Οδοντιάτρων.
7. Η εποπτεία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας και των Ιατρικών Συλλόγων
της χώρας.»
31. Στην υποπερίπτωση 9 της περίπτωσης α’ της παραγράφου
3 του άρθρου 19 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η διαχείριση του συστήµατος της ευρωπαϊκής επαγγελµατικής ταυτότητας για τους Έλληνες επαγγελµατίες που εγκαθίστανται στην αλλοδαπή και του συστήµατος πληροφόρησης για
την εσωτερική αγορά.»
32. Οι υποπεριπτώσεις 1 και 3 της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 19, αντικαθίσταται αντίστοιχα ως εξής:
«1. Ο καθορισµός των προϋποθέσεων άσκησης όλων των λοιπών επαγγελµάτων υγείας, που δεν εµπίπτουν στο Τµήµα Ιατρών
και Φαρµακοποιών, όπως ακτινοφυσικοί, ψυχολόγοι, διαιτολόγοιδιατροφολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, βοηθοί οδοντιάτρου, βοηθοί φαρµακείου, οδοντοτεχνίτες, λογοθεραπευτές κ.λπ..
3. Η εποπτεία Πανελλήνιων Συλλόγων επαγγελµατιών υγείας,
αρµοδιότητας του Τµήµατος.»
33. Στην υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης β’ της παραγράφου
3 του άρθρου 19, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η διαχείριση του συστήµατος της ευρωπαϊκής επαγγελµατικής ταυτότητας για τους Έλληνες επαγγελµατίες που εγκαθίστανται στην αλλοδαπή και του συστήµατος πληροφόρησης για
την εσωτερική αγορά.»
34. H υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3
του άρθρου 20, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο καθορισµός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλµατος
Νοσηλευτών/τριών, Βοηθών Νοσηλευτών/τριών, Διασωστώνπλήρωµατος ασθενοφόρου.»
35. Στην υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης α’ της παραγράφου
3 του άρθρου 20, οι λέξεις «του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας
(Κ.Ε.Σ.Υ.)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του Εθνικού Συµβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.)».
36. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 20, προστίθενται υποπεριπτώσεις 20 και 21 ως εξής:
«20. Ο καθορισµός του τρόπου παροχής υπηρεσιών εκ µέρους
αποκλειστικών αδελφών νοσοκόµων σε ασθενείς νοσοκοµειακών
µονάδων Ε.Σ.Υ. και Ιδιωτικών Κλινικών .
21. Απόκτηση τίτλου στην εξειδίκευση του τεχνικού εξωσωµατικής κυκλοφορίας.»
37. Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 22 αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 22
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Η Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας έχει ως σκοπό τη διαµόρφωση και την παρακολούθηση εφαρµογής πολιτκών ως προς την
Δηµόσια Υγεία και την Υγιεινή του Περιβάλλοντος.»
38. Η υποπερίπτωση 3 της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3
του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για θέµατα µεταδοτικών νοσηµάτων και η παρακολούθηση εφαρµογής αυτών στις
Υπηρεσίες Δηµόσιας Υγείας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού και η παρακολούθηση εφαρµογής των
οδηγιών αυτών.»
39. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 22, προστίθενται υποπεριπτώσεις 11 και 12 ως εξής:
«11. Η διαµόρφωση πολιτικής για την ανοσοποίηση του πληθυσµού που διαµένει στην Ελληνική Επικράτεια έναντι των λοιµωδών νοσηµάτων και η εποπτεία υλοποίησης των προγραµ-

µάτων εµβολιασµού.
12. Η οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).»
40. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 προστίθεται υποπερίπτωση 14 ως εξής:
«14. Η οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών (Ε.Ι.ΝΕ.).»
41. Η υποπερίπτωση 10 της περίπτωσης β’ της παραγράφου
3 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Η συνεργασία µε άλλες αρµόδιες υπηρεσίες και επιτροπές του Υπουργείου, καθώς και µε το ΚΕ.Σ.Υ. για την εκπόνηση
µελετών παρακολούθησης της υγείας του γενικού πληθυσµού
και για την κατάρτιση µητρώων µη µεταδοτικών νοσηµάτων.»
42. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 22, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Τµήµα (Δ1ε) Περιβαλλοντικής Υγιεινής Μονάδων Υγείας και
Οικισµών.»
43. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 22, προστίθεται υποπερίπτωση 9 ως εξής:
«9. Η εκπόνηση προγραµµάτων σχετικών µε τις αρχές της ατοµικής και δηµόσιας υγιεινής για την προστασία της δηµόσιας
υγείας προς τον σκοπό της διαρκούς κατάρτισης και ενηµέρωσης των υγειονοµικών υπαλλήλων, των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος και των πολιτών.»
44. Οι υποπεριπτώσεις 2, 3, 4, 6 και 7 της περίπτωσης ε’ της
παραγράφου 3 του άρθρου 22 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η αξιολόγηση των µελετών ασφαλείας (µελέτες SEVESO)
που εκπονούνται για την προστασία του πληθυσµού στο πλαίσιο
της αντιµετώπισης κινδύνων από τεχνολογικά ατυχήµατα µεγάλης έκτασης και η συµµετοχή σε ελέγχους - επιθεωρήσεις σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι έχουν
ληφθεί τα ενδεδειγµένα µέτρα για την πρόληψη και αντιµετώπιση
ατυχήµατος µεγάλης έκτασης.
3. Η µελέτη, ο προγραµµατισµός και η παρακολούθηση της
εφαρµογής υγειονοµικών διατάξεων, κανονισµών και προγραµµάτων, που αφορούν:
α. Την πρόληψη και αντιµετώπιση δυσµενών υγειονοµικών καταστάσεων σχετικά µε τη συλλογή, αποκοµιδή και διάθεση των
στερεών αποβλήτων.
β. Την προστασία του εδάφους και των υπόγειων νερών από
τη ρύπανση που οφείλεται σε απορριµµατικές ή τοξικές και επικίνδυνες ουσίες.
γ. Την παρακολούθηση σε ετήσια βάση των αποβλήτων των
υγειονοµικών µονάδων ανά κατηγορία αποβλήτων σε συνεργασία µε την εκάστοτε υγειονοµική περιφέρεια.
4. Η παροχή οδηγιών προς τις αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες για τη διενέργεια υγειονοµικών ερευνών, εποπτικών ελέγχων, µετρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων µε στόχο την
παρακολούθηση της ποιότητας του εδάφους, των υπόγειων
νερών και των συνθηκών υγιεινής διάθεσης των στερεών και τοξικών αποβλήτων και για την προστασία της Δηµόσιας Υγείας.
6. Η µελέτη, ο συντονισµός και η παρακολούθηση της εφαρµογής των διατάξεων, κανονισµών και προγραµµάτων, που αφορούν τη λειτουργία των κοιµητηρίων και των κέντρων αποτέφρωσης νεκρών και η αξιολόγηση και η έγκριση, µε υπουργική
απόφαση, υδρογεωτεχνικών µελετών για τη µείωση αποστάσεων
ιδρυόµενων ή επεκτεινόµενων κοιµητηρίων από σχέδια πόλεων
ή για την επέκταση σχεδίου πόλης από υφιστάµενο κοιµητήριο.
7. Η επεξεργασία και η διαµόρφωση υγειονοµικών διατάξεων,
κανονισµών και εγκυκλίων, καθώς και προγραµµατισµός δράσεων σε θέµατα:
i. Διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών, υγρών, αερίων αποβλήτων των Μονάδων Υγείας.
ii. Προστασίας εδάφους και υπογείων νερών από τη διάθεση
αποβλήτων, επικινδύνων και µη, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα.
iii. Υγιεινής οικισµών, ιδίως κοινοχρήστων χώρων και χώρων
διαβίωσης, χώρων συγκέντρωσης του κοινού, ιδίως, κατασκηνώσεων και, δηµόσιων χώρων, κοιµητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.»
45. Στην υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης α’ της παραγράφου
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3 του άρθρου 24 οι λέξεις: «, καθώς και η έγκριση δαπανών του,»
διαγράφονται.
46. Στην υποπερίπτωση 13 της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 24 οι λέξεις: «και η εξέταση των σχετικών ενστάσεων.» διαγράφονται και προστίθενται υποπεριπτώσεις 14
και 15 ως εξής:
«14. Η έκδοση διατάξεων τιµολόγησης.
15. Η έκδοση καταλόγων φαρµάκων για τη θεραπεία σοβαρών
ασθενειών».
47. Το άρθρο 28 αντικαθίσταται ως εξής:

χόµενης υπηρεσίας ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»
49. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 προστίθεται η φράση: «και των αντίστοιχων Γραφείων των διοικήσεων Υγειονοµικών Περιφερειών».
50. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 προστίθεται περίπτωση
ια’ ως εξής:
«ια. η εποπτεία της εφαρµογής της διαδικασίας της λίστας χειρουργείου και η σύνταξη εισηγήσεων σχετικών µε την βελτίωση
της διαδικασίας αυτής.».
51. Τo άρθρο 34 αντικαθίσταται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 28
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

«Άρθρο 34

Η Διεύθυνση Υποστήριξης και Παρακολούθησης Στρατηγικού
Σχεδιασµού έχει ως σκοπό την υποστήριξη και την παρακολούθηση του στρατηγικού σχεδιασµού του Υπουργείου Υγείας,
βάσει ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών που να ανταποκρίνονται
στην επίτευξη του οράµατος και της αποστολής του. Τη Διεύθυνση (Σ.Υ.Π.Σχ.) αποτελείται από τα εξής Τµήµατα:
αα) Τµήµα (Σ.Υ.Π.Σχ. α) Παρακολούθησης και Υποστήριξης
Επιχειρησιακών Σχεδίων.
ββ) Τµήµα (Σ.Υ.Π.Σχ. γ) Μέτρησης, Στατιστικής Ανάλυσης &
Αξιολόγησης.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Το Τµήµα Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρησιακών Σχεδίων είναι αρµόδιο για :
1. Την κατάρτιση τοµεακών επιχειρησιακών σχεδίων, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες οργανικές µονάδες της Κ.Υ. του
Υπουργείου Υγείας και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής τους από τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες οργανικές µονάδες του Υπουργείου
Υγείας.
2. Την επεξεργασία των πληροφοριών που αντλούνται από όλα
τα διεθνή fora και τους διεθνείς οργανισµούς για τη διαµόρφωση
των πολιτικών υγείας.
3. Τη διατοµεακή συνεργασία µε άλλα Υπουργεία για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου.
4. Την έγκριση του σκοπού κοινωφελών ιδρυµάτων σε ό,τι
αφορά τη δράση τους σε θέµατα Υγείας.
5. Τη διαχείριση των αιτηµάτων των µονάδων παροχής υγειονοµικής περίθαλψης ως Κέντρων Εµπειρογνωµοσύνης σύµφωνα µε τον ν. 4461/2017 (Α’38).
β) Το Τµήµα Μέτρησης Ποιότητας, Στατιστικής Ανάλυσης και
Αξιολόγησης Δεδοµένων Υγείας είναι αρµόδιο για :
1. Τη διαµόρφωση δεικτών µέτρησης και αξιολόγησης δεδοµένων του τοµέα υγείας.
2. Την αξιοποίηση δεδοµένων πληροφοριακών συστηµάτων
για την αποτύπωση της κατάστασης της υγείας στη Χώρα και την
εκτίµηση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας του συστήµατος υγείας.
3. Την αξιοποίηση των στοιχείων των Μητρώων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόµενων φορέων του.
4. Την εφαρµογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας
και, ιδίως, του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης για τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Υγείας.
5. Τον σχεδιασµό και την υλοποίηση ερευνών ικανοποίησης
των ληπτών υπηρεσιών υγείας.»
48. Οι περιπτώσεις ζ’, η’, θ’, ι’ και ια’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 30 αναριθµούνται σε στ’, ζ’, η’, θ’ και ι’ αντίστοιχα. Η ως
άνω περίπτωση ζ’, που αναριθµείται σε στ’ αντικαθίσταται ως
εξής :
«στ) Ο καθορισµός των επιτρεπόµενων ορίων δαπανών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας
από συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρε-

Το αυτοτελές Τµήµα (ΥΠΕ) Οργάνωσης και Λειτουργίας Υγειονοµικών Περιφερειών έχει ως σκοπό την οργάνωση, τη λειτουργία και την εποπτεία των Υγειονοµικών Περιφερειών και τη
γραµµατειακή υποστήριξη του Κεντρικού Συµβουλίου Υγειονοµικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.). Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος υπάγεται ο χειρισµός θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας
των Επιστηµονικών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας.
52. Μετά το άρθρο 34 προστίθεται άρθρο 34Α ως εξής:
«ΑΡΘΡΟ 34Α
ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
1. Σε περίπτωση συναρµοδιότητας περισσοτέρων τµηµάτων ή
διευθύνσεων ή γενικών διευθύνσεων ή αυτοτελών τµηµάτων ή
υπηρεσιών, σχετικά µε την έκδοση ατοµικής ή κανονιστικής διοικητικής πράξης ή σχετικά µε τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε διοικητικής υπόθεσης, επιλαµβάνονται από κοινού όλες οι καθ’
ύλην αρµόδιες Διευθύνσεις ή αυτοτελή τµήµατα ή υπηρεσίες.
2. Αν τµήµα ή διεύθυνση ή γενική διεύθυνση ή αυτοτελές
τµήµα ή υπηρεσία διαπιστώνει την αναρµοδιότητά του, σχετικά
µε την έκδοση ατοµικής ή κανονιστικής διοικητικής πράξης ή
σχετικά µε τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε διοικητικής υπόθεσης, αποστέλλει εγγράφως αιτιολογηµένη γνώµη του για την
αναρµοδιότητά του προς το τµήµα ή τη διεύθυνση ή τη γενική
διεύθυνση ή το αυτοτελές τµήµα ή υπηρεσία που θεωρεί αρµόδιο. Το ανωτέρω έγγραφο διακινείται µεταξύ τµηµάτων, αν ανήκουν στην ίδια διεύθυνση, µεταξύ διευθύνσεων, αν ανήκουν στην
ίδια γενική διεύθυνση και µεταξύ γενικών διευθύνσεων ή/και αυτοτελών τµηµάτων ή υπηρεσιών σε κάθε άλλη περίπτωση.
3. Σε περίπτωση διαφωνίας για την αρµοδιότητα έκδοσης ατοµικής ή κανονιστικής διοικητικής πράξης ή σχετικά µε τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε διοικητικής υπόθεσης αποφαίνεται
οριστικά επί της αρµοδιότητας: α) ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης, αν η διαφωνία διατυπώνεται µεταξύ Τµηµάτων της ίδιας Διεύθυνσης, β) ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης, αν η
διαφωνία διατυπώνεται µεταξύ Διευθύνσεων της ίδιας Γενικής
Διεύθυνσης και γ) Ο Υπουργός Υγείας σε κάθε άλλη περίπτωση.»
53. Στο άρθρο 35 οι λέξεις: «εξακόσιες είκοσι δύο (622)» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «εξακόσιες είκοσι επτά (627)».
54. Στο άρθρο 38 οι λέξεις: «εβδοµήντα πέντε (75)» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «ογδόντα (80)».
55. Στην στήλη υπ’ αυξ.αριθµ.1 του Πίνακα µε τον τίτλο «Βαθµίδα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)», ο αριθµός «21» αντικαθίσταται από τον αριθµό «26».
56. Το άρθρο 41 αντικαθίσταται ως εξής:
«ΑΡΘΡΟ 41
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων
Η πλήρωση των θέσεων των Προϊσταµένων οργανικών µονάδων καλύπτεται από τους κατωτέρω κλάδους ή ειδικότητες προσωπικού, ανά οργανική µονάδα ως εξής:
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Άρθρο 82
Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου
Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων
Μετά το άρθρο 32 του π.δ.121/2017, προστίθεται άρθρο 32Α
ως εξής:
«Άρθρο 32Α
1. Στο Υπουργείο Υγείας συνιστάται αυτοτελές γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων (ΥΠΔ), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας. Το αυτοτελές γραφείο ΥΠΔ
στελεχώνεται από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων (ΥΠΔ /
Data Protection Officer - DPO) του Υπουργείου και τον αναπληρωτή του. Για τις ανάγκες υποστήριξης του ΥΠΔ, στο γραφείο
αυτό επιπλέον του ανωτέρω Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων
και του αναπληρωτή του, συνιστώνται πέντε (5) οργανικές θέσεις
υπαλλήλων που µπορεί να καλύπτονται από προσωπικό απασχολούµενο µε σύµβαση ΙΔΑΧ, το οποίο, για τον σκοπό αυτό, διορίζεται ή προσλαµβάνεται ή αποσπάται ή µετατάσσεται από άλλες
υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, άλλα Υπουργεία ή Ανεξάρτητες Αρχές ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οικείες διατάξεις και ύστερα
από αίτηµα του ΥΠΔ.
2. Ο ΥΠΔ του Υπουργείου Υγείας και ο αναπληρωτής του επιλέγονται µε βάση σχετική προκήρυξη και µε κριτήριο τα προσόντα τους και, ιδίως, την αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία
που διαθέτουν, στον τοµέα του δικαίου και των πρακτικών για
την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως στον
τοµέα της υγείας, καθώς και την ικανότητα εκπλήρωσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων (Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119).
3. Ο ΥΠΔ και ο αναπληρωτής του ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και πάντοτε για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία
υπόκειται σε ανανέωση χωρίς περιορισµό και µπορεί να διακοπεί
µόνο για σπουδαίο λόγο, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων
του άρθρου 38 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων
για την ανεξαρτησία του ΥΠΔ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του.
4. Ο ΥΠΔ και ο αναπληρωτής του µπορεί να είναι υπάλληλοι
του Υπουργείου Υγείας τακτικοί ή µε σύµβαση ΙΔΑΧ ή να αποσπαστούν ή να µεταταγούν σ’ αυτό ή να ασκούν τα καθήκοντά
τους βάσει σύµβασης παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση
αυτή, η δαπάνη µισθοδοσίας του αποσπώµενου βαρύνει τον
φορέα προέλευσης. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος,
ο ΥΠΔ και ο αναπληρωτής του µπορεί να οριστούν µε απόσπαση,
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και του οικείου Υπουργού,
κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Στην περίπτωση διενέργειας απόσπασης κατά τα προαναφερόµενα, η ανανέωση της
θητείας του ΥΠΔ διενεργείται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.
5. Το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, στηρίζει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
38 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων, τον ΥΠΔ
στην άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 39
του εν λόγω Κανονισµού, παρέχοντας τους απαραίτητους πόρους για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων και την πρόσβαση
σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα και πράξεις επεξεργασίας,
καθώς και τους απαραίτητους πόρους για τη διατήρηση της εµπειρογνωσίας του.
6. Ο ΥΠΔ ασκεί όλα τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες, που
του απονέµονται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων, ιδίως εκείνες του άρθρου 39, καθώς και από
άλλες ειδικές διατάξεις. Ο ΥΠΔ έχει, ιδίως, τις εξής αρµοδιότητες:
α) συµµετέχει, δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα θέµατα τα
οποία σχετίζονται µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνει γνώµη για κάθε νοµοθετικό µέτρο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο εισάγει περιορι-
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σµούς στο πεδίο εφαρµογής των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 23 και 9 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων,
β) ενηµερώνει τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό, τους
Γενικούς Γραµµατείς, τους Αναπληρωτές Γενικούς Γραµµατείς
και τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασµό του Υπουργείου και
τους υπαλλήλους που διενεργούν επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τους εποπτευόµενους από το
Υπουργείο φορείς για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από
το Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων και από άλλες διατάξεις είτε πρόκειται για ρυθµίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε
για εθνικές ρυθµίσεις σχετικά µε την προστασία δεδοµένων,
γ) παρακολουθεί και εποπτεύει: αα) τη συµµόρφωση µε το Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων, µε άλλες διατάξεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µε εθνικές ρυθµίσεις σχετικά µε την προστασία δεδοµένων και µε τις πολιτικές του Υπουργείου Υγείας,
των εποπτευόµενων από αυτό φορέων και των εκτελούντων την
επεξεργασία για λογαριασµό του Υπουργείου Υγείας και των
εποπτευόµενων από αυτό φορέων, σε σχέση µε την προστασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ββ) την ανάθεση αρµοδιοτήτων, την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση των υπαλλήλων που συµµετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, γγ) τους σχετικούς ελέγχους είτε στο εσωτερικό του
Υπουργείου Υγείας είτε σε εποπτευόµενους από το Υπουργείο
Υγείας φορείς είτε σε εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασµό του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόµενων από αυτό
φορέων,
δ) παρέχει συµβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίµηση αντικτύπου σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων και
παρακολουθεί την υλοποίησή της σύµφωνα µε το άρθρο 35 του
Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων,
ε) συνεργάζεται µε την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εποπτική Αρχή,
στ) ενεργεί ως σηµείο επικοινωνίας µε την Αρχή Προστασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε άλλη εποπτική
αρχή για θέµατα που σχετίζονται µε την επεξεργασία, περιλαµβανοµένης της προηγούµενης διαβούλευσης που αναφέρεται
στο άρθρο 36 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων,
και πραγµατοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα µε την περίπτωση,
για οποιοδήποτε άλλο θέµα,
ζ) συνεργάζεται, κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων του, µε τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδοµένων,
εφόσον αυτοί υπάρχουν, των εποπτευόµενων από το Υπουργείο
Υγείας φορέων και των εκτελούντων την επεξεργασία για λογαριασµό του Υπουργείου Υγείας.
7. Ο ΥΠΔ αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό, ο οποίος διασφαλίζει ότι, ο ΥΠΔ δεν λαµβάνει εντολές για την άσκηση των
καθηκόντων του. Ο ΥΠΔ δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις
οποιαδήποτε µορφής, επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του.
8. Τα υποκείµενα των δεδοµένων µπορούν να επικοινωνούν µε
τον ΥΠΔ για κάθε θέµα σχετικό µε την επεξεργασία των δεδοµένων τους προσωπικού χαρακτήρα και µε την άσκηση των δικαιωµάτων τους δυνάµει του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων.
9. Ο ΥΠΔ δεσµεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της
εµπιστευτικότητας σχετικά µε την εκτέλεση των καθηκόντων του,
σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο ή τις οικείες εθνικές ρυθµίσεις.
10. Ο ΥΠΔ και ο αναπληρωτής του µπορούν να επιτελούν και
άλλα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Το Υπουργείο Υγείας διασφαλίζει ότι τα εν λόγω καθήκοντα και υποχρεώσεις δεν συνεπάγονται σύγκρουση συµφερόντων.»
Άρθρο 83
Σύσταση και λειτουργία Εθνικών Μητρώων Ασθενών
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µπορεί να συνιστώνται
και να λειτουργούν Εθνικά Μητρώα Ασθενών, στη βάση συγκεκριµένων κάθε φορά κριτηρίων, όπως η χρήση θεραπειών αυξηµένου κόστους ή / και αυξηµένης νοσηρότητας / θνητότητας, η
µεγάλη επίπτωση των νοσηµάτων στο γενικό πληθυσµό, η χρήση
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συγκεκριµένης θεραπείας, η καταγραφή σπάνιων νόσων, οι σκοποί φαρµακοεπαγρύπνησης. Η σύσταση και η λειτουργία των
ανωτέρω Μητρώων αποσκοπούν στην προάσπιση, την προστασία και την προαγωγή της υγείας του πληθυσµού, µέσω του προγραµµατισµού και της υλοποίησης πολιτικών δηµόσιας υγείας,
στη διασφάλιση της καθολικής και ισότιµης πρόσβασης στην παροχή ποιοτικά και ποσοτικά επαρκών υπηρεσιών υγειονοµικής
φροντίδας από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στη διασφάλιση των
πόρων που διατίθενται για την υγειονοµική περίθαλψη, στον
έλεγχο των δαπανών και την αποτελεσµατική χρηµατοδότηση
της υγειονοµικής περίθαλψης, καθώς, επίσης, και στη ρύθµιση
της λειτουργίας και στην άσκηση εποπτείας στους φορείς υγειονοµικής φροντίδας του ιδιωτικού τοµέα. Η σύσταση και η λειτουργία των Μητρώων αυτών διενεργείται, σύµφωνα µε τα
διεθνή επιστηµονικά πρότυπα και ιδίως τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ειδικές εθνικές ρυθµίσεις, τις σχετικές
οδηγίες και συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσηµάτων (ECDC).
2. Κατά τη σύσταση και τη λειτουργία καθενός από τα προαναφερόµενα Μητρώα από το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, πρέπει πάντοτε να διασφαλίζεται η προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε το
άρθρο 9Α του Συντάγµατος και την κείµενη νοµοθεσία και, ιδίως,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Προστασίας
Δεδοµένων (Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119).
3. Ειδικότερα, τα ευαίσθητα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας
στο πλαίσιο καθενός από τα Εθνικά Μητρώα, τα οποία συστήνονται και λειτουργούν, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να τύχουν επεξεργασίας,
εφόσον συντρέχει µία τουλάχιστον από τις εξής περιπτώσεις:
α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής
ή επαγγελµατικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονοµικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης
υγειονοµικών και κοινωνικών συστηµάτων και υπηρεσιών βάσει
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ρυθµίσεων ή δυνάµει σύµβασης µε επαγγελµατία του τοµέα της υγείας και µε
την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων,
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δηµοσίου συµφέροντος στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, όπως η προστασία
έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονοµικής περίθαλψης και των φαρµάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
εθνικών ρυθµίσεωνπου προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριµένα µέτρα για την προστασία των δικαιωµάτων και των ελευθεριών του υποκειµένου των δεδοµένων, ειδικότερα δε του
επαγγελµατικού απορρήτου,
γ) το υποκείµενο των δεδοµένων έχει παράσχει την έγγραφη
συγκατάθεσή του για την επεξεργασία αυτών των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριµένους σκοπούς, εκτός αν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι
εθνικές ρυθµίσεις προβλέπουν ότι η απαγόρευση της επεξεργασίας των ευαίσθητων δεδοµένων του προσωπικού χαρακτήρα
δεν µπορεί να αρθεί από το υποκείµενο των δεδοµένων,
δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συµφερόντων του υποκειµένου των δεδοµένων ή άλλου
φυσικού προσώπου, αν το υποκείµενο των δεδοµένων είναι σωµατικά ή νοµικά ανίκανο να συγκατατεθεί,
ε) η επεξεργασία είναι, βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή εθνικών ρυθµίσεων, απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δηµοσίου συµφέροντος, το οποίο είναι ανάλογο προς τον
επιδιωκόµενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώµατος στην
προστασία των δεδοµένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριµένα µέτρα για τη διασφάλιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων
και των συµφερόντων του υποκειµένου των δεδοµένων,
στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτη-
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σης προς το δηµόσιο συµφέρον, για σκοπούς επιστηµονικής ή
ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 89 του Γενικού Κανονισµού για την
Προστασία Δεδοµένων, βάσει του δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή εθνικών ρυθµίσεων, οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόµενο στόχο, σέβονται την ουσία του δικαιώµατος στην προστασία των δεδοµένων και προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριµένα µέτρα για τη διασφάλιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων και
των συµφερόντων του υποκειµένου των δεδοµένων.
4. Τα πρόσωπα, τα οποία, υπό την άµεση εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, ή του εκτελούντος
την επεξεργασία που ενδεχοµένως οριστεί από το Υπουργείο
Υγείας, είναι εξουσιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα, που περιέχονται στα εθνικά Μητρώα
του παρόντος, δεσµεύονται από την τήρηση του απορρήτου ή
της εµπιστευτικότητας σχετικά µε την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, ιδίως του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, του Υπαλληλικού Κώδικα και του
Ποινικού Κώδικα.
5. Το Υπουργείο Υγείας µπορεί να δηµοσιεύει ή να χορηγεί,
έναντι συνδροµής ή ειδικού παραβόλου στατιστικής φύσης, συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν µπορούν πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείµενα των δεδοµένων και τα οποία
προέρχονται από τη λειτουργία των εθνικών Μητρώων του παρόντος.
6. Για τη συλλογή και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού και µη προσωπικού χαρακτήρα, που καταχωρούνται σε καθένα από τα εν λόγω Μητρώα, το Υπουργείο
Υγείας σχεδιάζει και λειτουργεί σχετικό πληροφοριακό σύστηµα.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθµίζονται ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτοµερειακά θέµατα για τη σύσταση και λειτουργία
κάθε Μητρώου µε βάση τον ειδικότερο σκοπό του, καθώς και για
τη συλλογή, την τήρηση και κάθε περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων και δεδοµένων που καταχωρούνται σε αυτό σε έντυπη ή
σε ηλεκτρονική µορφή, κάθε οργανωτικό και τεχνικό µέτρο για
την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης τεχνικών ανωνυµοποίησης, ψευδονυµοποίησης και κρυπτογράφησης, θέµατα οργάνωσης και διαχείρισης
κάθε µητρώου µε βάση τον ειδικότερο σκοπό σύστασης και λειτουργίας του, για την άσκηση και την ικανοποίηση των δικαιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµένων, για τους αποδέκτες των
δεδοµένων, για τους ακριβείς όρους της διάθεσης στατιστικής
φύσης συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν µπορούν
πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείµενα των δεδοµένων, και το
ύψος της συνδροµής ή του παραβόλου για τη διάθεση αυτή,
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
7. Η επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο καθενός από τα εθνικά Μητρώα, τα οποία συνιστώνται και λειτουργούν σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις
διατάξεις του παρόντος, δεν µπορεί να επιφέρει ως αποτέλεσµα
την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους
σκοπούς από τρίτους, όπως εργοδότες ή ασφαλιστικές εταιρείες
και τράπεζες.
8. Όποιος, χωρίς δικαίωµα, επεµβαίνει µε οποιονδήποτε τρόπο
σε οποιοδήποτε από τα εθνικά Μητρώα, τα οποία συστήνονται
και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, ή λαµβάνει γνώση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα Μητρώα αυτά, ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει,
καταστρέφει, επεξεργάζεται, µεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά
προσιτά σε µη δικαιούµενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα
αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδοµένων ή τα εκµεταλλεύεται µε οποιονδήποτε τρόπο, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή και, αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδοµένα, µε
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) τουλάχιστον ευρώ, αν η πράξη
δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.
9. Αν ο υπαίτιος των πράξεων της προηγούµενης παραγράφου
είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο
περιουσιακό όφελος ή να βλάψει τρίτον, επιβάλλεται κάθειρξη
έως δέκα (10) έτη και χρηµατική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
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Άρθρο 84
Ατοµικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.)
Η παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του ν. 4486/2017 (Α’115), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:
«4. Καθιερώνεται ο Ατοµικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
(Α.Η.Φ.Υ.) για όλους τους κατόχους Α.Μ.Κ.Α. και Α.Υ.Π.Α., ο
οποίος τίθεται σε λειτουργία µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Ο Α.Η.Φ.Υ. αποσκοπεί στην προάσπιση, την προστασία και την
προαγωγή της υγείας του πληθυσµού, µέσω του προγραµµατισµού και της υλοποίησης πολιτικών δηµόσιας υγείας, στη διασφάλιση της καθολικής και ισότιµης πρόσβασης στην παροχή
ποιοτικά και ποσοτικά επαρκών υπηρεσιών υγειονοµικής φροντίδας από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στη διασφάλιση των πόρων
που διατίθενται για την υγειονοµική περίθαλψη, τον έλεγχο των
δαπανών και την αποτελεσµατική χρηµατοδότηση της υγειονοµικής περίθαλψης, καθώς επίσης και στη ρύθµιση της λειτουργίας και στην άσκηση εποπτείας στους φορείς υγειονοµικής
φροντίδας του ιδιωτικού τοµέα.
2. Ο Α.Η.Φ.Υ. περιέχει το ατοµικό ιστορικό υγείας του λήπτη
υπηρεσιών υγείας, καθώς και δεδοµένα, εκτιµήσεις και πληροφορίες κάθε είδους σχετικά µε την κατάσταση και την κλινική
εξέλιξη του προσώπου αυτού, ως ασθενούς, καθ’ όλη τη διαδικασία περίθαλψής του. Το περιεχόµενο του Α.Η.Φ.Υ. τηρείται ισοβίως και είναι ενιαίο και υποχρεωτικό σε εθνικό επίπεδο.
3. Με τη σύσταση και λειτουργία του από το Υπουργείο Υγείας,
ως υπεύθυνο επεξεργασίας, ο Α.Η.Φ.Υ. διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων (Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119).
4. Τα ευαίσθητα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας στο πλαίσιο
του Α.Η.Φ.Υ., σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να τύχουν επεξεργασίας, εφόσον συντρέχει µία τουλάχιστον από τις εξής περιπτώσεις:
α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής
ή επαγγελµατικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονοµικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης
υγειονοµικών και κοινωνικών συστηµάτων και υπηρεσιών βάσει
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ρυθµίσεων ή δυνάµει σύµβασης µε επαγγελµατία του τοµέα της υγείας και µε
την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων, ιδίως την τήρηση επαγγελµατικού απορρήτου,
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δηµοσίου συµφέροντος στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, όπως η προστασία
έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονοµικής περίθαλψης και των φαρµάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή εθνικών ρυθµίσεων, µε την πρόβλεψη κατάλληλων και συγκεκριµένων µέτρων για την προστασία των δικαιωµάτων και των
ελευθεριών του υποκειµένου των δεδοµένων, ειδικότερα δε του
επαγγελµατικού απορρήτου,
γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δηµόσιο συµφέρον, για σκοπούς επιστηµονικής ή
ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 89 του Γενικού Κανονισµού για την
Προστασία Δεδοµένων, βάσει του δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή εθνικών ρυθµίσεων, σκοπούς οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον
επιδιωκόµενο στόχο, σέβονται την ουσία του δικαιώµατος στην
προστασία των δεδοµένων και προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριµένα µέτρα για τη διασφάλιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων και των συµφερόντων του υποκειµένου των δεδοµένων,
δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του
Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, ή του υποκειµένου των δεδοµένων στον τοµέα του εργατικού δικαίου και του
δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, εφό-
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σον επιτρέπεται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από
εθνικές ρυθµίσεις ή από συλλογική συµφωνία σύµφωνα µε το
εθνικό δίκαιο, παρέχοντας κατάλληλες εγγυήσεις για τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τα συµφέροντα του υποκειµένου των δεδοµένων,
ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δηµοσίου συµφέροντος, βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ρυθµίσεων, το οποίο είναι ανάλογο προς τον
επιδιωκόµενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώµατος στην
προστασία των δεδοµένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριµένα µέτρα για τη διασφάλιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων
και των συµφερόντων του υποκειµένου των δεδοµένων,
στ) το υποκείµενο των δεδοµένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριµένους σκοπούς,
εκτός αν το δίκαιο της Ένωσης ή εθνικές ρυθµίσεις προβλέπουν
ότι, η απαγόρευση επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών δεν µπορεί να αρθεί από το υποκείµενο των δεδοµένων,
ζ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία της ζωής
ή της υγείας του υποκειµένου των δεδοµένων ή άλλου φυσικού
προσώπου, αν το υποκείµενο των δεδοµένων είναι σωµατικά ή
νοµικά ανίκανο να συγκατατεθεί,
η) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεµελίωση, την
άσκηση ή την υποστήριξη νοµικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα.
5. Ο Α.Η.Φ.Υ. ενεργοποιείται από τον οικογενειακό ιατρό, στον
οποίο ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι εγγεγραµµένος, διαφορετικά από οποιονδήποτε άλλο ιατρό, ειδικότητας γενικής ιατρικής, παθολογίας ή παιδιατρικής, πιστοποιηµένο και εξουσιοδοτηµένο από το σύστηµα αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ.. Οι ιατροί,
οι οδοντίατροι και οι άλλοι επαγγελµατίες υγείας, οι οποίοι είναι
πιστοποιηµένοι και εξουσιοδοτηµένοι χρήστες του Συστήµατος
της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), υποχρεούνται να
καταχωρούν στον Α.Η.Φ.Υ. όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από εξέταση ή επίσκεψη και είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση της κατάστασης, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη
νοσηλεία και την αποκατάσταση της σωµατικής ή ψυχικής υγείας
του ατόµου. Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο τηρεί ή επεξεργάζεται νοµίµως ατοµικό φάκελο ή µητρώο ασθενών, συµπεριλαµβανοµένων µητρώων ή ατοµικών φακέλων ασφαλισµένων
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, υποχρεωτικά
καταχωρεί στον Α.Η.Φ.Υ. κάθε δεδοµένο υγείας που σχετίζεται
µε τον ασθενή.
6. Ο λήπτης υπηρεσιών υγείας ενηµερώνεται από κάθε πιστοποιηµένο και εξουσιοδοτηµένο από το σύστηµα αρχειοθέτησης
του Α.Η.Φ.Υ. ιατρό, οδοντίατρο και επαγγελµατία υγείας ότι
αυτός έχει πρόσβαση και µπορεί να επεξεργάζεται τα δεδοµένα
του προσωπικού χαρακτήρα στο σύστηµά του Α.Η.Φ.Υ. για τον
σκοπό της παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Αν ο λήπτης υπηρεσιών
υγείας είναι ανήλικος, οι ανωτέρω ενέργειες πραγµατοποιούνται
και, αντίστοιχα, η ενηµέρωση παρέχεται σε γονέα ή πρόσωπο
που ασκεί τη γονική µέριµνα ή έχει την επιµέλειά του. Αν ο λήπτης υπηρεσιών υγείας τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση, οι
ανωτέρω ενέργειες πραγµατοποιούνται και, αντίστοιχα, η ενηµέρωση παρέχεται στο δικαστικό του συµπαραστάτη. Κατά την
πρόσβαση και την καταχώριση στοιχείων σε Α.Η.Φ.Υ. καταγράφονται τα δεδοµένα του χρήστη και η χρονική στιγµή που αυτός
εισέρχεται στο σύστηµα.
7. Ως εκτελούσα την επεξεργασία, για λογαριασµό του Υπουργείου Υγείας, για τη σύσταση και τη λειτουργία του συστήµατος
αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ. ορίζεται η εταιρεία µε την επωνυµία
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» που
έχει συσταθεί µε τον ν. 3607/2007 (Α’ 245). Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αναλαµβάνει το σχεδιασµό, την υλοποίηση, την οργάνωση της µετάπτωσης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων
δεδοµένων, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την
ακεραιότητα, την εµπιστευτικότητα και τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων και κάθε άλλο θέµα, που αφορά την οµαλή λειτουργία
του συστήµατος αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ., τηρώντας τις διατάξεις της νοµοθεσίας για την προστασία των δεδοµένων προ-
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σωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεµελιώδεις αρχές, που θέτει
για τη νοµιµότητα κάθε επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα το άρθρο 5 του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων. Στο πλαίσιο της εν λόγω εκτέλεσης επεξεργασίας για λογαριασµό του Υπουργείου Υγείας, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
επιφορτίζεται µε όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι διατάξεις του Γενικού Κανονισµού για
την Προστασία Δεδοµένων και ιδίως:
α) επεξεργάζεται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, µόνο
βάσει καταγεγραµµένων εντολών του Υπουργείου Υγείας, ως
υπευθύνου επεξεργασίας, µεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισµό, εκτός αν υποχρεούται προς τούτο βάσει του
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βάσει εθνικών ρυθµίσεων. Σε
αυτή την περίπτωση, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενηµερώνει το Υπουργείο
Υγείας για την εν λόγω νοµική απαίτηση πριν από την επεξεργασία,
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να
επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσµευση τήρησης εµπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εµπιστευτικότητας,
γ) λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για τη διασφάλιση του
απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας σύµφωνα µε το
άρθρο 32 του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων,
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2
και 4 του άρθρου 28 του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία
Δεδοµένων σχετικά µε την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την
επεξεργασία,
ε) λαµβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί
το Υπουργείο Υγείας µε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά
µέτρα, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της
υποχρέωσης του Υπουργείου Υγείας να απαντά σε αιτήµατα για
άσκηση των δικαιωµάτων του υποκειµένου των δεδοµένων, που
προβλέπονται στο Κεφάλαιο III του Γενικού Κανονισµού για την
Προστασία Δεδοµένων,
στ) συνδράµει το Υπουργείο Υγείας στη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα
32 έως 36 του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.,
ζ) θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας κάθε απαραίτητη
πληροφορία προς απόδειξη της συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 28 του Γενικού Κανονισµού
για την Προστασία Δεδοµένων και επιτρέπει και διευκολύνει τους
ελέγχους, περιλαµβανοµένων των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από το Υπουργείο Υγείας, ιδίως, µέσω του Υπευθύνου
Προστασίας Δεδοµένων και υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας, ή από άλλον
ελεγκτή εντεταλµένο από το Υπουργείο Υγείας.
8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθµίζονται, ειδικότερα,
τεχνικά ή λεπτοµερειακά θέµατα για τη σύσταση και τη λειτουργία του συστήµατος αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ., για το περιεχόµενο του Α.Η.Φ.Υ., για τον προσδιορισµό επιπλέον κατηγοριών
ληπτών υπηρεσιών υγείας που δικαιούνται Α.Η.Φ.Υ., πέραν των
κατόχων Α.Μ.Κ.Α. και Α.Υ.Π.Α., για τη συλλογή, την τήρηση και
την κάθε περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων και δεδοµένων που
καταχωρούνται σε αυτό, για κάθε οργανωτικό και τεχνικό µέτρο
για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της ταυτοποίησης των προσώπων που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του Α.Η.Φ.Υ., της καταγραφής των
δεδοµένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύστηµα, σύµφωνα
µε την παράγραφο 6, και της συνακόλουθης ενηµέρωσης του
υποκειµένου των δεδοµένων σύµφωνα µε την παράγραφο 12,
της χρήσης τεχνικών ανωνυµοποίησης, ψευδονυµοποίησης και
κρυπτογράφησης, για θέµατα οργάνωσης και διαχείρισής του µε
βάση τους σκοπούς σύστασης και λειτουργίας του, για την
άσκηση και την ικανοποίηση των δικαιωµάτων των υποκειµένων
των δεδοµένων, τους αποδέκτες των δεδοµένων, τους ακριβείς
όρους της διάθεσης στατιστικής φύσης συγκεντρωτικών στοιχείων, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

9. Τα πρόσωπα, τα οποία υπό την άµεση εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας ή της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως
εκτελούσας την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιέχονται
στον Α.Η.Φ.Υ., δεσµεύονται από την τήρηση του απορρήτου ή
της εµπιστευτικότητας σχετικά µε την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, ιδίως του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, του Υπαλληλικού
Κώδικα και του Ποινικού Κώδικα.
10. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργασία του συστήµατος αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ., επιτρέπεται να παρέχει ανωνυµοποιηµένα στοιχεία στο Υπουργείο Υγείας, µε σκοπό τη
διενέργεια επιδηµιολογικών, στατιστικών, οικονοµικών, διοικητικών και διαχειριστικών αναλύσεων για τη βελτίωση των δεικτών
υγείας και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
11. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται οι όροι και οι
διαδικασίες µε τις οποίες το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνος
επεξεργασίας, επιτρέπεται να δηµοσιεύει ή να χορηγεί, έναντι
συνδροµής ή ειδικού παραβόλου, στατιστικής φύσης συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν µπορούν πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείµενα των δεδοµένων και τα οποία προέρχονται
από τη λειτουργία του συστήµατος αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας ορίζεται το ύψος και ο τρόπος απόδοσης της συνδροµής ή του παραβόλου για τη διάθεση αυτή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
12. Ο λήπτης υπηρεσιών υγείας, ως υποκείµενο δεδοµένων,
έχει, µετά από την ενεργοποίηση του Α.Η.Φ.Υ., δικαίωµα πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων. Στους αποδέκτες των δεδοµένων του Α.Η.Φ.Υ.,
σύµφωνα µε την περίπτωση 9 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων περιλαµβάνονται ο εκάστοτε οικογενειακός ιατρός του, καθώς και ο θεράπων ιατρός, οδοντίατρος
ή άλλος επαγγελµατίας υγείας, κατά τη νοσηλεία ή την επίσκεψη
σε δηµόσια ή ιδιωτική µονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, για
τον σκοπό παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και επαγγελµατίες
υγείας και δηµόσιες αρχές, για τον σκοπό πλήρωσης δηµοσίου
συµφέροντος στον τοµέα της δηµόσιας υγείας. Ωστόσο, οι δηµόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες του
Α.Η.Φ.Υ. του στο πλαίσιο συγκεκριµένης έρευνας, για την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύµφωνα µε το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικές ρυθµίσεις, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδοµένων αυτών από τις εν λόγω
δηµόσιες αρχές πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανόνες προστασίας των δεδοµένων ανάλογα µε τους σκοπούς
της επεξεργασίας. Το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργασία, διασφαλίζουν ότι, το υποκείµενο των δεδοµένων έχει τη δυνατότητα
να ενηµερωθεί µε πρόσφορο τρόπο, ιδίως, µε ειδική καταχώριση
στον Α.Η.Φ.Υ., µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή SMS,
για το ποιος είχε πρόσβαση στις πληροφορίες του Α.Η.Φ.Υ. του
και τη χρονική στιγµή της πρόσβασης αυτής, µε βάση τα στοιχεία
που προκύπτουν από την καταγραφή των δεδοµένων του χρήστη
που εισέρχεται στο σύστηµα, σύµφωνα την παράγραφο 6.
13. Η επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται στον Α.Η.Φ.Υ., για τους σκοπούς και
µε τη διαδικασία που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος, δεν
µπορεί να επιφέρει ως αποτέλεσµα την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από τρίτους, όπως
εργοδότες ή ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες. Η προαναφερόµενη απαγόρευση επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών που
καταχωρούνται στον Α.Η.Φ.Υ. για άλλους σκοπούς από τρίτους,
όπως εργοδότες ή ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες, δεν
µπορεί να αρθεί από το υποκείµενο των δεδοµένων.
14. Όποιος, χωρίς δικαίωµα, επεµβαίνει µε οποιονδήποτε
τρόπο στα συστήµατα αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ., του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) και του ηλεκτρονικού φακέλου δαπάνης ασφάλισης υγείας δικαιούχου, που
δηµιουργήθηκε και τηρείται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ή λαµβάνει γνώση
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα Μη-
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τρώα αυτά, ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, µεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε µη δικαιούµενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν
γνώση των εν λόγω δεδοµένων ή τα εκµεταλλεύεται µε οποιονδήποτε τρόπο τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή και,
αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδοµένα, µε φυλάκιση ενός (1)
έτους και χρηµατική ποινή τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.
15. Αν ο υπαίτιος των πράξεων της προηγούµενης παραγράφου είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, ή να βλάψει τρίτον, επιβάλλεται
κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηµατική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.»
Άρθρο 85
Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής
1. α. Η αληθής έννοια του προβλεπόµενου διοικητικού ελέγχου
στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3305/2005 (Α’17), όπως αυτή
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4558/2018
είναι ότι, µπορεί να αφορά ολόκληρο το διάστηµα λειτουργίας
της Αρχής µε έναρξη τη σύστασή της.
β. Η αληθής έννοια της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3305/2005
είναι ότι, η υπουργική απόφαση περί έναρξης λειτουργίας της
αρχής που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη, εκδίδεται άπαξ
και δεν απαιτείται η επανέκδοσή της σε κάθε νέα συγκρότηση
αυτής, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή της.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3305/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Υγείας καθορίζονται οι µηνιαίες αποδοχές
του Προέδρου και των µελών της Αρχής, καθώς και η αποζηµίωσή τους για κάθε συνεδρίαση στην οποία συµµετέχουν. Στον
αναπληρωτή του Προέδρου και στα αναπληρωµατικά µέλη καταβάλλεται το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) των αποδοχών του
Προέδρου και των τακτικών µελών αντίστοιχα, εφόσον κατά βεβαίωση του Προέδρου, κατά τη διάρκεια του µηνός, έλαβαν
µέρος σε συνεδριάσεις της Αρχής ή προσέφεραν άλλη υπηρεσία. Οι διατάξεις για τις δαπάνες κινήσεως των µετακινούµενων
προσώπων µε εντολή του Δηµοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας,
που ισχύουν κάθε φορά, έχουν εφαρµογή και για τη µετακίνηση
του Προέδρου και του αναπληρωτή του, καθώς και των τακτικών
και αναπληρωµατικών µελών της Αρχής από τον τόπο κατοικίας
τους στην έδρα της Αρχής για συµµετοχή σε συνεδριάσεις και
άλλη προσφορά υπηρεσιών στην Αρχή και για τη µετακίνησή
τους σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο κατοικίας τους για την
εκτέλεση υπηρεσίας στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων
τους. Οι ίδιες διατάξεις εφαρµόζονται και για τη µετακίνηση των
υπαλλήλων της Γραµµατείας της Αρχής. Ο Πρόεδρος εκδίδει τις
σχετικές εντολές µετακίνησης.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3305/2005 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η πλήρωση των θέσεων των προϊσταµένων και του προσωπικού της Γραµµατείας καθώς και του προσωπικού των υπηρεσιακών µονάδων της Γραµµατείας, µπορεί να γίνει είτε µε
µετάταξη υπαλλήλων του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., µε τη συναίνεση
των µετατασσόµενων υπαλλήλων είτε µε διορισµό σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις και µε τα προβλεπόµενα στον ν. 2190/1994
(Α’28). Η τοποθέτηση προϊσταµένων γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ή του επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής µπορεί, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Αρχής
µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του προηγούµενου εδαφίου, να µετακινούνται υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας, καθώς
και να αποσπώνται υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ. του δηµόσιου τοµέα ή Ανεξάρτητων Αρχών. Οι µετακινήσεις και αποσπάσεις αυτές γίνονται µε τη συναίνεση των αποσπώµενων ή µετακινούµενων υπαλλήλων και χωρίς να απαιτείται
γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων, για χρονικό διάστηµα έως τρία (3) έτη, το οποίο µπορεί να παραταθεί µε την ίδια
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απόφαση µία (1) φορά, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/ 2016 (Α’
224).
Για το διάστηµα της ανωτέρω µετακίνησης ή απόσπασης, µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώµη της Αρχής
Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής, ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα Προϊσταµένου Διεύθυνσης ή Τµήµατος της
γραµµατείας στο υπηρετούν µε υπαλληλική σχέση προσωπικό.
Ο χρόνος της προηγούµενης υπηρεσίας των αποσπασµένων ή
µετατασσοµένων από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. λογίζεται ως χρόνος
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ
Άρθρο 86
Διατάξεις για αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας
και τιµολόγηση
1. Η παρ. 5 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών
καθορίζεται η αποζηµίωση των τακτικών µελών της Επιτροπής
Αξιολόγησης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ν. 4354/2015 (Α’
176) και στις κείµενες διατάξεις για το ενιαίο µισθολόγιο στον
δηµόσιο τοµέα. Με όµοια απόφαση καθορίζεται και η αµοιβή των
εξωτερικών αξιολογητών της Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς και
των µελών αυτής όταν ορίζονται ως εισηγητές, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α’ 176).»
2. Στην παρ. 5 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η Επιτροπή Αξιολόγησης µπορεί µε οµόφωνη και ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση να µην ορίσει εξωτερικούς αξιολογητές ή
να ορίσει µόνο έναν (1).»
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 252 του ν. 4512/
2018 η φράση «β) οποιαδήποτε σχέση παροχής συµβουλών» διαγράφεται.
4. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης µπορεί
να παρίσταται Νοµικός µε εµπειρία στη φαρµακευτική νοµοθεσία, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, ή πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που ορίζεται,
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις.»
Άρθρο 87
Ρυθµίσεις Μητρώων προµηθειών
1. Όπου απαιτείται µοναδικός κωδικός αναγνώρισης-ταυτοποίησης ιατροτεχνολογικού προϊόντος οποιασδήποτε θεσµοθετηµένης κατηγορίας, νοείται και χρησιµοποιείται αποκλειστικά ο
µοναδικός κωδικός αναγνώρισης που αποδίδεται στο ιατροτεχνολογικό προϊόν από το Εθνικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών
Προϊόντων του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.) που έχει
συσταθεί και λειτουργεί, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β’2198), των άρθρων 10α
και 10β της ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ.130644/2009 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β’ 2197) και του
άρθρου 10 της ΔΥ8δ/οικ.3607/892/2001 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Υγείας και Πρόνοιας και του
Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β’ 1060).
2. Η λειτουργία και η χρήση του Μητρώου Ιατροτεχνολογικών
Προϊόντων και Προµηθευτών της ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε. καταργείται και
τα δεδοµένα αυτού περιέρχονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως αρχειακό
υλικό.
3. Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4238/2014
(Α’ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Η διαπραγµάτευση µε όλους τους συµβαλλόµενους παρό-
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χους των αµοιβών τους, των όρων των συµβάσεων του Οργανισµού, των τιµών των ιατροτεχνολογικών υλικών και των φαρµάκων.
Μετά το τέλος της διαπραγµάτευσης, σε περίπτωση επίτευξης
συµφωνίας ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνάπτει συµβάσεις µε τους παρόχους
υπηρεσιών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, υλικών και διαιτητικών τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, που προβλέπονται από τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών. Προϋπόθεση σύναψης
σύµβασης, είναι η καταχώριση κάθε παρόχου στο «Μητρώο Αποζηµιούµενων Προϊόντων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», το οποίο δηµιουργείται και
τηρείται στον Οργανισµό, ο οποίος το χρηµατοδοτεί και το επεξεργάζεται βάσει των αναγκών του. Με απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται κάθε διαδικαστική λεπτοµέρεια για την εγγραφή στο Μητρώο του προηγούµενου εδαφίου. Με την πλήρωση των προϋποθέσεων του προηγούµενου
εδαφίου οι πάροχοι συνάπτουν συµβάσεις µε τον Οργανισµό
αποδεχόµενοι τους όρους και αποστέλλοντας τα οριζόµενα δικαιολογητικά. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί από τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µη προσκόµιση ή ελλιπής προσκόµιση
των αναγκαίων δικαιολογητικών, οι συµβάσεις θεωρούνται ανυπόστατες, δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα και δεν αποζηµιώνονται αναδροµικά από τη σύναψή τους, ανεξαρτήτως του
αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 108 του ν. 4461/
2017 (Α’38) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α) Για την αποζηµίωση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων
και του αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού, το οποίο αναγράφεται
στην ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846 κοινή απόφαση των αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας (Β’ 2315), καθώς και σκευασµάτωντροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (FSMPs), τροφίµων για
αντιµετώπιση µεταβολικών νοσηµάτων, σκευασµάτων µε χαµηλή
περιεκτικότητα πρωτεϊνών, προϊόντων για αντιµετώπιση της κοιλιοκάκης και της κυστικής ίνωσης ή ειδών, τα οποία ανήκουν
στην κατηγορία των διατροφικών προϊόντων που γνωστοποιούνται στον Ε.Ο.Φ., καθώς και των ειδών πρόσθετης περίθαλψης και
θεραπευτικών µέσων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 15 της ανωτέρω απόφασης, απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόµιση στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πρόσθετης υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 από
τον εισαγωγέα-κατασκευαστή-αντιπρόσωπο, στην οποία δηλώνεται: αα) η καταχώριση των ειδών στα µητρώα του Ε.Ο.Φ. και
του Μητρώου Αποζηµιούµενων Προϊόντων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στο
Παρατηρητήριο Τιµών, αν το προϊόν έχει καταχωριστεί σε αυτό
και ββ) ότι το προϊόν διατίθεται σε τρεις τουλάχιστον χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
5. Όσα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι καταχωρισµένα στο
Μητρώο ΕΚΑΠΤΥ-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 108 του ν. 4461/2017 (Α’38) έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος διατηρούν στο Μητρώο Αποζηµιούµενων Προϊόντων
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της παραγράφου 3 του παρόντος τον κωδικό αριθµό
του καταργούµενου Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και
Προµηθευτών της ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε., εωσότου καταχωρηθούν στο
Μητρώο Ε.Ο.Φ. οπότε και φέρουν εφεξής τον αριθµό Μητρώου
Ε.Ο.Φ..
6. Η περίπτωση 3.2. της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4472/
2017 (Α’ 74) και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 6 του ν.
3580/2007 (Α’ 134) καταργούνται.
7. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει έναν
(1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Άρθρο 88
Τέλος καλλυντικών
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ’ της παρ. 1 του άρθρου
11 του ν. 1316/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Από την 1.1.2019 για τα καλλυντικά και τα είδη που εξοµοιώνονται µε αυτά, ως προς τους πόρους του Ε.Ο.Φ., και µόνο
εφόσον αυτά κυκλοφορούν και διατίθενται στην Ελλάδα η εισφορά 1% επί της καθαρής χονδρικής τιµής πώλησης των παραπάνω ειδών αντικαθίσταται µε τέλος ετοιµότητας των
υπηρεσιών του Ε.Ο.Φ. για την εποπτεία της αγοράς και την κάλυψη των εξόδων εργαστηριακών εξετάσεων που συνίσταται σε

ποσοστό επί της καθοριζόµενης ως χονδρικής τιµής τους ως
εξής: Για ετήσιες πωλήσεις:
α) έως 100.000 ευρώ, συντελεστής 0,75%,
β) από 100.001 ευρώ έως και 5.000.000 ευρώ, συντελεστής
1%,
γ) κάθε ποσό άνω των 5.000.000 ευρώ, συντελεστής 1,25 %.».
2. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1316/1983
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Οι πόροι που καθορίζονται στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 καταβάλλονται από τους υπόχρεους παραγωγούς, αντιπροσώπους ή εισαγωγείς, καθώς και, προκειµένου για το τέλος
του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω περίπτωσης ζ’ και από τους
διανοµείς υπό την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ) 1223/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009 (EE L 342) των αντίστοιχων ειδών µε βάση καταστάσεις που έχουν την έννοια των υπεύθυνων δηλώσεων. Ως
παραγωγοί λογίζονται οι οριζόµενοι στις παραγράφους 2 έως 4
του άρθρου 6 του ν. 2251/1994.
Οι καταστάσεις είναι ετήσιες και καταχωρίζονται σε αυτές τα
τιµολόγια που έχουν εκδοθεί και η συνολική αξία των προϊόντων
που περιλαµβάνονται σε αυτά και που υπόκεινται στα παραπάνω
τέλη ετοιµότητας. Τα τέλη αυτά, που περιλαµβάνονται στις ανωτέρω καταστάσεις, εισπράττονται και βεβαιώνονται οίκοθεν συγκεντρωτικά στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες το αργότερο
έως την 31η Ιανουαρίου του αµέσως επόµενου έτους από το
έτος για το οποίο οφείλονται, µαζί µε τις εκάστοτε ισχύουσες επιβαρύνσεις. Αντίγραφο της ετήσιας αυτής κατάστασης, µαζί µε
το αποδεικτικό είσπραξης της Δ.Ο.Υ. υποβάλλεται στον Ε.Ο.Φ.
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία καταβολής. Διαφορές που προκύπτουν κατά τον έλεγχο των παραπάνω εισφορών από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Φ., µετά τον συµψηφισµό των
επιπλέον καταβολών, βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τη
διαδικασία είσπραξης δηµόσιων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) στις αρµόδιες
δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες µετά την αποστολή νόµιµων τίτλων είσπραξης στους οποίους θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των οφειλετών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 55 και
επόµενα του π.δ. 16/1989.»
Άρθρο 89
Μεταφορά αρµοδιότητας βιοκτόνων
1. Η περίπτωση ιστ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1316/1983
(Α’ 3) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστ) αποσµητικά χώρου.»
2. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 αρχίζει από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε την οποία ρυθµίζονται οι µεταφερόµενες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων αρµοδιότητες του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων, ως αρµόδιας Αρχής για την εφαρµογή του Κανονισµού
528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
22ας Μαΐου 2012 (ΕΕ L 167), σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά
και τη χρήση βιοκτόνων.
Άρθρο 90
Διατάξεις για συνταγογράφηση ναρκωτικών
1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3892/
2010 (Α’ 189) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν η συνταγή αφορά στη χορήγηση ιδιοσκευασµάτων ή
σκευασµάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιλαµβάνονται
στους πίνακες Α’- Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α’ 103) και
της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007 (Α’ 191), η συνταγή
καταχωρίζεται ηλεκτρονικά και φέρει ειδική σήµανση µε αναγραφή της φράσης «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ». Σε κάθε
συνταγή περιλαµβάνονται αποκλειστικά ιδιοσκευάσµατα ή
σκευάσµατα που περιέχουν τις ουσίες που περιλαµβάνονται
στους πίνακες Α’- Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α’ 103) και
της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007. Κάθε συνταγή περιλαµβάνει µόνο ιδιοσκευάσµατα ή σκευάσµατα που περιέχουν τις
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ουσίες του ίδιου πίνακα.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3892/
2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν η συνταγή αφορά τη χορήγηση ιδιοσκευασµάτων ή σκευασµάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες
Α’- Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και της παρ. 8 του άρθρου
1 του π.δ. 148/2007, οι ιατροί εκτυπώνουν αντίγραφο της συνταγής, το οποίο φυλάσσουν επί τριετία από την καταχώρισή της.»
3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 8 του ν. 3892/2010 οι λέξεις:
«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας».
4. Η παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Η µέγιστη ηµερήσια δόση για τις κατωτέρω ουσίες είναι:
ΚΟΚΑΪΝΗΣ υδροχλ. Σκόνη
30 MG
ΟΠΙΟΥ σκόνη
500 MG
ΟΠΙΟΥ βάµµα απλό
5 ML
ΟΠΙΟΥ βάµµα καµφορούχο
100 ML
ΟΠΙΟΥ βάµµα κροκούχο (Λαύδανο)
5 ML
ΟΠΙΟΥ εκχύλισµα
250 MG
ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. σκόνη
250 MG
ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. δισκία
50 MG 5
ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ)
100 MG 3
ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ)
50 MG 5
ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΗΣ υδρ. Σκόνη
260 MG
ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΟΝΗΣ (υδροκωδόνης)
σκόνη
60 MG
ΔΙΦΑΙΝΟΞΥΛΑΤΗΣ σκόνη
20 MG
ΜΕΟΥΛΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗΣ σκόνη
60 MG
ΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗΣ σκόνη
450 MG»
5. Στο άρθρο 1 του π.δ. 148/2007 προστίθεται παράγραφος
5Α ως εξής:
«5. Α) Για την αντιµετώπιση του πόνου νεοπλασµατικής αιτιολογίας επιτρέπεται η συνταγογράφηση οπιοειδών, όπως κωδεΐνης, διυδροκωδεΐνης, τραµαδόλης, οξυκωδόνης, µορφίνης,
φαιντανύλης, ταπενταδόλης, από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας σε µέγιστη δόση που προσδιορίζεται µε βάση την κλινική εικόνα του ασθενούς και την εµπειρία
του ιατρού. Σε κάθε συνταγή αναγράφεται ποσότητα για την κάλυψη µόνο των µηνιαίων αναγκών του ασθενών. Αν κριθεί απολύτως αναγκαίο από τον ιατρό, µπορεί να εκδοθεί τρίµηνη
συνταγή µε µηνιαία εκτέλεση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν
οι ανάγκες του ασθενούς σε αναλγησία µεταβάλλονται µέσα στο
µήνα και δεν καλύπτονται από την αγωγή που έχει συνταγογραφηθεί, µπορεί να συνταγογραφείται ως συµπληρωµατική θεραπεία επιπλέον ποσότητα οπιοειδών, µε αιτιολογηµένη διάγνωση
που συµπληρώνεται στο πεδίο «σχόλια» της συνταγής.
β) Για την αντιµετώπιση του πόνου νεοπλασµατικής αιτιολογίας από ιατρό άλλης ειδικότητας, πλην της ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας, επιτρέπεται η συνταγογράφηση των κατωτέρω ουσιών µε µέγιστη ηµερήσια δόση:
Κωδεΐνη έως
240 mg
Διυδροκωδεΐνη έως
240 mg
Τραµαδόλη έως
400 mg
Οξυκωδόνη έως
20 mg
Μορφίνη έως
30 mg
Διαδερµική φαιντανύλη έως
12µg/h/72h
γ) Η συνταγογράφηση οπιοειδών της περίπτωσης β’ σε µεγαλύτερες δόσεις γίνεται µε επανάληψη συνταγής που έχει εκδοθεί
από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας. Σε κάθε συνταγή αναγράφεται ποσότητα για την κάλυψη
µόνο των µηνιαίων αναγκών του ασθενών. Η επανάληψη της συνταγής µε έκδοση µηνιαίων συνταγών γίνεται για µέγιστο χρονικό
διάστηµα τριών (3) µηνών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν οι
ανάγκες του ασθενούς σε αναλγησία µεταβάλλονται µέσα στο
µήνα και δεν καλύπτονται από την αγωγή που έχει συνταγογραφηθεί, µπορεί να συνταγογραφείται ως συµπληρωµατική θεραπεία επιπλέον ποσότητα οπιοειδών, µε αιτιολογηµένη διάγνωση
που συµπληρώνεται στο πεδίο «σχόλια» της συνταγής. Η µέγιστη
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ποσότητα που µπορεί να χορηγηθεί ως συµπληρωµατική θεραπεία δεν µπορεί να ξεπερνά σε ηµερήσια δόση το 25% της ηµερήσιας δόσης που έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό
ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας και σε
συνολική ποσότητα την αναγκαία για την κάλυψη επτά (7) ηµερών.
δ) Για την αντιµετώπιση νοσηµάτων µη νεοπλασµατικής αιτιολογίας από ιατρό άλλης ειδικότητας, πλην της ειδικότητας αναισθησιολογίας, επιτρέπεται η συνταγογράφηση των κατωτέρω
ουσιών µε µέγιστη ηµερήσια δόση:
Κωδεΐνη έως
240 mg
Διυδροκωδεΐνη έως
240 mg
Τραµαδόλη έως
400 mg
Οξυκωδόνη έως
20 mg
Μορφίνη έως
30 mg
Διαδερµική φαιντανύλη έως
12µg/h/72h
ε) Για την αντιµετώπιση νοσηµάτων µη νεοπλασµατικής αιτιολογίας από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας, επιτρέπεται η
συνταγογράφηση των κατωτέρω ουσιών µε µέγιστη ηµερήσια
δόση:
Κωδεΐνη έως
240 mg
Διυδροκωδεΐνη έως
240 mg
Τραµαδόλη έως
400 mg
Ταπενταδόλη έως
200 mg
Οξυκωδόνη έως 20 mg, που, ύστερα από λήψη αγωγής για
έναν (1) τουλάχιστον µήνα σε αυτή τη δόση και µη ανταπόκριση,
µπορεί να αυξηθεί έως 30 mg µε επανεκτίµηση της αναγκαιότητας και της δόσης χορήγησης µηνιαίως.
Μορφίνη έως 30 mg που ύστερα από λήψη αγωγής για έναν
(1) τουλάχιστον µήνα σε αυτή τη δόση και µη ανταπόκριση, µπορεί να αυξηθεί έως 90 mg µε επανεκτίµηση της αναγκαιότητας
και της δόσης χορήγησης µηνιαίως.
Διαδερµική φαιντανύλη έως 12 µg/h/72h που ύστερα από
λήψη αγωγής για έναν (1) τουλάχιστον µήνα σε αυτή τη δόση και
µη ανταπόκριση, µπορεί να αυξηθεί έως 25 µg/h/72h µε επανεκτίµηση της αναγκαιότητας και της δόσης χορήγησης µηνιαίως.
στ) Σε κάθε συνταγή των περιπτώσεων δ’ και ε’ αναγράφεται
ποσότητα για την κάλυψη µόνο των µηνιαίων αναγκών του ασθενούς.
ζ) Χορήγηση ισχυρών οπιοειδών µε υποδόρια, ενδοφλέβια,
υπαραχνοειδή ή επισκληρίδια οδό χορήγησης επιτρέπεται µόνο
από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας.
η) Η συνταγογράφηση βουπρενορφίνης, µεθαδόνης και φαιντανύλης άµεσης απελευθέρωσης για υπογλώσσια, διαπαρειακή
ή διαρρινική χορήγηση επιτρέπεται µόνο από ιατρό δηµόσιας
δοµής ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας
για τον πόνο νεοπλασµατικής αιτιολογίας ή από ιατρό δηµόσιας
δοµής ειδικότητας αναισθησιολογίας για τον πόνο µη νεοπλασµατικής αιτιολογίας. Βουπρενορφίνη και µεθαδόνη µπορεί να
συνταγογραφούνται µόνο: αα) για τον πόνο νεοπλασµατικής αιτιολογίας σε περίπτωση ανάπτυξης ανοχής στα οπιοειδή, ββ) για
τον πόνο µη νεοπλασµατικής αιτιολογίας µόνο όταν γίνεται προσπάθεια απεξάρτησης από οπιοειδή, γγ) για ασθενείς µε σοβαρού βαθµού νεφρική ανεπάρκεια, σύνδροµο άπνοιας ύπνου,
διαταραχές συµπεριφοράς και σοβαρές χρόνιες παθήσεις που
σχετίζονται µε την πιθανότητα αναπνευστικής καταστολής. Φαιντανύλη άµεσης απελευθέρωσης για υπογλώσσια, διαπαρειακή ή
διαρρινική χορήγηση µπορεί να συνταγογραφείται µόνο σε περιπτώσεις µη ανταπόκρισης στα χορηγούµενα οπιοειδή ως συµπληρωµατική θεραπεία για παροξυσµικό πόνο.
θ) Ισχυρά οπιοειδή αναλγητικά εκτός αυτών που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α’, β’, δ’, ε’ και η’ χορηγούνται µόνο από ιατρό
ειδικότητας αναισθησιολογίας για τον πόνο µη νεοπλασµατικής
αιτιολογίας και από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας για τον πόνο νεοπλασµατικής αιτιολογίας, σε
δόσεις ισοαναλγητικές µε την από του στόµατος µορφίνη.
ι) Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός που συνταγογραφεί οπιοειδή
είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση του ασθενούς για τη δοσολογία, τη σωστή χρήση, τις ανεπιθύµητες ενέργειες και τους κινδύνους από τη χορήγηση οπιοειδών.
ια) Κατά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των οπιοειδών
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αναλγητικών, αναγράφεται στη συνταγή η συγκεκριµένη νόσος
(βάσει κωδικοποίησης ICD-10), για την οποία κρίνεται αναγκαία
η χορήγηση της αγωγής µε οπιοειδή.»
6. Καταργούνται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6, οι περιπτώσεις α’, β’, γ’ και ε’ της παρ. 7 και οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 6 του παρόντος αρχίζουν να ισχύουν από τη 2α.5.2019.
Άρθρο 91
Τροποποίηση του ν. 4139/2013 (Α’ 74)
περί ναρκωτικών
Στον ν. 4139/2013 (Α’74) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) έναν (1) ιατρό µε ειδικότητα αναισθησιολογίας και εξειδίκευση στην αντιµετώπιση του πόνου και στην ανακουφιστική ιατρική φροντίδα.»
2. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13, η
φράση «εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της επιτροπής ναρκωτικών και» καταργείται.
3. Στο άρθρο 22 προστίθεται παραγραφος 7 ως εξής:
«7. Οι εγκεκριµένοι φορείς του άρθρου 51 µπορεί να λειτουργούν Χώρους Εποπτευόµενης Χρήσης (ΧΕΧ). Στους Χώρους
Εποπτευόµενης Χρήσης παρέχονται υπηρεσίες για την ασφαλέστερη χρήση ναρκωτικών ουσιών και τη µείωση της βλάβης και
των αρνητικών επιπτώσεων που συνδέονται µε τη χρήση ναρκωτικών. Σκοπός λειτουργίας των ΧΕΧ είναι η προαγωγή της υγείας
των ενεργών χρηστών, η προστασία της δηµόσιας υγείας, η µείωση του επιπολασµού των µολυσµατικών ασθενειών στον πληθυσµό των τοξικοεξαρτηµένων, η πρόληψη και η έγκαιρη
παρέµβαση για την αντιµετώπιση της υπερδοσολογίας (overdose), η µείωση της δηµόσιας όχλησης, η κινητοποίηση των χρηστών και η προετοιµασία τους για ένταξη σε προγράµµατα
θεραπείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των ΧΕΧ, τα
θέµατα στελέχωσης και στέγασης, η δηµιουργία, η τήρηση και
η λειτουργία του Μητρώου Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών
τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι Χώροι Εποπτευόµενης Χρήσης λειτουργούν, ύστερα από άδεια που χορηγείται µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας. Η κατοχή και η χρήση ναρκωτικών ουσιών
από τα άτοµα που λαµβάνουν τις υπηρεσίες των ΧΕΧ και εντός
των παραπάνω Εποπτευόµενων Χώρων Χρήσης, µε την προϋπόθεση ότι αυτοί εγγράφονται στο Μητρώο Καταγραφής Ληπτών
Υπηρεσιών των ΧΕΧ, δεν αποτελεί άδικη πράξη.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης καθορίζεται η διοικητική υποστηρικτική δοµή
που συνεπικουρεί τον Εθνικό Συντονιστή στο έργο του, περιγράφεται η στελέχωσή της, συνιστώνται και καθορίζονται οι οργανικές θέσεις του προσωπικού και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Η στελέχωση γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
ν. 4440/2016 (Α’ 224).»
5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 58 προστίθεται δεύτερο και
τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι βασικές
αρχές και οι προδιαγραφές, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέµα, σχετικό µε τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παραπάνω µονάδων.
Τα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που λειτουργούν προγράµµατα ή
παρέχουν υπηρεσίες απεξάρτησης χωρίς την απαραίτητη άδεια
τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης από τρεις µήνες έως ένα χρόνο
και διοικητικό πρόστιµο από τριάντα (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.»
Άρθρο 92
Δείκτες Ελέγχου Συνταγογράφησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Το άρθρο 93 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από πρόταση του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία λαµβάνει υπόψη της τη γνώµη της
Επιτροπής του άρθρου 15 της 3457/2014 (Β’ 64) απόφασης του
Υπουργού Υγείας, µπορεί να τίθενται κλειστοί προϋπολογισµοί,
οικονοµικοί ή άλλοι στόχοι και όρια (πλαφόν) και λοιπά αναγκαία
µέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης εκάστου ιατρού. Στη συγκεκριµένη απόφαση µπορεί ο προϋπολογισµός, οι στόχοι, οι περιορισµοί, οι προϋποθέσεις και τα µέτρα να διαφέρουν ανάλογα
µε την ειδικότητα του ιατρού, τον αριθµό των ασθενών που θεραπεύει και τα χαρακτηριστικά και παθήσεις αυτών, τη γεωγραφική περιοχή και τα δηµογραφικά δεδοµένα της, τον µήνα του
έτους (εποχικότητα), τις τυχόν µεταβολές των τιµών των φαρµακευτικών προϊόντων, την εισαγωγή νέων φαρµάκων (πρωτοτύπων ή γενοσήµων) στον θετικό κατάλογο συνταγογράφησης και
τέλος την εξέλιξη της φαρµακευτικής δαπάνης σε σχέση µε τους
εκάστοτε στόχους. Επίσης, δύναται η συνταγογράφηση των
φαρµάκων να συνδέεται µε την πάθηση του ασθενούς, όπως
αυτή προσδιορίζεται µε βάση το International Classification of Disease. Τα όρια προσδιορίζονται από την στατιστική επεξεργασία
των δεδοµένων από την έκδοση των συνταγών των προηγούµενων ετών σε ολόκληρη την Επικράτεια, ανάλογα µε την ειδικότητα του ιατρού, την Περιφερειακή Ενότητα που εδρεύει και την
επισκεψιµότητα για τον αντίστοιχο µήνα του έτους. Τα όρια ανά
ειδικότητα ιατρού, περιοχή και µήνα του έτους περιλαµβάνονται
σε αναλυτικούς πίνακες στην οικεία υπουργική απόφαση. Τα παραπάνω όρια αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους
ασφαλισµένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του γνωστοποιούνται µέσω
του συστήµατος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τα όρια
αυτά ενσωµατώνονται στο σύστηµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και το σύστηµα ενηµερώνει καθηµερινά τον ιατρό για
την ύπαρξη ή όχι υπέρβασης, καθώς και το ποσοστό αυτής, υπολογίζοντας σε ηµερήσια βάση τον αριθµό των διαφορετικών
ασθενών και τον προκαθορισµένο µέσο όρο δαπάνης αυτών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από πρόταση του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία λαµβάνει υπόψη της την γνώµη της
Επιτροπής του άρθρου 15 της απόφασης οικ. 3457/2014 (Β’ 64)
απόφασης του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται οι ελάχιστοι ποσοστιαίοι στόχοι συνταγογράφησης γενοσήµων φαρµάκων κατά
όγκο σε συσκευασίες. Οι στόχοι προσδιορίζονται µε τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων συνταγογράφησης των προηγούµενων ετών µε βάση τη διαθεσιµότητα των γενοσήµων και
τις καταναλώσεις εντός κάθε θεραπευτικής κατηγορίας. Τα όρια
ανά θεραπευτική οµάδα και τρόπο χορήγησης περιλαµβάνονται
σε αναλυτικούς πίνακες στην οικεία υπουργική απόφαση. Οι στόχοι αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους ασφαλισµένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του γνωστοποιούνται µέσω του
συστήµατος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Οι στόχοι
αυτοί ενσωµατώνονται στο σύστηµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και το σύστηµα ενηµερώνει καθηµερινά τον ιατρό για
το ποσοστό της συνταγογράφησης γενοσήµων στις θεραπευτικές κατηγορίες που έχει συνταγογραφήσει και το µέσο ποσοστό
του στόχου συνταγογράφησης γενοσήµων που έχει επιτευχθεί.
Για τον υπολογισµό του στόχου ανά θεραπευτική κατηγορία,
λαµβάνεται υπόψη ότι σύµφωνα µε τους υφιστάµενους στόχους
το µερίδιο των γενοσήµων φαρµάκων για εξωτερικούς ασθενείς
πρέπει να αυξηθεί κατ’ όγκο στο εξήντα τοις εκατό (60%) έως το
Μάρτιο του 2018. Οι φαρµακοποιοί είναι υποχρεωµένοι κατά την
εκτέλεση συνταγών να ακολουθούν την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 46, παρ. β’ του ν. 4316/2014. Στις ανωτέρω
διατάξεις υπάγονται και τα σκευάσµατα που έχουν απολέσει το
καθεστώς προστασίας τους και έχουν λιανική τιµή ή διαµορφώνουν λιανική τιµή µέσω έκπτωσης προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ίση ή µικρότερη από το µέσο όρο της λιανικής τιµής γενοσήµων
σκευασµάτων ίδιας δραστικής, µορφής, περιεκτικότητας και συσκευασίας µε αναγωγή στη µηνιαία θεραπεία. Από την εφαρµογή
των παραγράφων 1 και 2 εξαιρείται η συνταγογράφηση που
αφορά σε χρόνιους νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιµοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό µεταµόσχευση), σε καρδιοπαθείς τελικού σταδίου όπως µηχανική καρδιά, ανεπάρκεια
τελικού σταδίου, µεταµόσχευση καρδιάς), σε ασθενείς που πάσχουν από ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού
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σταδίου, µη αντιρροπούµενη κίρρωση, µεταµόσχευση ήπατος),
σε µεταµοσχευθέντες ρευστών ή συµπαγών οργάνων, σε καρκινοπαθείς για τη θεραπεία και αντιµετώπιση των ασθενών που πάσχουν από νεοπλάσµατα όλων των συστηµάτων και λευχαιµίες,
σε πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία, σε πάσχοντες από κυστική ίνωση και σε ασθενείς µε πνευµονική υπέρταση. Εξαιρούνται επίσης τα εµβόλια του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών
για παιδιά και εφήβους, και τα φάρµακα των οποίων τη χρήση
προεγκρίνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µέσω των επιτροπών του. Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας, µπορεί να εξαιρούνται από την εφαρµογή
της παρούσης επιπλέον κατηγορίες ασθενών και ειδικές κατηγορίες ιατρών, καθώς και περιοχές της χώρας που έχουν περιορισµένο αριθµό ιατρών ειδικότητας, µετά από σχετική εισήγηση
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα
µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να εξαιρούνται και µεµονωµένοι ασθενείς (µοναδικά ΑΜΚΑ) που αντιµετωπίζουν σοβαρά
προβλήµατα υγείας που απαιτούν τη λήψη δαπανηρών θεραπειών. Σε αυτή τη περίπτωση τα αιτήµατα εξετάζονται από την
αρµόδια Ειδική Επταµελή Επιτροπή της οικ. 12449/7.2.2014
(Β’256) απόφασης του Υπουργού Υγείας.
3. Για τους ιατρούς που υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου, καθώς
και τα όρια που προβλέπονται στις αποφάσεις που εκδίδονται
σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 251 του ν.
4512/2018 (Α’5) σε ποσοστό άνω του είκοσι τοις εκατό (20%),
πραγµατοποιείται σταδιακά έλεγχος της συνταγογράφησής τους
από την Επιτροπή Ελέγχου Συνταγογραφίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η
οποία αποτελείται από δεκατρία (13) µέλη, ιατρούς και φαρµακοποιούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και συγκροτείται µε απόφαση του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που ορίζει και τη διαδικασία λειτουργίας της, µετά
από εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και της
Διεύθυνσης Φαρµάκου. Σε περίπτωση που από τα διαθέσιµα
στην Επιτροπή στοιχεία δεν αιτιολογείται η υπέρβαση των ορίων
οι ιατροί καλούνται από την Διεύθυνση Φαρµάκου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να
δώσουν έγγραφες εξηγήσεις που να δικαιολογούν την υπέρβαση. Οι εξηγήσεις υποβάλλονται µέσα σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, στο οποίο
υποχρεωτικά αναφέρεται το ποσοστό τις υπέρβασης. Σε περίπτωση µη επαρκούς αιτιολόγησης της υπέρβασης, ο Πρόεδρος
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, ως εξής:
α) Σε ποσοστό απόκλισης από 20,01 % έως 40%, επιβάλλεται
πρόστιµο ύψους έως 2.000 ευρώ.
β) Σε ποσοστό απόκλισης πάνω από 40,01 %, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους έως 3.000 ευρώ. Με την τρίτη επανάληψη της ίδιας
παράβασης πάνω από ποσοστό 40,01 %, δύναται να επιβάλλεται
σωρευτικά µε το προαναφερόµενο χρηµατικό πρόστιµο και προσωρινός αποκλεισµός από την συνταγογράφηση σε ασφαλισµένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως (6) έξι µήνες. Κατά της απόφασης αυτής
ο ιατρός δύναται να ασκήσει, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από
την κοινοποίησή της προσφυγή, ενώπιον του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσµίας, καθώς και σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς
προσφυγής, µέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης , δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων.
4. Για την αξιολόγηση της συνταγογραφικής συµπεριφοράς
των ιατρών της Επικράτειας οι ιατροί ταξινοµούνται σύµφωνα µε
την ειδικότητα τους και την περιοχή που συνταγογραφούν. Η
αξιολόγηση της συνταγογράφησης γίνεται σε µηνιαία βάση λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
α. Ο «αριθµός των συνταγών» που εκδίδονται από τον ιατρό.
β. Το «µέσο πλήθος συνταγών ανά ασφαλισµένο» σε σχέση µε
αυτό της ειδικότητα του ιατρού που συνταγογραφεί.
γ. Η «µέση δαπάνη» ανά συνταγή σε σχέση µε αυτό της ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί.
δ. Το «ποσοστό συνταγογράφησης νέων δραστικών ουσιών»
σε σχέση µε αυτό της ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί.
ε. Το «ποσοστό συνταγογράφησης ανά θεραπευτική οµάδα
(ATC4)» για τις πρώτες δέκα (10) που συνταγογραφεί σε σχέση
µε αυτό της ειδικότητάς του.
στ. Το «ποσοστό συνταγογράφησης εκτός εγκεκριµένων εν-
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δείξεων και δοσολογίας» σε σχέση µε αυτό της ειδικότητάς του.
ζ. Το «ποσοστό εµβαλλαγίων εκτέλεσης ανά φαρµακευτική
εταιρεία» σε σχέση µε αυτό της ειδικότητας του.
η. Το «ποσοστό δαπάνης των πέντε περισσότερο δαπανηρών
ασφαλισµένων ως προς το σύνολο της δαπάνης συνταγογράφησης» σε σχέση µε αυτό της ειδικότητάς του.
θ. Το «ποσοστό συνταγών εκτέλεσης ανά φαρµακείο» σε
σχέση µε αυτό του συνόλου των ιατρών.
Ο έλεγχος των ανωτέρω κριτηρίων από α’ έως η’, τα οποία
µπορεί να εξειδικεύονται ή να αυξάνονται µε αποφάσεις του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λαµβάνει χώρα σύµφωνα, µε την παρακάτω διαδικασία: Για κάθε ιατρό µε την ίδια ειδικότητα υπολογίζεται η τιµή
του εκάστου κριτηρίου από α’ έως θ’. Σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται οι ιατροί, των οποίων η τιµή ενός κριτηρίου από α’ έως η’ ανωτέρω, βρίσκεται στο υψηλότερο 0,1%
ποσοστό επί του συνόλου τιµών που λαµβάνονται από όλους
τους ιατρούς της ίδιας ειδικότητας για κάθε κριτήριο χωριστά.
Επίσης, σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται οι ιατροί, των οποίων η τιµή του κριτηρίου θ’ ανωτέρω, βρίσκεται στο
υψηλότερο 0,1% ποσοστό επί του συνόλου τιµών που λαµβάνονται από όλους τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για το κριτήριο αυτό. Ο έλεγχος του συνόλου της συνταγογράφησης του
ιατρού διενεργείται, σύµφωνα µε το π.δ. 121/2008, από την επιτροπή Ελέγχου Συνταγογραφίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στη συνέχεια
παρέχονται εξηγήσεις από τον ιατρό µέσα σε πέντε (5) ηµέρες
µετά από σχετική κοινοποίηση κλήσης, στην οποία υποχρεωτικά
αναφέρεται η διαπραχθείσα παράβαση. Με απόφαση του Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβάλλονται κυρώσεις, εφόσον δεν
κρίνονται επαρκείς οι εξηγήσεις και γίνεται καταλογισµός της ζηµίας ανάλογα µε τη συχνότητα και τη σοβαρότητα της παράβασης. Κατά της απόφασης αυτής ο ιατρός δύναται να ασκήσει,
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίησή της, προσφυγή ενώπιον του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τη διάρκεια
της παραπάνω προθεσµίας, καθώς και σε περίπτωση άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής, µέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης επιβολής
κυρώσεων. Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις οικονοµικής ζηµίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το Διοικητικό
Συµβούλιο αυτού, δύναται, κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης
Φαρµάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., να αποφασίσει την αφαίρεση του δικαιώµατος συνταγογράφησης για όσο διάστηµα διαρκεί ο έλεγχος. Για την εφαρµογή των προηγούµενων παραγράφων, ως
όριο τίθεται η ανώτερη τιµή η οποία αντιστοιχεί στο 99,9% των
µη ελεγχόµενων ιατρών.
5. Ο έλεγχος της εκτέλεσης των συνταγών από τα ιδιωτικά
φαρµακεία λαµβάνει χώρα µε βάση τους κάτωθι δείκτες αξιολόγησης:
α. Ποσοστό συνταγών εκτέλεσης συγκεκριµένου ιατρού στο
φαρµακείο.
β. Ποσοστό εµβαλλαγίων εκτέλεσης ανά φαρµακευτική εταιρεία.
γ. Ποσοστό γενοσήµων
δ. Δαπάνη στον Οργανισµό για κάθε ιδιωτικό φαρµακείο.
ε. Μέσος αριθµός συνταγών ανά δικαιούχο.
στ. Μέση ποσότητα ανά δικαιούχο (σε κουτιά ανά ασφαλισµένο).
ζ. Μέση δαπάνη ανά δικαιούχο.
η. Μέση δαπάνη ανά συνταγή.
θ. Ποσοστό δαπάνης σε on-patent.
ι. Ποσοστό δαπάνης του πρώτου συνταγογράφου ιατρού.
ια. Ποσοστό δαπάνης από τον πρώτο δικαιούχο σε κατανάλωση.
ιβ. Ποσοστό δαπάνης σε πρώτη φαρµακευτική εταρεία.
ιγ. Ποσοστό off-patent προς άθροισµα γενοσήµων και off– patent.
6. Σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται τα ιδιωτικά
φαρµακεία, των οποίων η τιµή ενός από τα κριτήρια α’ έως ιγ’,
βρίσκεται στο υψηλότερο 0,1 % ποσοστό επί του συνόλου τιµών
που λαµβάνονται από όλα τα φαρµακεία για κάθε κριτήριο χωριστά. Ο έλεγχος του συνόλου των εκτελεσθέντων συνταγών διενεργείται στο αρµόδιο Τµήµα της Διεύθυνσης Φαρµάκου. Αν
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κριθεί αναγκαίο διενεργείται και επιτόπιος έλεγχος, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ΕΚΠΥ. Στη συνέχεια, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων της κείµενης φαρµακευτικής νοµοθεσίας,
καλούνται από την ως άνω Διεύθυνση, σύµφωνα µε τη διαδικασία
προηγούµενης ακρόασης και επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 του π.δ. 121/2008, από τον Πρόεδρο του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µετά την παροχή από τον φαρµακοποιό σχετικών εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εγγράφως µέσα σε πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα που αυτός έλαβε το σχετικό
έγγραφο για παροχή εξηγήσεων και στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η διαπραχθείσα παράβαση. Κατά της απόφασης αυτής
ο φαρµακοποιός µπορεί να ασκήσει, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίησή της, προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω
προθεσµίας, καθώς και σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς
προσφυγής, µέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων. Αν
κατά τη διάρκεια του ελέγχου προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις οικονοµικής ζηµίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το Διοικητικό Συµβούλιο αυτού
µπορεί, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Φαρµάκου του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., να αποφασίσει την αναστολή της µεταξύ του φαρµακοποιού και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύµβασης για όσο διάστηµα διαρκεί
ο έλεγχος. Το πρόστιµο που επιβάλλεται κατά τα ανωτέρω παρακρατείται από οποιονδήποτε από τους επόµενους λογαριασµούς συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του φαρµακοποιού και, αν δεν
υποβληθεί νεότερος, το ποσό εισπράττεται µε τα µέτρα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Το Διοικητικό Συµβούλιο
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να αναστείλει τις σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση εµπρόθεσµης άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής από
πρόσωπα που έχουν έννοµο συµφέρον, εφόσον συντρέχει µία
από τις εξής περιπτώσεις: α) η ενδικοφανής προσφυγή είναι προδήλως βάσιµη επί της ουσίας της ή β) η ζηµία που πρόκειται να
υποστεί ο προσφεύγων, σταθµιζόµενη προς το δηµόσιο συµφέρον, είναι µη επανορθώσιµη. Οι παραβάσεις των φαρµακοποιών
και των ιατρών γνωστοποιούνται και στον οικείο Φαρµακευτικό
και Ιατρικό Σύλλογο αντίστοιχα.»
2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από την έναρξη ισχύος
του ν. 4472/2017.
Άρθρο 93
Προσθήκη ιατροτεχνολογικού είδους
ύστερα από διαπραγµάτευση
Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο και προστίθενται τα εξής εδάφια:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εντάσσονται στο παράρτηµα αποζηµιούµενων
ειδών του ΕΚΠΥ ιατροτεχνολογικά προϊόντα και είδη που ενσωµατώνουν νέες τεχνολογίες, ύστερα από αξιολόγηση και επιτυχή
διαπραγµάτευση και εφόσον η ένταξή τους δεν συνεπάγεται επιπλέον δαπάνη σε σύγκριση µε τα ήδη χορηγούµενα προϊόντα και
είδη. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, η Επιτροπή
Διαπραγµάτευσης συµπεριλαµβάνει στην εισήγησή της και πρόταση για απένταξη ή µη οµοειδών προϊόντων και ειδών. Η µη
απένταξη αιτιολογείται ειδικώς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζεται η αποζηµίωση των
µελών της Επιτροπής, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισµό του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η Επιτροπή µπορεί να συνεδριάζει και εκτός ωραρίου
εργασίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η παρ. 4 του άρθρου 254 του ν.
4512/2018 (Α’5) εφαρµόζεται αναλόγως.»
Άρθρο 94
Τροποποίηση του ν. 4512/2018 (Α’ 5) για το
Σύστηµα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
Στον ν. 4512/2018 (Α’5) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 264 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την αποζηµίωση φαρµάκων που δεν κυκλοφορούν στην

Ελλάδα και φαρµάκων υψηλού κόστους σοβαρών ασθενειών της
παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6), για τα οποία υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ότι προεγκρίνονται, ύστερα
από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής για την παρακολούθηση της
φαρµακευτικής δαπάνης, την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δηµιουργία µητρώων ασθενών,
αποφασίζει το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ύστερα από γνώµη τριών (3)
ιατρών ειδικότητας σχετικής µε τη νόσο για την οποία συνταγογραφείται το φάρµακο και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στα επόµενα άρθρα.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 265 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Το Σ.Η.Π. λειτουργεί εντός του πλαισίου εφαρµογής της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4238/2014 (Α’ 38)».
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 268 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περιπτώσεις κατεπείγουσας αιτιολογηµένης ανάγκης
(άµεσος κίνδυνος για τη ζωή ή για πρόκληση ανήκεστης βλάβης
στην υγεία του ασθενή) να χορηγηθούν σε νοσηλευόµενους
ασθενείς φάρµακα υψηλού κόστους σοβαρών ασθενειών και
φάρµακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, ο πιστοποιηµένος
θεράπων ιατρός υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Σ.Η.Π. το αίτηµα µε
ένδειξη «Κατεπείγουσα χορήγηση», καθώς και έντυπο συναίνεσης του ασθενή. Το φάρµακο χορηγείται άµεσα από το φαρµακείο του νοσηλευτικού ιδρύµατος και το σχετικό αίτηµα
εγκρίνεται ή απορρίπτεσαι εκ των υστέρων κατά την προπεριγραφείσα διαδικασία και σε περίπτωση απόρριψης του αιτήµατος το φάρµακο δεν αποζηµιώνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»
4. Στο άρθρο 268 προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
« 8. Σε περίπτωση µη οµόφωνων γνωµοδοτήσεων των τριών
(3) γνωµοδοτούντων ιατρών, το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεούται
να λάβει απόφαση σύµφωνα µε την πλειοψηφούσα γνώµη αυτών.
9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συγκροτούνται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιτροπές που εξετάζουν αιτήµατα και αποφαίνονται για την αναγκαιότητα αποζηµίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των φαρµάκων που
χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση εξωσωµατικής γονιµοποίησης, πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες και χορήγηση γοναδοτροπινών σε άνδρες για την υποβοηθούµενη
αναπαραγωγή. Οι Επιτροπές αυτές αποτελούνται από πέντε (5)
τουλάχιστον ιατρούς ειδικότητας σχετικής µε την υπογονιµότητα
και για τα δύο φύλα, και τα µέλη τους έχουν τριετή θητεία. Με
την απόφαση για τη συγκρότηση κάθε Επιτροπής ορίζεται ως
Πρόεδρος αυτής ένα από τα τακτικά µέλη της και γραµµατέας
ένας υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας εξειδικεύονται ο αριθµός και οι αρµοδιότητες των Επιτροπών αυτών, ο αριθµός των µελών από τα οποία αποτελούνται,
καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία τους.»
Άρθρο 95
Διοικητικές κυρώσεις παραβίασης
φαρµακευτικής νοµοθεσίας
1. Η παρ. 12 του άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973 (Α’ 172), αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα διοικητικά πρόστιµα και οι διοικητικές κυρώσεις που
αφορούν παραβάσεις για προϊόντα αρµοδιότητας Ε.Ο.Φ. επιβάλλονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. και εισπράττονται κατά
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων από την
φορολογική διοίκηση. Οι ανακλήσεις των αδειών κυκλοφορίας
προϊόντων αρµοδιότητας Ε.Ο.Φ. επιβάλλονται µε απόφαση του
Προέδρου του Ε.Ο.Φ.. Οι ανακλήσεις των αδειών παραγωγής ή
χονδρικής πώλησης προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ για οποιονδήποτε λόγο, ακόµη και µη αναφερόµενο στο παρόν άρθρο και
ανεξάρτητα από το όργανο και το χρόνο έκδοσης της αρχικής
άδειας, επιβάλλονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.. Η αναστολή των ανωτέρω αδειών επιβάλλεται µε απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ.. Οι αφαιρέσεις των αδειών άσκησης επαγγέλµατος επιβάλλονται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από
άλλες διατάξεις, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από
γνώµη του οικείου πειθαρχικού συµβουλίου. Η ανάκληση αδείας
λειτουργίας φαρµακείου γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου Πε-
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ριφερειάρχη. Οι δηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις των κυρώσεων
γίνονται µε απόφαση του αρµοδίου για την επιβολή τους οργάνου.»
2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 95 του ν. 4172/
2013 (Α’ 167) οι λέξεις «µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «µε απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Άρθρο 96
Τροποποιήσεις του ν. 4419/2016 (Α’174)
περί Ηλεκτρονικού Τσιγάρου
Στον ν. 4419/2016 (Α’174) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στην περίπτωση 14 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µπορεί στην παραπάνω έννοια να συµπεριλαµβάνονται και οι συσκευές η χρήση των
οποίων αποτελεί προϋπόθεση και συνδέεται αποκλειστικά µε τη
χρήση των νέων προϊόντων καπνού και να ορίζονται ειδικότερα
οι όροι και οι προϋποθέσεις προώθησης και διάθεσης αυτών.
2. Η περίπτωση 16 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«16. «ηλεκτρονικό τσιγάρο»: προϊόν που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κατανάλωση ατµού που περιέχει νικοτίνη ή ατµού που
δεν περιέχει νικοτίνη µε επιστόµιο ή στοιχείο του εν λόγω προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένου του περιέκτη, του δοχείου και της
συσκευής χωρίς περιέκτη ή δοχείο. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα µπορούν να είναι επαναπληρώσιµα µέσω περιέκτη επαναπλήρωσης
και δοχείου ή επαναπληρώσιµα µε περιέκτες µίας χρήσης.»
3. Η περίπτωση 17 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«17. «περιέκτης επαναπλήρωσης»: δοχείο που περιέχει υγρό,
ανεξαρτήτως αν σε αυτό περιέχεται ή όχι νικοτίνη, το οποίο µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί για να επαναπληρώσει ηλεκτρονικό
τσιγάρο.»
4. Στο άρθρο 2 προστίθενται περιπτώσεις 17α’ και 17β’ ως
εξής:
«17α. «νικοτινούχο υγρό»: υγρό που περιέχει νικοτίνη και προορίζεται για το άτµισµά του µέσω ηλεκτρονικού τσιγάρου,»
17β. «µη νικοτινούχο υγρό»: υγρό που δεν περιέχει νικοτίνη και
προορίζεται για το άτµισµά του µέσω ηλεκτρονικού τσιγάρου,».
5. Στο άρθρο 2 προστίθεται περίπτωση 42 ως εξής:
«42) «υποκατάστατο καπνού»: κάθε προϊόν που δεν περιέχει
καπνό, δεν αποτελεί φυτικό προϊόν για κάπνισµα ή ηλεκτρονικό
τσιγάρο και µπορεί να προσοµοιάζει ως προς τη σκοπούµενη
χρήση µε αυτά.»
6. Στο άρθρο 2 προστίθεται περίπτωση 43 ως εξής:
«43) «συναφή προϊόντα»: τα υποκατάστατα καπνού, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το φυτικό προϊόν για κάπνισµα, καθώς και
κάθε προϊόν η χρήση του οποίου συνδέεται µε την κατ’ αποκλειστικότητα χρήση ενός από τα παραπάνω.»
7. Στο άρθρο 3 οι λέξεις «ή κατασκευάζονται στα κράτη - µέλη»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα».
8. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι µετρήσεις του παρόντος άρθρου είναι δυνατό να πραγµατοποιούνται και από εργαστήρια που εδρεύουν στην επικράτεια άλλων κρατών-µελών της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι
αυτά έχουν εγκριθεί κι εποπτεύονται αντιστοίχως από τις αρµόδιες Εθνικές Αρχές των κρατών αυτών και δεν ανήκουν ή ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από την καπνοβιοµηχανία.»
9. Το κείµενο του άρθρου 15 αριθµείται ως παράγραφος 1 και
στο άρθρο αυτό προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στην αγορά του καπνού µάσησης, του καπνού που λαµβάνεται από τη µύτη και των υποκατάστατων καπνού.»
10. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρο 17 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Η κοινοποίηση των συσκευών των νέων προϊόντων καπνού
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πραγµατοποιείται µε βάση τις υφιστάµενες κάθε φορά εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 5 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014.»
11. Στο άρθρο 17 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Ως προς τη συσκευασία των συσκευών των νέων προϊόντων καπνού, εκτός αν διατίθενται σε κοινή συσκευασία µε τα ίδια
τα προϊόντα:
α) ισχύουν οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα’ και στστ’ της
περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 18,
β) αυτή περιλαµβάνει σύσταση στα ελληνικά να φυλάσσεται
το προϊόν µακριά από παιδιά,
γ) δεν περιλαµβάνει στοιχεία ή χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 13.
Αν η συσκευή διατίθεται στην αγορά σε κοινή συσκευασία µε
το ίδιο το προϊόν, αυτή νοείται ως συσκευασία του προϊόντος.»
12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18
αντικαθίσταται ως εξής: «Ο παρών δεν εφαρµόζεται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και στους περιέκτες επαναπλήρωσης που υπόκεινται σε απαίτηση αδειοδότησης, σύµφωνα µε την Δ.ΥΓ3α/
Γ.Π.32221/2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών και Δικτύων και Υγείας (Β’ 1049) ή
στις απαιτήσεις της ΔΥ8δ/Γ.Π./οικ.130648/2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 2198).»
13. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης
µε νικοτινούχο υγρό, πληροφορίες σχετικά µε τη δοσολογία και
την πρόσληψη νικοτίνης, όταν το προϊόν καταναλώνεται υπό κανονικές ή εύλογα προβλέψιµες συνθήκες.»
14. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 18
αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς
σχετικά µε τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, καθώς και τους περιέκτες
επαναπλήρωσης, συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι, όσον αφορά τα νικοτινούχα υγρά, η χρήση τους από
νέους και µη καπνιστές οδηγεί στον εθισµό στη νικοτίνη και τελικά στην παραδοσιακή κατανάλωση καπνού.»
15. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Υπουργείο Υγείας, αναφορικά µε τα ηλεκτρονικά τσιγάρα
και τους περιέκτες επαναπλήρωσης µε νικοτινούχο υγρό, ύστερα
από αίτηµα, θέτει όλες τις πληροφορίες οι οποίες έχουν ληφθεί,
σύµφωνα µε το παρόν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και των λοιπών κρατών-µελών.»
16. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 18 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Ως προς τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης µε νικοτινούχο υγρό, το Υπουργείο Υγείας ενηµερώνει
αµελλητί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρµόδιες αρχές των
λοιπών κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί και
κοινοποιεί υποστηρικτικά δεδοµένα για το προσωρινό µέτρο.»
17. Προστίθεται άρθρο 18α ως εξής:
«Άρθρο 18α
Ρυθµίσεις επί συστατικών και συσκευασιών
των ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών
επαναπλήρωσης µε µη νικοτινούχο υγρό
Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης µε µη νικοτινούχο υγρό ισχύουν:
α) οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18,
β) οι διατάξεις των περιπτώσεων γ’, δ’, ε, ‘ και ζ ‘ της παραγράφου 3 του άρθρου 18,
γ) οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18, πλην της
υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’,
δ) οι µονάδες συσκευασίας και όλες οι εξωτερικές συσκευασίες ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης φέρουν την εξής προειδοποίηση για την υγεία:
«Το προϊόν αυτό ενδέχεται να είναι βλαπτικό για την υγεία».

5080

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι προειδοποιήσεις για την υγεία τηρούν τις απαιτήσεις που
καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12.»
18. Προστίθεται άρθρο 18β ως εξής:
«Άρθρο 18β
Ρυθµίσεις κυκλοφορίας των ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης µε µη νικοτινούχο υγρό
1. Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης
µε µη νικοτινούχο υγρό ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων
5, 8 και 9 του άρθρου 18, καθώς και το άρθρο 16.
2. α) Το µη νικοτινούχο υγρό διατίθεται στην αγορά µόνο σε
ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης και σε αναλώσιµα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή φιαλίδια µίας χρήσης.
β) Απαγορεύεται η χωριστή πώληση και διάθεση στον τελικό
καταναλωτή συστατικών, συµπεριλαµβανοµένων και αρωµάτων,
που προορίζονται για την ιδιοκατασκευή υγρών επαναπλήρωσης
ηλεκτρονικού τσιγάρου. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται τα συστατικά εκείνα που διατίθενται προς χρήση άλλη
πλην της κατανάλωσης υγρού επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού
τσιγάρου.
γ) Ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης µε µη
νικοτινούχο υγρό που δεν τηρούν τις προδιαγραφές της παραγράφου 1 απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά.»
19. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των άρθρων
8 έως 16, του άρθρου 17 παράγραφοι 1, 2, 11 και 13, του άρθρου
18 παράγραφοι 1 έως 6 και παράγραφος 8, των άρθρων 18 α και
18 β, καθώς και των άρθρων 19 και 21, τα πρόστιµα που προβλέπονται στην περίπτωση Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της Γ.Π. οικ.
104720/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Τουρισµού (Β’ 1315) επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας».
20. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης κοινοποίησης,
καθώς και σε περίπτωση ελλιπούς κοινοποίησης ή ψευδούς κοινοποίησης κατά παράβαση των άρθρων 5, 6 και 7 και του άρθρου
20 παράγραφος 1 µε απόφαση του Υπουργού Υγείας επιβάλλεται πρόστιµο τετρακοσίων (400) ευρώ ανά προϊόν.»
21. Στο άρθρο 25 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών
αναπροσαρµόζεται το ύψος των παραβόλων των παραγράφων
1 και 2 και ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τον τρόπο υπολογισµού αυτών και τον τρόπο καταβολής τους.»
22. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 15 και οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 17 και του άρθρου 18β αρχίζουν να ισχύουν έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
Άρθρο 97
Τροποποίηση του ν. 3730/2008 (Α’ 262)
περί απαγορεύσεων διαφήµισης και εµπορίας
Στον ν. 3730/2008 (Α’262) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) η κατασκευή, η προβολή, η εµπορία και η πώληση αντικειµένων που έχουν την εξωτερική µορφή προϊόντων καπνού και
συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.
4419/2016.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Απαγορεύεται, πλην όσων υπόκεινται σε διαδικασία αδειοδότησης βάσει της Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 (Β’1049) κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών και Δικτύων και Υγείας ή στις απαιτήσεις της ΔΥ8δ/
Γ.Π./οικ.130648/2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης (Β’2198), η κυκλοφορία προϊόντων, που διατίθενται για
τη διακοπή της χρήσης προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων. Απαγορεύεται κάθε συνοδευτική ένδειξη σε συσκευασίες
προϊόντων καπνού ή συναφών προϊόντων, καθώς και κάθε µορφή
διαφηµιστικής προβολής ή καταχώρισης, σύµφωνα µε τις οποίες
η χρήση αυτών εµφανίζει µειωµένο κίνδυνο για την υγεία.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 98
Αντικατάσταση του δικαιούχου του πληροφοριακού
Συστήµατος Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας
(Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ.)
Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. υπεισέρχεται ως δικαιούχος (αδειούχος παραχώρησης) του πληροφοριακού Συστήµατος Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και ως ειδικός διάδοχος στις
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα, που απορρέουν και εκπορεύονται από το έργο της παραχώρησης του δικαιώµατος πρόσβασης
στο Σύστηµα Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας
(Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ.), στο οποίο αρχικώς είχε συµβληθεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Ποσά που οφείλονται µε αιτία το ανωτέρω έργο καταβάλλονται
στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
Άρθρο 99
Ειδική Άδεια µετ’ αποδοχών
1. Οι διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 (ΑΊ23) και
της κ.υ.α. 2003075/204/0022/1995 (Β’33), αναφορικά µε την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια µετ’ αποδοχών, καταλαµβάνουν
όσους υπηρετούν και εκτελούν ως κύριο έργο αυτό του χειριστή
ακτινολογικών µηχανηµάτων ή εµφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόµενου ραδιοϊσότοπα) ή του εµφανιστή ή του παρασκευαστή των µικροβιολογικών εργαστηρίων
ή του τεχνολόγου ραδιολόγου ακτινολόγου ή του οδοντοτεχνίτη
ή ανήκουν στο προσωπικό των τµηµάτων του Κυτταρολογικού,
της Παθολογικής Ανατοµικής, του Βιοχηµικού, της Γενετικής, της
Ιολογίας και της Ανοσολογίας - Ιστοσυµβατότητας, πλην ιατρών,
στους δηµόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας, αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και σε όσους υπηρετούν ως πολιτικό προσωπικό µε τις παραπάνω ειδικότητες στα στρατιωτικά
νοσοκοµεία και του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος Μετοχικού Ταµείου
Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
2. Η άδεια της παραγράφου 1 χορηγείται από την οικεία ΔΥΠΕ,
µετά την υποβολή βεβαίωσης για το χρόνο απασχόλησης στα αντίστοιχα καθήκοντα, που χορηγείται στον ενδιαφερόµενο από
την υπηρεσία όπου απασχολήθηκε.
Άρθρο 100
Εκπαιδευτική Άδεια σε λοιπό προσωπικό των Τ.ΟΜ.Υ.
Στο άρθρο 24 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρµόζονται αναλόγως
και στο λοιπό µη ιατρικό προσωπικό που απασχολείται στις Τοπικές Οµάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) του άρθρου 106 κατά τη διάρκεια
ισχύος της σύµβασής του.»
Άρθρο 101
Καθορισµός Επιδόµατος Ανθυγιεινής Εργασίας
Στο άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:
14. Η οικ.2/16519/0022/24.2.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Β’465) εφαρµόζεται
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κατ’ αντιστοιχία και στο προσωπικό των Τοπικών Οµάδων Υγείας
(Τ.ΟΜ.Υ.) του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α’38), από την
έναρξη της λειτουργίας τους.
Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό των Μονάδων Υγείας που
ανήκουν στην Α.Ε.Μ.Υ. από τη δηµοσίευση του παρόντος. Το
προσωπικό των προηγούµενων εδαφίων εντάσσεται στην κατηγορία Α’της ανωτέρω απόφασης.
Άρθρο 102
Ωράριο εργασίας εργαστηριακών υπαλλήλων
Το ωράριο εργασίας των εµφανιστών, των παρασκευαστών
των µικροβιολογικών εργαστηρίων, ακτινολόγων και των οδοντοτεχνιτών, που απασχολούνται, αντίστοιχα, εντός σκοτεινών θαλάµων µικροβιολογικών εργαστηρίων ή οδοντοτεχνικών εργαστηρίων σε φορείς και δοµές παροχής πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, ορίζεται ως πενθήµερο εβδοµαδιαίως και επτάωρο ηµερησίως.
Άρθρο 103
Περί ηλεκτρονικής καταχώρισης
παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων
1. Στο άρθρο 1 του ν. 3892/2010 (Α’ 189) προστίθενται περιπτώσεις ιστ’ και ιζ’ ως εξής:
«ιστ) Μαία-µαιευτής: οι µαίες και µαιευτές που υπηρετούν στο
δηµόσιο τοµέα έχουν δικαίωµα παροχής παραπεµπτικών σε
ασφαλισµένους του Φ.Κ.Α.. Η εκτέλεση των παραπεµπτικών
πραγµατοποιείται υποχρεωτικά σε δηµόσιες δοµές παροχής
υπηρεσιών υγείας»
2. H παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3892/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Οι ρυθµίσεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται σε όλους
του φορείς και κλάδους υγείας της κοινωνικής ασφάλισης, τους
ασφαλισµένους σε Φ.Κ.Α., καθώς και τους ιατρούς, τις µαίες - µαιευτές και τους φαρµακοποιούς, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.»
3. Στον ν. 3892/2010 προστίθενται άρθρα 3Α ως εξής:
«Άρθρο 3Α
Υποχρεώσεις µαιών – µαιευτών
ως προς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση
1. Οι µαίες - µαιευτές υποχρεούνται να γράφονται ως χρήστες
του Σ.Η.Σ. που διαχειρίζεται ο Φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» για λογαριασµό της
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται ειδικότερα στις παραγράφους 2 έως 9.
2. Κατά την εγγραφή τους οι µαίες-µαιευτές δηλώνουν τα
εξής:
α) επώνυµο, όνοµα, πατρώνυµο και µητρώνυµο,
β) αριθµό άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος και ηµεροµηνία έναρξης επαγγέλµατος,
γ) ιδιότητα µαίας –µαιευτή,
δ) ΑΜΚΑ,
ε) αριθµό µητρώου στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ανήκουν και ηµεροµηνία εγγραφής σ’ αυτόν,
στ) σύλλογο µαιών, στον οποίο ανήκουν,
ζ) αριθµό φορολογικού µητρώου,
η) αριθµό αστυνοµικής ταυτότητας ή αριθµό διαβατηρίου για
τους αλλοδαπές-πούς µαίες –µαιευτές,
θ) στοιχεία διεύθυνσης εργασίας,
ι) κωδικό υγειονοµικής µονάδας.
Οι µαίες – µαιευτές που είναι εγγεγραµµένοι ως χρήστες του
Σ.Η.Σ. ταυτοποιούνται κατά την είσοδό τους στο σύστηµα µε τη
χρήση στοιχείων ταυτοποίησης. Η εγγραφή και η ταυτοποίηση
είναι απαραίτητη για την ηλεκτρονική καταχώριση παραπεµπτικών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον παρόντα.
3. Οι µαίες – µαιευτές, αφού προβούν στην ταυτοποίηση του
ασθενούς µε την επίδειξη οποιουδήποτε πρόσφορου δηµοσίου
εγγράφου (όπως ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικού
γέννησης µε συνηµµένη φωτογραφία κ.λπ.) και τη χρήση
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Α.Μ.Κ.Α., καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τα παραπεµπτικά. Στα παραπεµπτικά οι µαίες – µαιευτές καταχωρίζουν το είδος της εξέτασης που επιβάλλεται να εκτελεστεί. Επίσης, τους δίνεται η
δυνατότητα να εισάγουν µε ελεύθερο κείµενο την αιτία παραποµπής του ασφαλισµένου στο αντίστοιχο πεδίο, όπου κρίνεται
απαραίτητο, ή να επιλέξουν τη διάγνωση, χρησιµοποιώντας διεθνή πρότυπα κωδικοποιήσεων (ΙCD). Στη συνέχεια, εισάγουν τις
εξετάσεις από τον κατάλογο εγκεκριµένων πράξεων, από το τιµολόγιο ιατρικών πράξεων και εξετάσεων ή/και τον κανονισµό
παροχών.
4. Το παραπεµπτικό που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά περιέχει
στοιχεία της µαίας – µαιευτή που το καταχώρισε, την ηµεροµηνία
καταχώρισης και τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της εκτέλεσής τους. Κάθε παραπεµπτικό που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά
χαρακτηρίζεται από έναν µοναδικό κωδικό αριθµό, ο οποίος εµφανίζεται και µε την µορφή γραµµωτού κώδικα (barcode).
5. Μετά την επιβεβαίωση της ολοκληρωµένης και επιτυχούς
ηλεκτρονικής καταχώρισης του παραπεµπτικού, οι µαίες-µαιευτές εκτυπώνουν αντίγραφο του παραπεµπτικού που καταχωρίστηκε, το υπογράφουν και το παραδίδουν στον ασθενή, ο οποίος
το παραδίδει στη δηµόσια δοµή παροχής υπηρεσιών υγείας που
θα εκτελέσει το εν λόγω παραπεµπτικό αντίστοιχα.
6. Η εκτέλεση των παραπεµπτικών πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε τις προθεσµίες, οι οποίες προβλέπονται στον Κανονισµό του
εκάστοτε Φ.Κ.Α..
7. Οι µαίες –µαιευτές µπορούν να ακυρώσουν παραπεµπτικό
που έχουν καταχωρίσει, αν τούτο δεν έχει εκτελεστεί.
8. Οι µαίες –µαιευτές έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των
παραπεµπτικών που έχουν καταχωρίσει ηλεκτρονικά οι ίδιοι.
9. Οι µαίες –µαιευτές υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδοµή για την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεσή
τους στο Σ.Η.Σ., καθώς και για την επεξεργασία, την καταχώριση
και την εκτύπωση των ηλεκτρονικών παραπεµπτικών.»
Άρθρο 104
Κάλυψη σε Ανασφάλιστους Πολίτες του ν. 4368/2016
Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) επέρχονται οι εξής αλλαγές:
α) οι λέξεις «των Μονάδων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» αντικαθίστανται από τη φράση
«όλων των δηµόσιων µονάδων παροχής υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας,
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4486/2017» και
β) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
Οι πιστοποιηµένοι στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) ιατροί έχουν το δικαίωµα να συνταγογραφούν φάρµακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους
ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως αυτές
ορίζονται ανωτέρω. Οι ως άνω θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις πραγµατοποιούνται σε δηµόσιες δοµές υγείας.
Άρθρο 105
Κάλυψη θέσεων Τ.ΟΜ.Υ. σε περίπτωση απουσίας
1. Στην παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) Σε περίπτωση δικαιολογηµένης απουσίας επαγγελµατιών
υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των ιατρών και λοιπού προσωπικού της παραγράφου 3, πέραν των είκοσι (20) συνεχών εργάσιµων ηµερών, οι ανάγκες µπορεί να καλύπτονται, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητή της αρµόδιας Υ.Π.Ε, ύστερα από αίτηµα του συντονιστή της εν λόγω λειτουργούσας Τ.ΟΜ.Υ., µε
υφιστάµενο προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας που υπηρετεί
στην οικεία Υ.Π.Ε..»
2. H παράγραφος 1 ισχύει από 13 Δεκεµβρίου 2017.
Άρθρο 106
Δυνατότητα Συµπερίληψης των Ο.Κ.Α.Ν.Α., Κ.Ε.Θ.Ε.Α.,
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και στρατιωτικών νοσοκοµείων
για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στην περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρο 10 του ν. 3329/2005
(Α’ 81) µετά τις λέξεις «Γ. Παπαγεωργίου» προστίθενται οι λέξεις
«του Ο.Κ.Α.Ν.Α, του Κ.Ε.Θ.Ε.Α.. καθώς και των στρατιωτικών νοσοκοµείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος Μετοχικού Ταµείου
Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
Άρθρο 107
Δαπάνες συµµετοχής του Υπουργείου Υγείας
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2018
Οι δαπάνες για τη συµµετοχή του Υπουργείου Υγείας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το έτος 2018 θεωρούνται νόµιµες
και κανονικές και εξοφλούνται στους δικαιούχους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τη δέσµευση των πιστώσεων και κάθε
άλλης σχετικής διάταξης, σε βάρος των οικείων Κωδικών Αριθµών Εξόδων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας για το
οικονοµικό έτος 2018.
Άρθρο 108
Νοµιµοποίηση µισθολογικών δαπανών
1. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες για επιδόµατα θέσης ευθύνης των άρθρων 18 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) και 16 του ν.
4354/2015 (Α’ 176) που καταβλήθηκαν, έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος, σε πρόσωπα που άσκησαν εν τοις πράγµασι καθήκοντα Προϊσταµένων οργανικών µονάδων στα δηµόσια νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., χωρίς οι ανωτέρω οργανικές µονάδες να
προβλέπονται στους οικείους οργανισµούς.
2. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες που καταβλήθηκαν, έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος, σε φυσικά πρόσωπα για παρασχεθείσες αυτοπροσώπως υπηρεσίες καθαριότητας στον Οργανισµό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.Κ.Α.Ν.Α.).
3. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες και δεν αναζητούνται ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά για επιδόµατα θέσης ευθύνης, χωρίς να υφίστανται οι αντίστοιχες οργανικές µονάδες,
καθώς και για βασικούς µισθούς, που καταβλήθηκαν, έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος, στους υπαλλήλους µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ..
Άρθρο 109
Ακίνητη και κινητή περιουσία Δ.Υ.ΠΕ.
Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των νοσοκοµείων, το οποίο περιήλθε αρχικά στα Πε.Σ.Υ., σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2889/2001 (Α’ 37) και
εν συνεχεία στις Δ.Υ.ΠΕ., σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 50 του ν. 3370/2005 (Α’ 176), επανέρχεται στα ανωτέρω νοσοκοµεία µε µόνη την έκδοση πράξης από τον Υπουργό
Υγείας και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε άλλου τύπου, πράξης ή συµβολαίου. Τα ακίνητα που χρησιµοποιούνται κατά τον
χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος για τις ανάγκες της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της Ψυχικής Υγείας από τις
Δ.Υ.ΠΕ., εξακολουθούν και παραµένουν κατά κυριότητα στις τελευταίες, κατά τους ειδικότερους όρους που προσδιορίζονται
στην ανωτέρω πράξη του Υπουργού Υγείας.
Τα ακίνητα των νοσοκοµείων για τα οποία δεν εκδόθηκε η διαπιστωτική πράξη της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005
(Α’81), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου τρίτου
του ν. 3527/2007 (Α’ 25), λογίζεται ότι παρέµειναν στην κυριότητα
των νοσοκοµείων.
Άρθρο 110
Δαπάνες µετακίνησης στα πλαίσια
δράσεων του Ε.ΚΕ.Α.
Οι δαπάνες µετακίνησης εκτός έδρας, µε διανυκτέρευση ή αυθηµερόν επιστροφή και µε δικαίωµα αποζηµίωσης, συµπεριλαµβανοµένων και των µετακινήσεων στο εξωτερικό, εργαζοµένων

σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο
Υγείας, µπορεί να καλύπτονται από το Ε.ΚΕ.Α., εφόσον η µετακίνηση γίνεται σε διατεταγµένη υπηρεσία για θέµατα αιµοδοσίας,
ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.ΚΕ.Α.. Η σχετική εντολή µετακίνησης εκδίδεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α..
Άρθρο 111
Διαγραφή απαιτήσεων νοσοκοµείων
έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, διαγράφονται, µέχρι το
ύψος της χρηµατοδότησης των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό (Φ.210/ΚΑΕ 2325, 2326) για καθένα από
τα έτη 2015, 2016 και 2017, οι απαιτήσεις των νοσοκοµείων
αυτών έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου
τιµολόγησής τους, προέρχονται από υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στους ασφαλισµένους του Οργανισµού (εισπρακτέα
νοσήλια) κατά τα ίδια ως άνω έτη, µε ταυτόχρονη διαγραφή των
αντίστοιχων υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα ανωτέρω νοσοκοµεία, που προέρχονται από τις προαναφερόµενες υπηρεσίες.
Τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεούνται να
προβούν στην απεικόνιση του αποτελέσµατος των ανωτέρω διαγραφών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις λογιστικές καταστάσεις (ισολογισµούς) της οικονοµικής χρήσης του έτους 2019.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 112
Γνώµη ΚΕ.Σ.Υ. για θέµατα ιατρικής ειδικότητας
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5Α του άρθρου 21 του ν. 3580/
2007 (Α’ 134), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 (Α’ 140), διαγράφονται οι
εξής λέξεις: «οι προϋποθέσεις και λεπτοµέρειες τοποθέτησης
των ιατρών και οδοντιάτρων για ειδίκευση και κάθε άλλο σχετικό
µε τις ειδικότητες θέµα».
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5Β του άρθρου 21 του ν. 3580/
2007, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4
του άρθρου 8 του ν. 4558/2018, διαγράφονται οι εξής λέξεις: «οι
προϋποθέσεις και λεπτοµέρειες τοποθέτησης των ιατρών και
οδοντιάτρων για εξειδίκευση και κάθε άλλο σχετικό µε τις εξειδικεύσεις θέµα».
3. α) Στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
38 του ν. 1397/1983 (Α’ 143), όπως η παράγραφος αυτή συµπληρώθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 1579/1985 (Α’ 217),
διαγράφονται οι λέξεις «ύστερα από γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ.».
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 1397/
1983 διαγράφονται οι λέξεις «µετά από γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ.».
γ) Στην παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (Α’236) διαγράφονται οι λέξεις «και µετά από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)».
Άρθρο 113
Χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού
και οδοντιατρικού επαγγέλµατος
Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης των επαγγελµάτων του
ιατρού και του οδοντιάτρου απαιτείται:
α) πτυχίο ιατρικής ή οδοντιατρικής, αντίστοιχα, των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής, ή
β) τίτλος σπουδών από εκπαιδευτικό οργανισµό κράτους-µέλους της Ε.Ε., βάσει του οποίου έχει αναγνωριστεί επαγγελµατική ισοδυναµία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α’
78), ή
γ) τίτλος σπουδών από εκπαιδευτικό οργανισµό τρίτης χώρας,
εκτός Ε.Ε., ο οποίος έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστηµονικό
Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιµος και αντίστοιχος µε τα πτυχία ια-
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τρικής ή οδοντιατρικής σχολής της ηµεδαπής,
δ) το αιτούµενο πρόσωπο: αα) να µην στερείται των πολιτικών
δικαιωµάτων του, ββ) να µην βρίσκεται σε δικαστική συµπαράσταση, γγ) να µην έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για κλοπή,
απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για
παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από
πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήµατα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια,
ε) να µην έχει παρέλθει διετία από την ηµεροµηνία της κτήσης
του πτυχίου της ιατρικής σχολής των Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της
αναγνώρισης του τίτλου σπουδών του εκπαιδευτικού οργανισµού κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή της έκδοσης της απόφασης του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιµία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών
από εκπαιδευτικούς οργανισµούς τρίτων χωρών.

λόγοι που προκάλεσαν την ανάκληση, µε την έκδοση βεβαίωσης
παύσης ισχύος της αναστολής.

Άρθρο 114
Ανάκληση της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης
του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλµατος

Άρθρο 118
Αντιποίηση φυσικοθεραπευτικού επαγγέλµατος

Η βεβαίωση ή η άδεια άσκησης του ιατρικού και του οδοντιατρικού επαγγέλµατος ανακαλείται στις εξής περιπτώσεις:
α) αν o ιατρός ή ο οδοντίατρος τεθεί σε δικαστική συµπαράσταση ή σε αυτοδίκαιη διαρκή αποστέρηση των πολιτικών του
δικαιωµάτων,
β) ύστερα από γνώµη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου
Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) ή του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου Οδοντιάτρων (Α.Π.Σ.Ο.), αν η βεβαίωση ή η άδεια άσκησης του ιατρικού ή του οδοντιατρικού επαγγέλµατος έχει χορηγηθεί από
πλάνη,
γ) ύστερα από γνώµη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου
Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) ή του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου Οδοντιάτρων (Α.Π.Σ.Ο.), αν για µία συνεχή πενταετία ο ιατρός ή ο
οδοντίατρος δεν ασκεί το ιατρικό επάγγελµα ούτε ασχολείται µε
την ιατρική επιστήµη,
δ) αν ο ιατρός ή ο οδοντίατρος, εξαιτίας σωµατικής ή διανοητικής βλάβης ή νοσήµατος ή εξαιτίας εξάντλησης των σωµατικών
ή διανοητικών του δυνάµεων, έχει χάσει την ικανότητα της ορθής
άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος,
ε) αν ο ιατρός ή ο οδοντίατρος καταδικαστεί αµετάκλητα για
κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήµατα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήµατα
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια.
Άρθρο 115
Αναστολή ισχύος της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης του
ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλµατος
Η ισχύς της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του ιατρού ή του οδοντιάτρου αναστέλλεται αν:
α) επιβληθεί στον ιατρό ή στον οδοντίατρο η πειθαρχική ποινή
στέρησης του δικαιώµατος της άσκησης του επαγγέλµατος για
ορισµένο χρονικό διάστηµα,
β) για ορισµένο χρονικό διάστηµα ο ιατρός ή ο οδοντίατρος
στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί
η στέρηση αυτή,
γ) ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του ιατρού ή του οδοντιάτρου για τα αδικήµατα της περίπτωσης ε’ του άρθρου 116. Στην
περίπτωση αυτή, η αναστολή διαρκεί µέχρι την έκδοση της σχετικής αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Άρθρο 116
Ανάκτηση δικαιώµατος άσκησης του ιατρικού
και οδοντιατρικού επαγγέλµατος
Το δικαίωµα της άσκησης του ιατρικού και του οδοντιατρικού
επαγγέλµατος στις περιπτώσεις ανάκλησης της βεβαίωσης ή της
άσκησης του επαγγέλµατος ανακτάται, όταν εξαλειφθούν οι

Άρθρο 117
Παράταση ισχύος αρµοδιότητας για την
άδεια/βεβαίωση άσκησης ιατρικού
και οδοντιατρικού επαγγέλµατος
Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4025/
2011 (Α’ 228), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 40 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), αντικαθίστανται ως εξής:
«4. H παράγραφος 1 ισχύει από την 1η.4.2019. Οι αιτήσεις που
υποβάλλονται στις οικείες Περιφέρειες µέχρι τις 31.3.2019 εξετάζονται από αυτές.»

1. Με φυλάκιση µέχρι ένα (1) έτος και µε χρηµατική ποινή
µέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ τιµωρείται το πρόσωπο, το
οποίο µε σκοπό την αποκόµιση παράνοµου περιουσιακού οφέλους χρησιµοποιεί τον τίτλο του φυσικοθεραπευτή, χωρίς να διαθέτει πτυχίο ή αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών φυσικοθεραπευτή.
2. Κάθε πρόσωπο, το οποίο, χωρίς να διαθέτει τα προβλεπόµενα για την άσκηση της φυσικοθεραπείας προσόντα, µε σκοπό
να προσπορίσει στο ίδιο ή σε τρίτον παράνοµο περιουσιακό όφελος, εκτελεί πράξεις αρµοδιότητας φυσικοθεραπευτή ή διαφηµίζει, µε οποιονδήποτε τρόπο, την από το ίδιο εκτέλεση φυσικοθεραπευτικών πράξεων τιµωρείται µε τις ποινές της παραγράφου 1.
3. Με φυλάκιση µέχρι έξι (6) εβδοµάδες και χρηµατική ποινή
µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ τιµωρείται το πρόσωπο, το
οποίο, ασκεί το επάγγελµα του φυσικοθεραπευτή χωρίς να διαθέτει την κατά τις διατάξεις του νόµου βεβαίωση άσκησης του
επαγγέλµατος αυτού ή η βεβαίωση που του είχε χορηγηθεί ανακλήθηκε ή η ισχύς της έχει ανασταλεί. Με την ίδια ποινή τιµωρείται το πρόσωπο, το οποίο είτε ατοµικά είτε ως νόµιµος εκπρόσωπος εταιρείας, λειτουργεί εργαστήριο φυσικοθεραπείας
χωρίς βεβαίωση λειτουργίας ή µε βεβαίωση λειτουργίας, η οποία
έχει ανακληθεί ή της οποίας η ισχύς έχει ανασταλεί.
Άρθρο 119
Αρµοδιότητες του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) σε θέµατα επαγγελµατικής επιµόρφωσης των φυσικοθεραπευτών - Ινστιτούτο
Επιστηµονικών Θεµάτων του Π.Σ.Φ.
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3599/2007 (Α’ 176) προστίθεται περίπτωση ιστ’ ως εξής :
«ιστ) Η διαχείριση, η προώθηση και η πιστοποίηση, κατ’ αποκλειστικότητα, του συστήµατος διαρκούς επαγγελµατικής επιµόρφωσης και έρευνας των φυσικοθεραπευτών και µοριοδότησής τους από την επιµόρφωση αυτή.»
2. Στο άρθρο 2 του ν. 3599/2007 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου
(Κ.Δ.Σ.) του Π.Σ.Φ. µπορεί να συσταθεί Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Ινστιτούτο Επιστηµονικών Θεµάτων του Π.Σ.Φ.», µε έδρα την
Αθήνα, διοικούµενο από Διοικητικό Συµβούλιο που ορίζεται µε
απόφαση του Κ.Δ.Σ..
Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προώθηση και η ενίσχυση της
έρευνας και της συµµετοχής των φυσικοθεραπευτών στη Συνεχή
Επαγγελµατική Επιµόρφωση (Σ.Ε.Ε.), ο συντονισµός και η διασφάλιση υψηλού επιπέδου της επαγγελµατικής τους επιµόρφωσης, η πιστοποίηση των φορέων και η µοριοδότηση των
προγραµµάτων των φυσικοθεραπευτών και η έγκριση προγραµµάτων εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα. Το προσωπικό του Ινστιτούτου προσλαµβάνεται µε απόφαση του Κ.Δ.Σ.
του Π.Σ.Φ. και αποτελείται από εµπειρογνώµονες σε θέµατα εκπαίδευσης και διοικητικό προσωπικό.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με απόφαση του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. εκδίδεται εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του Ινστιτούτου, µε τον οποίο ρυθµίζονται
ζητήµατα οργάνωσης και διοίκησης, οικονοµικής διαχείρισης, θέσεων προσωπικού, σχέσεων µε το Κ.Δ.Σ. και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.»
Άρθρο 120
Μητρώο εργαστηρίων φυσικοθεραπείας προϋποθέσεις νόµιµης λειτουργίας
1. Για την ίδρυση και τη νόµιµη λειτουργία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο είναι υποχρεωτική,
εκτός από τη λήψη από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς της
προβλεπόµενης άδειας/βεβαίωσης ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, και η καταχώριση του εργαστηρίου
στο Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας που τηρεί ο Π.Σ.Φ..
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο τρόπος
τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου, καθώς και κάθε άλλο
θέµα που σχετίζεται µε αυτό.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3599/
2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί εργαστήριο
φυσικοθεραπείας υποχρεούται να αναρτά στην είσοδο του εργαστηρίου του πινακίδα, η οποία περιέχει την αναφορά «Νόµιµο
Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας» και χορηγείται κάθε έτος από το
οικείο περιφερειακό τµήµα, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και
τον Γενικό Γραµµατέα του τµήµατος και αναγράφει τον αριθµό
της βεβαίωσης λειτουργίας του εργαστηρίου που εκδίδει η αρµόδια Περιφέρεια, το ονοµατεπώνυµο και τον αριθµό Μητρώου
του επιστηµονικά υπεύθυνου φυσικοθεραπευτή, καθώς και τον
αριθµό Μητρώου του εργαστηρίου στον Π.Σ.Φ..»
Άρθρο 121
Προθετικοί-ορθωτικοί
1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 2072/1992 (Α’
125) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών χορηγείται χωρίς εξετάσεις,
εφόσον στο πρόσωπο του ενδιαφερόµενου συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις:
α) Έλληνας πολίτης ή
β) πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης τρίτης χώρας
που εξοµοιώνεται µε πολίτη της Ε.Ε. ως προς το δικαίωµα άσκησης της συγκεκριµένης επαγγελµατικής δραστηριότητας. Στην
τελευταία περίπτωση, ο ενδιαφερόµενος πρέπει, µε την αίτησή
του στην Επιτροπή του άρθρου 2 για τη χορήγηση βεβαίωσης
άσκησης επαγγέλµατος, να προσκοµίζει και σχετική βεβαίωση
για την εξοµοίωσή του µε τους πολίτες της Ε.Ε., σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78),
γ) κατέχει πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης ή µέσης τεχνικής
επαγγελµατικής σχολής της αλλοδαπής, ειδικότητας προθετικών
ή ορθωτικών κατασκευών, µε διάρκεια εκπαίδευσης τριών (3)
τουλάχιστον ετών, για το οποίο έχει εκδοθεί απόφαση ισοτιµίας
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
δ) κατέχει κρατικό πιστοποιητικό ελληνοµάθειας επιπέδου Β2.
Το πιστοποιητικό αυτό δεν απαιτείται για όσους είναι απόφοιτοι
δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή απόφοιτοι κολλεγίου στην Ελλάδα ή απόφοιτοι ελληνικού
πανεπιστηµίου.»
2. Το άρθρο 2 του ν. 2072/1992, όπως τροποποιήθηκε µε τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 43 του ν. 3370/2005 (Α’
176), αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 2
Εξεταστική Επιτροπή
1. Στο Υπουργείο Υγείας συνιστάται πενταµελής Εξεταστική
Επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και αποτελείται από:
α) έναν ιατρό ειδικότητας ορθοπεδικής µε βαθµό Διευθυντή

Ε.Σ.Υ.,
β) έναν (1) ιατρό ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης µε βαθµό Διευθυντή Ε.Σ.Υ.,
γ) έναν (1) ιατρό ειδικότητας νευρολογίας µε βαθµό Επιµελητή
Α’,
δ) έναν (1) ιατρό ειδικότητας παιδιατρικής µε βαθµό Επιµελητή
Α’ ή Β’,
ε) έναν (1) εξειδικευµένο επιστήµονα προτεινόµενο από το Διοικητικό Συµβούλιο του Πανελλήνιου Βιοτεχνικού Συλλόγου αδειούχων ορθοπεδικών.
2. Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Ιατρών, Επιστηµόνων και Επαγγελµάτων Υγείας. Για κάθε
τακτικό µέλος ορίζεται ένα µέλος ως αναπληρωµατικό του, αντίστοιχης ειδικότητας και κλάδου. Η θητεία της επιτροπής είναι
διετής, µε δυνατότητα παράτασης.
3. Οι αρµοδιότητες της επιτροπής είναι:
α) ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η λήψη απόφασης σχετικά µε τη συνδροµή ή όχι των προϋποθέσεων για τη χορήγηση
της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος χωρίς εξετάσεις,
β) ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η λήψη απόφασης σχετικά µε τη συνδροµή ή όχι των προϋποθέσεων για τη δυνατότητα
συµµετοχής ή µη στις εξετάσεις για τη χορήγηση της βεβαίωσης
άσκησης επαγγέλµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 7,
γ) η διενέργεια των εξετάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 και η
λήψη απόφασης σχετικά µε τη συνδροµή ή όχι των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε θέµα
σχετικό µε τη διεξαγωγή των εξετάσεων και τη διαδικασία συµµετοχής των ενδιαφεροµένων στις εξετάσεις αυτές για την απόκτηση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 1 και του άρθρου 7.»
3. Το άρθρο 7 του ν. 2072/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Ειδικές ρυθµίσεις
1. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος προθετικών και ορθωτικών κατασκευών χορηγείται και σε εµπειροτεχνίτες που ασκούν
το επάγγελµα του ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών
κατασκευών χωρίς να έχουν πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης ή
µέσης τεχνικής επαγγελµατικής σχολής της αλλοδαπής, ειδικότητας προθετικών ή ορθωτικών κατασκευών, µε διάρκεια εκπαίδευσης τριών (3) τουλάχιστον ετών, εφόσον αυτοί έχουν
απασχοληθεί ως ειδικοί τεχνικοί προθετικών και ορθωτικών κατασκευών για χρονικό διάστηµα πέντε (5) τουλάχιστον ετών και
επιτύχουν στις εξετάσεις που διενεργούνται από την Επιτροπή
του άρθρου 2.
2. Η απασχόληση των εµπειροτεχνιτών αποδεικνύεται µε τα
εξής δικαιολογητικά:
α) αν είναι µισθωτός:
αα) υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του ιδιωτικού εργαστηρίου, µε την οποία βεβαιώνεται ο χρόνος εργασίας του υποψηφίου, η διεύθυνση του εργαστηρίου και των υποκαταστηµάτων
του,
ββ) βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος του υπευθύνου του
ιδιωτικού εργαστηρίου,
γγ) άδεια λειτουργίας του ιδιωτικού εργαστηρίου,
δδ) σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε δηµόσιο φορέα, πιστοποιητικό µε το οποίο να βεβαιώνεται ο χρόνος εργασίας,
εε) βεβαίωση του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο
είναι ασφαλισµένος ο υποψήφιος.
β) Αν διατηρεί εταιρία ή ατοµική επιχείρηση:
αα) πιστοποιητικό έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας
από την αρµόδια ΔΟΥ ή από το αρµόδιο επιµελητήριο ή από το
Γενικό Εµπορικό Μητρώο,
ββ) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του εργαστηρίου.
3. Στη βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, που χορηγείται µετά
την επιτυχία του ενδιαφεροµένου στις εξετάσεις, αναφέρεται το
αντικείµενο των εργασιών που µπορεί να παρέχει ο υποψήφιος
µε βάση τα αποτελέσµατα των εξετάσεων.»
4. Η επιτροπή του άρθρου 2 του ν. 2072/1992, όπως τροπο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ποιείται µε το παρόν άρθρο, θα εξετάσει και τις εκκρεµείς αιτήσεις για τη λήψη βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος προθετικών
και ορθωτικών κατασκευών, χωρίς τη διενέργεια εξετάσεων, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης.
Άρθρο 122
Κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο των ιατρικών συλλόγων της
Περιφέρειας Αττικής
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο για το προσωπικό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του
Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, µε έδρα τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Με όµοια απόφαση συγκροτείται το Υπηρεσιακό Συµβούλιο
του προηγούµενου εδαφίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 123
Σύσταση Πολυδύναµου Κέντρου Αντιµετώπισης της κρίσης
των χρηστών Ναρκωτικών και του Αλκοολισµού
Στο Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων «Χατζηκώστα» συνιστάται
«Πολυδύναµο Κέντρο Αντιµετώπισης της κρίσης των χρηστών
Ναρκωτικών και Αλκοολισµού», ως αποκεντρωµένη οργανική µονάδα αυτού. Με τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ.112527/
2012 (Β’ 3286) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υγείας, καθορίζεται ο σκοπός του Πολυδύναµου Κέντρου, οι θέσεις του προσωπικού του, οι οποίες δεν συνυπολογίζονται στα
όρια του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α’ 32), η κατανοµή των θέσεων σε κλάδους και ειδικότητες, καθώς και κάθε οργανωτικό
και λειτουργικό θέµα.»
Άρθρο 124
Προϊστάµενοι νοσηλευτικής υπηρεσίας
Τα άρθρα «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» των οργανισµών
των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. στο σηµείο που αναφέρεται η περίπτωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας αντικαθίστανται ως εξής:
«Στη Διεύθυνση, στους Τοµείς και στα Τµήµατα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, µε εξαίρεση τα νοσηλευτικά
τµήµατα που καλύπτουν τα Μαιευτικά – Γυναικολογικά Τµήµατα,
στα οποία προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής
εκτός αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου αυτού, οπότε
προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.
Σε όσους Οργανισµούς υφίσταται η πρόβλεψη της κατάληψης
των ανωτέρω θέσεων από υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Βοηθών
Νοσηλευτικής όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι
των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, η πρόβλεψη
αυτή καταργείται.
Άρθρο 125
Συντελεστής καθορισµού δύναµης προσωπικού
νοσοκοµείων µικρής δυναµικότητας κλινών
Στο τέλος του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ) για τα Γενικά Νοσοκοµεία και τα Γενικά Νοσοκοµεία – Κ.Υ.
που είναι εγκατεστηµένα σε νησιωτικές περιοχές ή είναι τα µοναδικά στην αυτοδιοικητική περιφερειακή ενότητα όπου
εδρεύουν, µε δυναµικότητα έως και 120 κλίνες, από 3-5.»
Άρθρο 126
Ευθύνη µελών Διοικητικού Συµβουλίου Ε.Κ.Α.Β.
Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. υπέχουν
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αστική ευθύνη προς αποζηµίωση µόνο έναντι του Ε.Κ.Α.Β. και
του Ελληνικού Δηµοσίου για πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειές τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν
ενήργησαν µε δόλο ή βαριά αµέλεια, οπότε ευθύνονται αστικώς
και έναντι τρίτων. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να παρέχεται νοµική προστασία στα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου, ακόµη και µετά τη λήξη της θητείας τους ή την αποχώρησή τους από την Υπηρεσία, όταν ενάγονται ή διώκονται ποινικά για πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η νοµική προστασία συνίσταται
στην καταβολή των δικαστικών δαπανών και των δικηγορικών
αµοιβών για την υπεράσπισή τους ή σε ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο για το σκοπό αυτόν. Η δαπάνη του προηγούµενου εδαφίου
δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο των ποσών αναφοράς που
προβλέπονται στον ν. 4194/2013 (Α’208). Σε περίπτωση αµετάκλητης ποινικής καταδίκης, οι καταβληθείσες δικαστικές δαπάνες και δικηγορικές αµοιβές µπορεί να αναζητούνται από τον
καταδικασθέντα κατά το µέρος που τον αφορούν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 127
Ένταξη ιατρών/οδοντιάτρων - ελεύθερων
επαγγελµατιών στο Ε.Σ.Υ.
1. Οι ιατροί και οδοντίατροι των άρθρων 16 και 17 του ν.
4238/2014 (Α’ 38), που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Δ.Υ.ΠΕ., δυνάµει δικαστικών
αποφάσεων και δεν καταλαµβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4461/2017 (Α’ 38), µπορούν µέχρι τις 30.6.2019
να υποβάλουν στις αρµόδιες υπηρεσίες των οικείων Δ.Υ.ΠΕ. αίτηση ένταξής τους στον κλάδο ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. σε
οργανικές θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης, οι οποίες έχουν ήδη συσταθεί
ή συνιστώνται για τον σκοπό αυτόν στις Δ.Υ.ΠΕ. για τις µονάδες
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και στα νοσοκοµεία µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, ανεξάρτητα από το αν συνεχίζουν
να ασκούν παράλληλα το ελεύθερο επάγγελµά τους.
2. α) Οι ιατροί και οδοντίατροι της παραγράφου 1, που υποβάλλουν την ανωτέρω αίτηση ένταξης, αξιολογούνται και κατατάσσονται στις θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. της
παραγράφου 1, µέχρι τις 30.9.2019, από τα συµβούλια της παρ.
3 του άρθρου 26 του ν. 4461/2017 (Α’ 38). Τα συµβούλια αυτά
συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας µέχρι τις
31.5.2019, µε θητεία πέντε (5) µηνών. Για την κατάταξη εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη από τον αρµόδιο διοικητή της οικείας
Δ.Υ.ΠΕ.. Μέχρι την κατάταξή τους, αυτοί αµείβονται µε τις αποδοχές ιατρού/οδοντιάτρου ΠΕ.
β) Όσοι από τους ανωτέρω ιατρούς και οδοντιάτρους δεν υποβάλλουν µέχρι τις 30.6.2019 αίτηση ένταξης, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, απολύονται αυτοδικαίως. Τα ποσά που τους έχουν
καταβληθεί µέχρι την απόλυσή τους από τις Δ.Υ.Π.Ε. δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
3. Οι κατατασσόµενοι στις θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων
Ε.Σ.Υ., σύµφωνα µε την παράγραφο 2, υποχρεούνται:
α) να προβούν σε διακοπή της δραστηριότητας του ελευθέριου επαγγέλµατός τους, το αργότερο µέχρι τις 31.10.2019,
β) να προσκοµίσουν στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας
Δ.Υ.ΠΕ. µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής στην αρµόδια φορολογική αρχή της αίτησής τους
για διακοπή της δραστηριότητας του ελευθέριου επαγγέλµατός
τους:
αα) βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας του ελευθέριου
επαγγέλµατός τους και, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, αντίγραφο της αίτησης διακοπής της δραστηριότητάς τους προς την
αρµόδια Δ.Ο.Υ., µε την υποχρέωση της κατάθεσης της βεβαίωσης διακοπής της δραστηριότητας µέσα σε προθεσµία ενός (1)
µηνός από την προσκόµιση της προαναφερόµενης αίτησης προς
τη Δ.Ο.Υ. και
ββ) επικυρωµένο αντίγραφο παραίτησής τους από το δικό-
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γραφο αγωγής, προσφυγής ή ενδίκου µέσου που εκκρεµεί ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, πολιτικού ή διοικητικού, οποιουδήποτε βαθµού, και από το δικαίωµα άσκησης οποιουδήποτε
ενδίκου βοηθήµατος ή ένδικου µέσου λόγω της εφαρµογής των
άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014.
Μέχρι την προσκόµιση των παραπάνω εγγράφων από τους
υπόχρεους, η έκδοση της διαπιστωτικής πράξης κατάταξής τους
αναστέλλεται και αυτοί εξακολουθούν να διέπονται ως προς την
υπηρεσιακή τους σχέση από τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για την κατηγορία υπαλλήλων ΠΕ και να λαµβάνουν
τις αποδοχές ιατρού/οδοντιάτρου ΠΕ.
Αν δεν προσκοµιστούν τα παραπάνω έγγραφα µέσα στους
προαναφερόµενους χρόνους και προθεσµίες, οι ενδιαφερόµενοι
απολύονται αυτοδικαίως, χωρίς να δικαιούνται αποζηµίωση.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 εφαρµόζονται αναλόγως στους ιατρούς/οδοντιάτρους της υποπααγράφου ΙΖ.1 της
παραγράφου ΙΖ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85), οι
οποίοι υπηρετούν σε δηµόσια νοσοκοµεία και, κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτά δυνάµει δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν µετά την έναρξη
ισχύος του άρθρου 26 του ν. 4461/2017 (Α’ 38), είτε συνεχίζουν
να ασκούν παράλληλα το ελευθέριο επάγγελµά τους είτε όχι. Η
αξιολόγηση και η κατάταξη του προσωπικού αυτού στον κλάδο
ειδικευµένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου Ε.Σ.Υ. πραγµατοποιείται από το Συµβούλιο Αξιολόγησης Ιατρών της περίπτωσης
Δ’2 της υποπαραγράφου ΙΖ’1 της παραγράφου ΙΖ’ του άρθρου
πρώτου του ν. 4254/2014, το οποίο συγκροτείται, µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας, µέχρι τις 31.5.2019, µε θητεία πέντε (5)
µηνών.
Άρθρο 128
Αρµόδιο όργανο για τη µισθολογική/βαθµολογική
εξέλιξη των ιατρών του Ε.Κ.Α.Β.
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 137 του ν. 4472/
2017 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η µισθολογική εξέλιξη των ιατρών και των οδοντιάτρων του
Ε.Σ.Υ., των επικουρικών ιατρών και των έµµισθων ειδικευοµένων
συντελείται µε πράξη του διοικητή του οικείου νοσοκοµείου ή
του διοικητή της οικείας υγειονοµικής περιφέρειας για τους ιατρούς και τους οδοντιάτρους που υπηρετούν στις αποκεντρωµένες µονάδες της ή του προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. για τους
ιατρούς που υπηρετούν στο Ε.Κ.Α.Β..»
2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 137 του ν. 4472/
2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το αρµόδιο όργανο είναι για τους ιατρούς και τους οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ., τους επικουρικούς ιατρούς και τους έµµισθους
ειδικευοµένους ο διοικητής του οικείου νοσοκοµείου ή ο διοικητής της οικείας υγειονοµικής περιφέρειας για τους ιατρούς και
τους οδοντιάτρους που υπηρετούν στις αποκεντρωµένες µονάδες της ή ο πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. για τους ιατρούς που υπηρετούν στο Ε.Κ.Α.Β..»
3. Η περίπτωση στ’ της παρ. 1. του άρθρου 8 του ν. 4558/2018
(Α’ 140) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Η βαθµολογική εξέλιξη των ιατρών και των οδοντιάτρων
του Ε.Σ.Υ., µετά την αξιολόγησή τους από τα οικεία συµβούλια
αξιολόγησης, συντελείται µε πράξη του διοικητή του οικείου νοσοκοµείου ή του διοικητή της οικείας υγειονοµικής περιφέρειας
για τους ιατρούς και τους οδοντιάτρους των δοµών της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας ή του προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. για τους
ιατρούς που υπηρετούν στο Ε.Κ.Α.Β.»
Άρθρο 129
Μετακινήσεις προσωπικού δηµόσιων µονάδων υγείας
Στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., που απαρτίζονται από περισσότερες της µιας οργανικές µονάδες, επιτρέπεται η µετακίνηση και
η τοποθέτηση ειδικευµένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. από την οργανική µονάδα, όπου υπηρετούν, σε κενή οργανική θέση της ίδιας
ειδικότητας άλλης οργανικής µονάδας του ίδιου νοσοκοµείου. Η
µετακίνηση και η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του διοικητή
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του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ., ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου. Αν υπάρχει τεκµηριωµένη ανάγκη διασφάλισης λειτουργίας τµηµάτων ή µονάδων, η µετακίνηση του ιατρού
πραγµατοποιείται µε απόφαση του διοικητή και χωρίς προηγούµενη αίτηση του µετακινούµενου, ύστερα από αιτιολογηµένη
απόφαση του οικείου Διοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 130
Οδοντίατροι κλάδου Ε.Σ.Υ. µε πτυχίο ιατρικής
Οι οδοντίατροι του κλάδου Ε.Σ.Υ. που έχουν πτυχίο ιατρικής
και αποκτούν τίτλο ιατρικής ειδικότητας, µπορούν να ενταχθούν
σε κενή οργανική θέση Επιµελητή Β’ ειδικευµένου ιατρού του
κλάδου Ε.Σ.Υ.. Η διαδικασία της ένταξης ενεργοποιείται µε την
αίτηση των ενδιαφεροµένων. Ο έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων πραγµατοποιείται από τα συµβούλια της
παρ.3 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 (Α’ 140). Τα προσόντα κάθε
υποψηφίου αξιολογούνται µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που
προβλέπονται στη Γ4α/ΓΠοικ.4044/4.7.2018 κοινή απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας (Β’ 2607). Η ένταξη
διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 131
Ιατροί/οδοντίατροι του άρθρου 15 του ν. 2920/2001
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (Α’ 131), όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3627/2007 (Α’
292) και το άρθρο έκτο περίπτωση η’ του ν. 4118/2013 (Α’ 32),
προστίθενται περιπτώσεις θ’ και ι’ ως εξής:
«θ) τη νόσο της ατελούς οστεογένεσης,
ι) τη νόσο fabry».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3730/2008 (Α’ 262) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι ιατροί και οι οδοντίατροι που εµπίπτουν στην παρ. 1 του
άρθρου 15 του ν. 2920/2001, µπορούν, ύστερα από υπηρεσία
πέντε (5) ετών σε θέση Επιµελητή Α', να εξελιχθούν και να καταλάβουν προσωποπαγή θέση Διευθυντή του Ε.Σ.Υ., η οποία συνιστάται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.»
Άρθρο 132
Εξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και
στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας (Μ.Ε.Ν.) νεογνών
Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 84 του ν. 2071/1992
(Α’ 123), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 34 του ν. 4486/2017
(Α’ 115), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ιατροί αυτοί λαµβάνουν αποδοχές ίσες προς αυτές των ειδικευόµενων ιατρών, υποχρεούνται να παρακολουθούν καθηµερινά το πρόγραµµα εκπαίδευσης στη Μ.Ε.Θ ή στη Μ.Ε.Ν.
νεογνών και να µετέχουν στο πρόγραµµα εφηµερίας της µονάδας, η δε συνεχής υπηρεσία και εκπαίδευσή τους µπορεί να παραταθεί και πέραν των δύο (2) ετών, για χρονικό διάστηµα όχι
µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εξαµήνων, σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται µε την απόφαση
της παραγράφου 6, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι στη
λίστα.»
Άρθρο 133
Παράταση θητείας ειδικευόµενων ιατρών
Στο τέλος της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 1609/1986 (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Από το πεδίο εφαρµογής των προηγούµενων εδαφίων εξαιρούνται οι ιατροί που έχουν τοποθετηθεί στα νοσοκοµεία του
Ε.Σ.Υ. της Περιφέρειας Αττικής, εκτός των νήσων, για ειδίκευση
σε ειδικότητα, που δεν περιλαµβάνει όµως άσκηση σε επιµέρους
τµήµατα. Οι ιατροί αυτοί, εφόσον έχουν λάβει τον τίτλο ειδικότητας και στο νοσοκοµείο ειδίκευσής τους δεν υπάρχει αντί-
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στοιχη κενή οργανική θέση ειδικευόµενου, ύστερα από αίτησή
τους για παράταση στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ. όπου υπάγεται το νοσοκοµείο ειδίκευσής τους και έγκριση της παράτασης της σύµβασής τους από τον διοικητή της Υ.ΠΕ., µπορούν να παρατείνουν
τη σύµβασή τους, µε τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις και µε
τις ίδιες αποδοχές και µέχρι τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) συνεχών εξαµήνων κατ’ ανώτατο όριο, σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκοµείο αρµοδιότητας της ίδιας Δ.Υ.ΠΕ., στο οποίο υπάρχει
αντίστοιχη κενή οργανική θέση ειδικευόµενου. Η επιλογή του νοσοκοµείου τοποθέτησης γίνεται από τον διοικητή της Υ.ΠΕ., µε
βάση την εκτίµηση των λειτουργικών αναγκών των νοσοκοµείων
που περιλαµβάνονται στην περιοχή ευθύνης του.
Αν δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου, οι ανωτέρω ιατροί που υπηρετούν στα νοσοκοµεία της Περιφέρειας Αττικής, πλην νήσων, ύστερα από αίτησή τους για
παράταση και σύµφωνα µε τη διαδικασία των προηγούµενων
εδαφίων, µπορούν να παρατείνουν τη σύµβασή τους, µε τα ίδια
δικαιώµατα και υποχρεώσεις και µε τις ίδιες αποδοχές και µέχρι
τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) συνεχών εξαµήνων κατ’ ανώτατο
όριο, σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο αρµοδιότητας της ίδιας
Δ.Υ.ΠΕ., στο οποίο υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση ειδικευόµενου στον παθολογικό, χειρουργικό ή εργαστηριακό
τοµέα, καθώς και στον ψυχιατρικό τοµέα.».
Άρθρο 134
Συµβούλια αξιολόγησης ιατρών Ε.Σ.Υ.
1) Στην περίπτωση γ’ της παρ. Θ’ του άρθρου 4 του ν. 3754/
2009 (Α’ 43):
α) Προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Όταν στον τοµέα του νοσοκοµείου δεν υπηρετούν µόνιµοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., η αξιολόγηση για µονιµοποίηση ή εξέλιξη των
ιατρών του τοµέα αυτού γίνεται από τη συνέλευση των µόνιµων
ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του νοσοκοµείου.»
β) Προστίθεται δέκατο εδάφιο ως εξής:
«Αν ελλείπει ή αδυνατεί και αυτός, στη θέση του εισηγητή µε
τον αναπληρωτή του ορίζονται µόνιµοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. του
νοσοκοµείου.»
Άρθρο 135
Αναγνώριση προϋπηρεσίας ιατρών, οδοντιάτρων
και φαρµακοποιών
1. Η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο χρόνος προϋπηρεσίας ειδικευµένων ιατρών και οδοντιάτρων σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή σε οποιονδήποτε δηµόσιο φορέα κοινωνικής πρόνοιας, οποτεδήποτε και
αν διανύθηκε, αναγνωρίζεται για την πρόσληψή τους στο Ε.Σ.Υ.
και υπολογίζεται για τη βαθµολογική και µισθολογική τους εξέλιξη ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ., εφαρµοζόµενης της
παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4368/2016 (Α’ 21).»
2. Ο χρόνος προϋπηρεσίας ειδικευµένων ιατρών, οδοντιάτρων
και φαρµακοποιών, πρώην υπαλλήλων υπουργείων των κλάδων
ΠΕ ιατρών, ΠΕ ιατρών ειδικοτήτων, ΠΕ οδοντιάτρων και ΠΕ φαρµακοποιών, οι οποίοι, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 23 του
ν. 3370/2005 (Α’176), έχουν µεταταγεί σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας και καταταγεί στον κλάδο ιατρών, οδοντιάτρων και φαρµακοποιών
Ε.Σ.Υ., υπολογίζεται για τη βαθµολογική τους εξέλιξη ως χρόνος
προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ., εφαρµοζόµενης αναλόγως της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του
ν. 4461/2017.
3. Η προϋπηρεσία ειδικευµένων ιατρών και οδοντιάτρων στον
Ο.Κ.Α.Ν.Α., το Κ.Ε.Θ.Ε.Α. και το ΚΕΔΔΥ υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αντίστοιχη µε του Ε.Σ.Υ. και ως τέτοια λαµβάνεται υπόψη
κατά τη διαδικασία διορισµού και εξέλιξής τους.
Άρθρο 136
Συνυπολογισµός του χρόνου
πρακτικής άσκησης ακτινοφυσικών
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Ο χρόνος της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης σε νοσοκοµεία της Ελλάδας ή άλλης χώρας, η οποία προβλέφθηκε στην
υποπερίπτωση αγ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 34
του ν. 4058/2012 (Α’ 63), και της οικ. 2073 της 6.4/26.5.1983
υπουργικής απόφασης (Β’280), ως απαραίτητη προϋπόθεση για
την απόκτηση της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του φυσικού νοσοκοµείου – ακτινοφυσικού ιατρικής και αποτελεί τυπικό
προσόν διορισµού για την πρόσληψη σε οργανική θέση ΠΕ φυσικού νοσοκοµείων – ακτινοφυσικού ιατρικής, συνυπολογίζεται
για τη βαθµολογική και µισθολογική τους εξέλιξη.
Άρθρο 137
Άγονες και προβληµατικές περιοχές
1. α) Στο τέλος της υποπερίπτωσης 9 της περίπτωσης α’ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 (Α’ 73) προστίθενται οι
λέξεις «και Σαµοθράκη»,
β) στο τέλος της υποπερίπτωσης α17 της περίπτωσης α’ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 προστίθενται οι λέξεις
«και Παξοί»,
γ) στο τέλος της υποπερίπτωσης α21 της περίπτωσης α’ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 προστίθενται οι λέξεις
«και Ίος»,
δ) στην υποπερίπτωση α28 της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του
άρθρου 1 του π.δ. 131/1987, µετά τις λέξεις «Άγιος Κήρυκος»,
προστίθενται οι λέξεις «και Εύδηλος»,
ε) στο τέλος της υποπερίπτωσης α30 της περίπτωσης α’ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 προστίθενται οι λέξεις
«και Άµφισσα»,
στ) στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ.
131/1987 προστίθεται υποπερίπτωση α34 ως εξής:
«α34. Νοµός Πρέβεζας: Πάργα, Καναλλάκι.»,
ζ) στην υποπερίπτωση β29 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του
άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 απαλείφονται οι λέξεις «Πρέβεζα,
Καναλλάκι»,
η) στο τέλος της υποπερίπτωσης β30 της περίπτωσης β’ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 προστίθεται η λέξη «Ανώγεια»,
θ) στην υποπερίπτωση β34 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του
άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 απαλείφεται η λέξη «Άµφισσα».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Ο χαρακτήρας ως άγονης και προβληµατικής περιοχής,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, πόλης ή κωµόπολης που είναι
έδρα νοσοκοµείου ή κέντρου υγείας επεκτείνεται αντίστοιχα και
για την πόλη ή την κωµόπολη ή το χωριό που είναι έδρα περιφερειακού ιατρείου ή πολυδύναµου περιφερειακού ιατρείου ή ειδικού περιφερειακού ιατρείου το οποίο είχε συσταθεί ως αποκεντρωµένη µονάδα του νοσοκοµείου ή του κέντρου υγείας.».
3. Η παράγραφος 2 καταλαµβάνει και τα ιατρεία που συµπεριλήφθηκαν ως άγονα σε προκηρύξεις και προσκλήσεις ενδιαφέροντος κάλυψης κενών και κενούµενων θέσεων ιατρών
υπηρεσίας υπαίθρου από τις 14.10.2014 και µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 138
Μετάταξη ιατρών Ε.Σ.Υ. από και προς το Ε.Κ.Α.Β.
Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4461/2017 (Α’38) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) επί πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή έτη, µπορούν να µετατάσσονται σε νοσοκοµεία και φορείς
πρωτοβάθµιας φροντίδας των Δ.Υ.ΠΕ. όπου υπηρετούν, εφόσον
υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση, ύστερα από αίτησή
τους, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και σύµφωνη γνώµη του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. και του Διοικητή της αρµόδιας Υ.ΠΕ.. Επίσης, ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν σε
νοσοκοµεία και φορείς πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας των
Δ.Υ.ΠΕ., επί πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή έτη, µπορούν να µετατάσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. ή σε παραρ-
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τήµατά του, τα οποία λειτουργούν εντός της Δ.Υ.ΠΕ. στην οποία
υπηρετούν, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση,
ύστερα από αίτησή τους, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και
σύµφωνη γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. και
του Διοικητή της αρµόδιας Υ.ΠΕ..»
Άρθρο 139
Πλήρωση θέσης ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.
ύστερα από παραίτηση
Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (Α’296), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η πλήρωση θέσης κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.
από την οποία παραιτείται ο ιατρός που την κατέχει σε διάστηµα
µικρότερο των δεκαοκτώ (18) µηνών από τον διορισµό του, δεν
γίνεται µε νέα προκήρυξη αλλά µε διορισµό του επόµενου στη
σειρά του αξιολογικού πίνακα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
Άρθρο 140
Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων
Οι παράγραφοι 2 και επόµενες του άρθρου 24 του ν. 3984/
2011 (Α’ 150) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Σκοπός του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων είναι
η υποβοήθηση του Υπουργείου Υγείας για τη χάραξη και την
υλοποίηση της εθνικής πολιτικής στον τοµέα της δωρεάς και της
µεταµόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων.
3. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων αποτελούν τις αρµόδιες αρχές που έχουν την ευθύνη
της εφαρµογής και της υλοποίησης των διατάξεων των Οδηγιών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δωρεά και τη µεταµόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων.
4. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, ο Εθνικός Οργανισµός
Μεταµοσχεύσεων:
α) εισηγείται τη σκοπιµότητα ίδρυσης, συνένωσης, διακοπής
λειτουργίας δηµοσίων δοµών στο σύστηµα µεταµοσχεύσεων οργάνων, ιστών και κυττάρων,
β) εισηγείται: αα) τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας, ββ) το θεσµικό πλαίσιο ελέγχου και αξιολόγησης, γγ) τη χορήγηση, την ανανέωση και την ανάκληση αδείας των δοµών του
συστήµατος µεταµοσχεύσεων οργάνων, ιστών και κυττάρων,
γ) εισηγείται το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας στη δωρεά
και στη µεταµόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων,
δ) διασφαλίζει την ιχνηλασιµότητα των οργάνων, ιστών και κυττάρων από τη δωρεά έως τη µεταµόσχευση, εφαρµόζοντας σύστηµα υποβολής και διαχείρισης στοιχείων για σοβαρά ανεπιθύµητα συµβάντα και αντιδράσεις,
ε) συµµετέχει στο σχεδιασµό και στη διενέργεια ελέγχων των
δοµών, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο ελέγχου του
συστήµατος µεταµοσχεύσεων,
στ) συλλέγει στοιχεία παρακολούθησης του µεταµοσχευτικού
έργου των δοµών στη βάση των οποίων συντάσσει και υποβάλλει
στο Υπουργείο Υγείας σχετική ετήσια έκθεση αξιολόγησης,
ζ) παρακολουθεί την εφαρµογή του πλαισίου ποιότητας και
ασφάλειας, αρµοδιότητα που, µε απόφαση του Διοικητικού του
Συµβουλίου και σύναψη προγραµµατικής συµφωνίας, µπορεί να
µεταβιβάζει σε φορέα εποπτευόµενο από το Υπουργείο Υγείας
µε σχετική τεχνογνωσία ή να υλοποιεί επικουρούµενος από
αυτόν,
η) οργανώνει και συντονίζει σε τοπικό, κρατικό και διακρατικό
επίπεδο τη διακίνηση µοσχευµάτων οργάνων, ιστών και κυττάρων, και καθορίζει το πλαίσιο της διαδικασίας συντονισµού µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων,
θ) τηρεί τα Εθνικά Μητρώα υποψήφιων δωρητών, εθελοντών
δοτών, δοτών, υποψήφιων ληπτών, ληπτών οργάνων, ιστών και
κυττάρων και αρνητών οργάνων καθώς και κάθε άλλο Μητρώο

εθνικού επιπέδου, το οποίο είναι απαραίτητο για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων του,
ι) µεριµνά για την τήρηση των διατάξεων για την προστασία
του ατόµου από την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων σε
κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται µε τη δωρεά και τη µεταµόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων,
ια) εκπροσωπεί τη Χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και
συνεργάζεται µε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς σε θέµατα δωρεάς και µεταµόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων.
Με τους οργανισµούς αυτούς µπορεί να συνάπτει έγγραφες
συµφωνίες συνεργασίας για την επίτευξη των σκοπών του και εισηγείται σχέδιο εναρµόνισης των σχετικών κοινοτικών Οδηγιών
στο εθνικό δίκαιο,
ιβ) εισηγείται την πολιτική τιµολόγησης, χρηµατοδότησης και
αποζηµίωσης των υπηρεσιών υγείας και των λοιπών υπηρεσιών
που καταναλώνονται στη δωρεά και στη µεταµόσχευση οργάνων,
ιστών και κυττάρων, µε σκοπό την απρόσκοπτη εξασφάλιση, διαχείριση και διακίνηση των µοσχευµάτων σε εθνικό και διακρατικό
επίπεδο,
ιγ) µεριµνά για τον σχεδιασµό και την παροχή πιστοποίησης,
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και καθοδήγησης των επαγγελµατιών υγείας που δραστηριοποιούνται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας από τη δωρεά έως τη µεταµόσχευση οργάνων, ιστών και
κυττάρων, περιλαµβανοµένης της καθοδήγησης για τη συλλογή
σηµαντικών µετεγχειρητικών πληροφοριών, καθώς και για την
παραγωγή, την έγκριση και τη διάχυση σχετικών κατευθυντήριων
οδηγιών και πρωτοκόλλων,
ιδ) µεριµνά για την ενηµέρωση, την καθοδήγηση και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των υποψήφιων ληπτών, των ληπτών,
των ζώντων δοτών και των συγγενών των δοτών οργάνων, ιστών
και κυττάρων,
ιε) επιδιώκει µε κάθε πρόσφορο τρόπο, και ιδίως µε την οργάνωση κατάλληλης ενηµέρωσης-πληροφόρησης και εκπαίδευσης
του κοινού, την αύξηση του αριθµού των προοριζόµενων για µεταµόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων,
ιστ) υλοποιεί προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα ή συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς.»
Άρθρο 141
Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων
Αιµοποιητικών Κυττάρων και µονάδων
Οµφαλιοπλακουντιακού Αίµατος- κέντρα δοτών
Το άρθρο 58 του ν. 3984/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 58
Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων
Αιµοποιητικών Κυττάρων και µονάδων
Οµφαλιοπλακουντιακού Αίµατος και Κέντρα Δοτών
1. Ο Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) καταρτίζει, τηρεί και διαχειρίζεται ένα και ενιαίο για όλη την επικράτεια
«Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων Αιµοποιητικών
Κυττάρων και µονάδων Οµφαλιοπλακουντικού Αίµατος».
2. Στο Εθνικό Μητρώο της παραγράφου 1 καταγράφονται υποχρεωτικά: α) οι ενήλικοι εθελοντές δότες αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων (Μητρώο Δοτών) που έχουν εγγραφεί ως
εθελοντές δότες σε αδειοδοτηµένα κέντρα δοτών, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 και β) οι µονάδες οµφαλιοπλακουντικού αίµατος (Μητρώο Μονάδων Οπ.Α) που προορίζονται για
αλλογενή µη συγγενική µεταµόσχευση και έχουν καταγραφεί και
φυλάσσονται σε αδειοδοτηµένες τράπεζες Οµφαλιοπλακουντικού Αίµατος.
3. α) Ο Ε.Ο.Μ. είναι αρµόδιος για την ενσωµάτωση των δεδοµένων του «Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων Αιµοποιητικών Κυττάρων και µονάδων Οµφαλιοπλακουντικού
Αίµατος» στη βάση δεδοµένων του Παγκόσµιου Συνδέσµου
Δοτών Μυελού (World Marrow Donor Association, WMDA), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που θέτει τo
WMDA, καθώς και για τη γενικότερη αξιοποίηση του Μητρώου
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σε κάθε διεθνή πλατφόρµα συνεργασίας για την αναζήτηση συµβατών δοτών. Ο Ε.Ο.Μ. διασφαλίζει την εµπιστευτικότητα σε
κάθε ανταλλαγή πληροφορίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
β) Για τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση του Εθνικού Μητρώου, ο
Ε.Ο.Μ. µπορεί να συνάπτει έγγραφες συµφωνίες συνεργασίας
µε φορείς του, που δραστηριοποιούνται στο σύστηµα µεταµόσχευσης αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
γ) Ο Ε.Ο.Μ. είναι αρµόδιος για το συντονισµό της διαδικασίας
αναζήτησης, λήψης και µεταφοράς µοσχεύµατος αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων, καθώς και για τη διακρατική ανταλλαγή
απαραίτητων γενετικών ή ιατρικών δεδοµένων µε αντίστοιχες αρµόδιες αρχές ή κέντρα δοτών του εξωτερικού.
4. α) Για την προσέλκυση δοτών µπορεί να οργανώνονται κέντρα δοτών από τον Ε.Ο.Μ., από δηµόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, από Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο
Υγείας καθώς και από Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
β) Στα κέντρα δοτών επιχειρείται η προσέλκυση υποψήφιων
εθελοντών δοτών αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων, πραγµατοποιείται η ενηµέρωση, ο έλεγχος καταλληλότητας, η λήψη συναίνεσης, η συλλογή βιολογικού υλικού, η διασφάλιση της
τυποποίησης HLA και η διαχείριση εθελοντών δοτών υπό τον
συντονισµό και τις οδηγίες του Ε.Ο.Μ., µε σκοπό την αλλογενή
µη συγγενική µεταµόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων. Η καταγραφή των στοιχείων των δοτών και η αποστολή
τους για την ενσωµάτωση στο Εθνικό Μητρώο που τηρεί ο
Ε.Ο.Μ. γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Οργανισµού.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση
του Ε.Ο.Μ και γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται οι προϋποθέσεις
που πρέπει να πληροί το κέντρο δοτών, όσον αφορά τον επιστηµονικά υπεύθυνο, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό, την οργάνωση, τις διαδικασίες, το αναγκαίο προσωπικό, την ανανέωση ή
την ανάκληση της άδειας, τις τεχνικές λεπτοµέρειες διασύνδεσης του κέντρου µε τον Ε.Ο.Μ., καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των συναρµόδιων
κατά περίπτωση Υπουργών, ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Μ. και
αφού προηγηθεί έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 5, χορηγείται στα κέντρα δοτών άδεια λειτουργίας. Η
άδεια ισχύει για τρία έτη και µπορεί να ανανεώνεται για ίσο
χρόνο µε την ίδια διαδικασία.
7. Στα κέντρα δοτών διενεργούνται έλεγχοι για την τήρηση
των νόµιµων προϋποθέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
καθορίζονται τα αρµόδια όργανα ελέγχου, η συχνότητα διενέργειας τακτικών ελέγχων και η δυνατότητα διενέργειας έκτακτων
ελέγχων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 142
Τιµολόγηση υπηρεσιών του Ε.Ο.Μ.
Στο άρθρο 44 του ν. 3984/2011 προστίθεται παράγραφος 4 ως
εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση
του Ε.Ο.Μ., καθορίζεται ο τιµοκατάλογος υπηρεσιών του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 143
Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Ένταξης (Κοι.Σ.Εν.)
1. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Ένταξης (Κοι.Σ.Εν.) αποβλέπουν στην κοινωνικοοικονοµική ενσωµάτωση και επαγγελµατική
ένταξη:
α) των ατόµων µε προβλήµατα εξάρτησης που έχουν ενταχθεί
και παρακολουθούν προγράµµατα κοινωνικής επανένταξης των
εγκεκριµένων φορέων αντιµετώπισης των εξαρτήσεων του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α’74),
β) των ατόµων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο-
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λούθηση θεραπευτικού προγράµµατος των ανωτέρω φορέων και
τους έχει χορηγηθεί αντίστοιχη βεβαίωση απεξάρτησης.
2. Οι Κοι.Σ.Εν. είναι αστικοί συνεταιρισµοί και αποτελούν µονάδες κοινωνικής ένταξης. Μονάδα κοινωνικής ένταξης νοείται
η µονάδα που στοχεύει στην κοινωνική ενσωµάτωση και την
επαγγελµατική αποκατάσταση των ατόµων των περιπτώσεων α’
και β’ της παραγράφου 1.
3. Η µέριµνα για την ανάπτυξη των Κοι.Σ.Εν. και η εποπτεία
τους ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και ασκούνται από τη Διεύθυνση Αντιµετώπισης Εξαρτήσεων και η επιστηµονική εποπτεία
ως προς τη λειτουργία τους ως µονάδων κοινωνικής ένταξης
ανήκει στον φορέα ή τους φορείς που συµµετέχουν ως µέλη της.
4. Οι Κοι.Σ.Εν. µπορεί να είναι ταυτόχρονα παραγωγικές, καταναλωτικές, εµπορικές, προµηθευτικές, µεταφορικές, τουριστικές, οικοδοµικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές
µονάδες και να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονοµική δραστηριότητα, όπως αγροτική, κτηνοτροφική, µελισσοκοµική, αλιευτική, δασική, βιοµηχανική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή, εµπορική,
παροχής υπηρεσιών και κοινωνικής ανάπτυξης.
5. Οι Κοι.Σ.Εν. µπορεί να:
α) ιδρύουν και να διατηρούν καταστήµατα πώλησης και υποκαταστήµατα οπουδήποτε,
β) συµµετέχουν σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον η
συµµετοχή αυτή επιτρέπεται από τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τις επιχειρήσεις αυτές. Επίσης, µπορεί να
συµµετέχουν σε ευρωπαϊκούς οµίλους οικονοµικού σκοπού
(Ε.Ο.Ο.Σ.), κοινοπραξίες, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, ανώνυµες εταιρείες και δηµοτικές επιχειρήσεις,
γ) συµµετέχουν σε αναπτυξιακά προγράµµατα ή, µε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, στην πραγµατοποίησή τους και να συνεργάζονται µέσω κοινοπραξιών ή προγραµµατικών συµβάσεων µε
άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
εταιρείες ή άλλες ενώσεις κάθε τύπου.
6. Η επωνυµία των Κοι.Σ.Εν. περιλαµβάνει υποχρεωτικά τον
όρο «Κοινωνικός Συνεταιρισµός Ένταξης» και την έδρα, ενώ µπορεί να περιλαµβάνει και διακριτικό τίτλο. Η επωνυµία των
Κοι.Σ.Εν. δεν επιτρέπεται να ταυτίζεται ή να έχει ουσιώδεις οµοιότητες µε την επωνυµία άλλων συνεταιρισµών, οι οποίοι
εδρεύουν στον ίδιο δήµο, αναπτύσσουν ίδια ή παρεµφερή δραστηριότητα και έχουν τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό. Στην επωνυµία των Κοι.Σ.Εν. δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνονται ονόµατα
φυσικών προσώπων ή επωνυµίες άλλων νοµικών προσώπων.
7. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συνιστάται και λειτουργεί
αποκλειστικά ένας Κοι.Σ.Εν., µε εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου µπορεί να συνιστώνται και να λειτουργούν µέχρι τρεις (3) Κοι.Σ.Εν..
8. Η σύσταση των Κοι.Σ.Εν. ρυθµίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986 ( Α’ 196), χωρίς τον περιορισµό για υπογραφή του καταστατικού από εκατό (100) τουλάχιστον πρόσωπα,
αν πρόκειται για καταναλωτικό συνεταιρισµό.
9. Για τη σύσταση των Κοι.Σ.Εν. απαιτείται απόφαση έγκρισης
σκοπιµότητας, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Υγείας,
ύστερα από εισήγηση ενός από τους εγκεκριµένους φορείς του
άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (επισπεύδοντες φορείς) που βασίζεται κυρίως στο προτεινόµενο από την ιδρυτική οµάδα καταστατικό και στο επιχειρησιακό σχέδιο του υπό σύσταση Κοι.Σ.Εν..
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού όταν ο επισπεύδων φορέας εποπτεύεται από άλλο Υπουργείο χορηγείται η έγκριση σκοπιµότητας των Κοιν.Σ.Εν.. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των
παραγράφων 4 έως 8 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986 (Α’ 196),
εκτός από τις περιπτώσεις δ’ και ε’ της παραγράφου 4.
10. Οι Κοι.Σ.Εν. πρέπει να έχουν ως µέλος τους έναν τουλάχιστον από τους εγκεκριµένους φορείς του άρθρου 51 του ν.
4139/2013 (Α’ 74).
Μέλη των Κοι.Σ.Εν. µπορούν να γίνουν:
α) φυσικά πρόσωπα, άνω των 18 ετών, τα οποία είναι είτε
άτοµα µε προβλήµατα εξάρτησης που βρίσκονται στη φάση της
κοινωνικής επανένταξης στους εγκεκριµένους φορείς αντιµετώπισης των εξαρτήσεων του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 είτε
άτοµα που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση θε-
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ραπευτικού προγράµµατος των ανωτέρω φορέων και τους έχει
χορηγηθεί αντίστοιχη βεβαίωση απεξάρτησης. Σε περίπτωση
υποτροπής µέλους της κατηγορίας αυτής, η οποία βεβαιώνεται
µε γνωµάτευση του επισπεύδοντος φορέα, η ιδιότητα του µέλους χάνεται. Όσον αφορά στη συνεταιριστική µερίδα των µελών
που διαγράφηκαν από τον Κοι.Σ.Εν. λόγω υποτροπής, εφαρµόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν.
2716/1999 (Α’ 96). Τα µέλη αυτής της κατηγορίας αποτελούν το
35% τουλάχιστον του συνόλου των µελών,
β) ενήλικες εργαζόµενοι στους εγκεκριµένους φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 και δηµόσιοι υπάλληλοι.
Τα ανωτέρω µέλη, µαζί µε τον εγκεκριµένο φορέα του άρθρου
51 του ν. 4139/2013, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 45%
του συνόλου των µελών.
γ) Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, δήµοι,
κοινότητες ή άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό των Κοι.Σ.Εν. .Τα µέλη αυτής της κατηγορίας δεν είναι
δυνατόν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των µελών.
Μέλη των Κοι.Σ.Εν. δεν µπορεί να γίνουν νοµικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία µετέχουν σε άλλον συνεταιρισµό, ο οποίος έχει
τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό και έχει την έδρα του στον ίδιο
Δήµο.
11. Τα µέλη των Κοι.Σ.Εν. µπορούν να απασχολούνται ως εξής :
α) τα µέλη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 10 µπορούν
να παρέχουν εργασία στους Κοι.Σ.Εν. και να αµείβονται ανάλογα
µε την παραγωγικότητά τους και το χρόνο της εργασίας τους,
όπως προβλέπεται από τον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας
του κατά περίπτωση Κοι.Σ.Εν.. Αν τα απασχολούµενα µέλη της
κατηγορίας αυτής λαµβάνουν επίδοµα πρόνοιας ή οποιασδήποτε
µορφής παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές, αλλά συνεχίζουν
να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά µε την αµοιβή
τους από τον συνεταιρισµό. Για τους έχοντες συννοσηρότητα
εξάρτησης και ψυχοπαθολογίας, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’ 137),
β) τα µέλη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 10 µπορούν
να παρέχουν εργασία στους Κοι.Σ.Εν., σύµφωνα µε τους όρους
που προβλέπονται από το καταστατικό και τον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας τους. Ειδικότερα, εργαζόµενοι στους εγκεκριµένους φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 και δηµόσιοι
υπάλληλοι µε τους οποίους οι συνεταιρισµοί συνεργάζονται για
επιστηµονικούς, εκπαιδευτικούς και θεραπευτικούς σκοπούς
µπορούν να απασχολούνται παράλληλα, να µετακινούνται ή να
αποσπώνται µε τη συναίνεσή τους στους Κοι.Σ.Εν. Τα απασχολούµενα µέλη αυτής της περίπτωσης δεν αµείβονται από τους
Κοι.Σ.Εν..
12. Ο Κοι.Σ.Εν. οφείλει να τηρεί Μητρώο Εθελοντών, στο οποίο
καταγράφονται τα µη µέλη που λειτουργούν ως εθελοντές και
υποστηρίζουν τις δράσεις του συνεταιρισµού.
13. Οι πόροι των συνεταιρισµών µπορεί να προέρχονται από:
α) επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, οι όροι και
οι προϋποθέσεις της οποίας καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας,
β) χρηµατοδότηση από εθνικούς οργανισµούς, από το εθνικό
ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµόσιων Επενδύσεων, αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και από
την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισµούς,
γ) κληροδοτήµατα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων,
δ) έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων των Κοι.Σ.Εν,
ε) έσοδα από την εκµετάλλευση περιουσιακών τους στοιχείων,
στ) επιχορήγηση από τους συµµετέχοντες φορείς του άρθρου
51 του ν. 4139/2013,
ζ) το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας του άρθρου 10 του ν.
4430/2016 (Α’ 205), το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και
Ανάπτυξης, σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου του Κεφαλαίου Α’ του ν.
3912/2011 (Α’ 17) και µπορεί να υπάγονται στις διατάξεις του ν.
3908/2011 (Α’ 8).
Το κεφάλαιο των Κοι.Σ.Εν απαρτίζεται από:
α) τις συνεταιριστικές µερίδες,
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β) το τακτικό αποθεµατικό,
γ) το έκτακτο αποθεµατικό,
δ) τα ειδικά αποθεµατικά του παρόντος άρθρου και τα ειδικά
αποθεµατικά που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
14. Τακτικό αποθεµατικό σχηµατίζεται από την παρακράτηση
του ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών χρήσης. Η συγκεκριµένη παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική, όταν
το ύψος του αποθεµατικού έχει εξισωθεί µε τη συνολική αξία των
συνεταιριστικών µερίδων. Στο τακτικό αποθεµατικό περιέρχεται
και κάθε άλλο έσοδο για το οποίο δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη
στον παρόντα και στο καταστατικό.
Ειδικό αποθεµατικό σχηµατίζεται από την εισφορά νέων µελών
ανάλογη προς την καθαρή περιουσία των Κοι.Σ.Εν., όπως αυτή
προκύπτει από τον ισολογισµό της τελευταίας χρήσης. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει την καταβολή µικρότερης εισφοράς.
Τα µέλη που είναι Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δηµοσίου
τοµέα ή Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µπορεί να µην εισπράττουν τα καθαρά κέρδη χρήσης, µε απόφαση του διοικούντος οργάνου τους, για το σχηµατισµό ειδικού αποθεµατικού. Το
ποσό αυτό χρησιµοποιείται όταν το αποθεµατικό είναι ανεπαρκές
για την κάλυψη ζηµιών των Κοι.Σ.Εν και κυρίως για την ανταλλαγή από έκτακτη εισφορά των συγκεκριµένων µελών που δεν
εισέπραξαν τα διανεµηθέντα καθαρά κέρδη.
Οι επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισµό
καθώς και τα έσοδα από χαριστική αιτία, εφόσον ο σκοπός τους
δεν ορίζεται ειδικά, αποτελούν ειδικό αποθεµατικό για την κάλυψη των προγραµµάτων, των εργασιών, των δαπανών και των
αναγκών των Κοι.Σ.Εν.. Σε περίπτωση διάλυσης των συνεταιρισµών, το ειδικό αυτό αποθεµατικό δεν διανέµεται εξίσου στα
µέλη του, αλλά διατίθεται για παρεµφερείς σκοπούς. Εκτός από
τα αποθεµατικά που προβλέπονται στον παρόντα και στο καταστατικό, η Γενική Συνέλευση µπορεί να αποφασίζει για το σχηµατισµό έκτακτων και ειδικών αποθεµατικών.
15. Μετά την αφαίρεση των αποθεµατικών, το υπόλοιπο των
καθαρών κερδών διανέµεται µεταξύ των µελών. Ειδικότερα, αν
το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, τα µισά καθαρά κέρδη
διανέµονται ανάλογα µε τις συνεταιριστικές µερίδες, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος και του καταστατικού και
τα άλλα µισά ανάλογα µε την ποσοστιαία συµµετοχή τους στις
εργασίες του συνεταιρισµού. Το καταστατικό καθορίζει τον
τρόπο υπολογισµού της ποσοστιαίας συµµετοχής.
16. Οι Κοι.Σ.Εν. διέπονται συµπληρωµατικά από τις διατάξεις
του Αστικού Κώδικα, του ν. 1667/1986 και του ν. 4139/2013 και
αναγνωρίζονται αυτοδικαίως ως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 14
του ν. 4430/2016 (Α’205).
17. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
παραγράφων 6 έως 11 και 13 έως 17 του άρθρου 12 του ν.
2716/1999.
Άρθρο 144
Τροποποιήσεις των νόµων 2716/1999 (Α’ 96)
και 4461/2017 (Α’ 38)
1. Στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης στστ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2716/1999, οι λέξεις
«άρθρου 12» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρου 11».
2. Στην περίπτωση β’ της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2716/
1999 το εδάφιο «Οι θέσεις των µελών και των Προέδρων των
ΤΕ.Π.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.ΕΠ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. είναι τιµητικές και άµισθες»
διαγράφεται.
3. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 2716/1999
αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περιπτώσεις µη δυνατότητας καταχώρισης των στοιχείων
που οφείλουν οι µονάδες ψυχικής υγείας να τηρούν ηλεκτρονικά,
µέσω του πληροφοριακού συστήµατος παρακολούθησης µονάδων ψυχικής υγείας, καθώς και σε περιπτώσεις µη δυνατότητας
εξαγωγής αξιόπιστων αναφορών λόγω τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας ή δυσλειτουργίας του ανωτέρω συστήµατος, η επιλεξιµότητα των δαπανών για τα σχετικά χρονικά διαστήµατα
ελέγχεται, σύµφωνα µε την Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30.3.2010 από-
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φαση της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’
453)».
4. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών καθορίζεται το ενιαίο
πλαίσιο οργάνωσης των κέντρων ψυχικής υγείας και των κοινοτικών κέντρων ψυχικής υγείας παιδιών και έφηβων
(Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.) ανάλογα µε τον εξυπηρετούµενο πληθυσµό και
τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες του τοµέα ψυχικής υγείας».
5. Στο άρθρο 13 του ν. 2716/1999 προστίθεται παράγραφος 8
ως εξής:
«8. Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν αναλάβει τη λειτουργία άνω των
δέκα (10) µονάδων ψυχικής υγείας, έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν από την επιχορήγηση των µονάδων τους λειτουργικές
δαπάνες και δαπάνες µισθοδοσίας που αφορούν στη συνολική
διοίκηση και διαχείριση των µονάδων τους, καθώς και τον επιστηµονικό συντονισµό τους».
6. Από την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4461/2017 διαγράφεται
η φράση «Οι θέσεις των µελών στο Περιφερειακό Διατοµεακό
Συµβούλιο είναι τιµητικές και άµισθες.».
7. Από την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4461/2017 διαγράφεται
το τελευταίο εδάφιο.
Άρθρο 145
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Το άρθρο 26 του ν. 2071/1992 (Α’123), το π.δ. 358/1992
(Α’179), το άρθρο 20 του ν. 3370/2005 (Α’176), όπως και κάθε
άλλη διάταξη που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος.
β) Η περίπτωση ε’ της παρ. 2 και η περίπτωση ε’ της παρ. 3
του άρθρου 13, οι υποπεριπτώσεις 1 έως 6 της περίπτωσης β’
της παρ. 3 του άρθρου 6, η υποπερίπτωση 7 της περίπτωσης α’,
η υποπερίπτ. 5 της περίπτ. β' και οι υποπεριπτώσεις 2 και 7 της
περίπτωσης γ’ της παρ. 3 του άρθρου 16, η υποπερίπτωση 13
της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 19, η περίπτωση στ’
της παραγράφου 2 και η περίπτωση στ’ της παρ. 3 του άρθρου
22, οι υποπεριπτώσεις 4, 5, 8 και 9 της περίπτωσης α’ της παρ. 3
του άρθρου 24 και η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 30
του π.δ. 121/2017 (Α’162).
γ) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 6, οι περιπτώσεις α’,
β’, γ’ και ε’ της παρ. 7 και οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 1
του π.δ. 148/2007 (Α’ 191),
δ) το πρώτο εδάφιο του άρθρου 35 του ν. 4058/2012 (Α’ 63).
ε) Το β.δ. 22. 4/4. 5.1939 ( Α’ 178).
στ) Η περίπτωση γ’ του άρθρου 5 του ν. 3329/2005 (Α’81).
Άρθρο 146
Μετακίνηση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωµάτων
Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.
1. Μετακινήσεις υπαλλήλων του κλάδου Πληρωµάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) µεταξύ οργανικών µονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας ή εντός του
ιδίου Παραρτήµατος, πραγµατοποιούνται µε απόφαση του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β..
2. Μετακινήσεις υπαλλήλων: α. πραγµατοποιούµενες από και
προς νησί, µε την εξαίρεση των νήσων που έχουν οδική σύνδεση
µε χερσαία τµήµατα της χώρας, β. από την Κεντρική Υπηρεσία
σε Παράρτηµα και το αντίστροφο, καθώς και γ. από Παράρτηµα
σε Παράρτηµα, διενεργούνται µε τη διαδικασία της µετάθεσης,
όπως κατωτέρω ορίζεται.
Άρθρο 147
Μετακίνηση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωµάτων
Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. για την αντιµετώπιση
έκτακτων ή επειγουσών αναγκών
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Για την αντιµετώπιση αποκλειστικά και µόνον έκτακτων ή επειγουσών αναγκών, ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. µε απόφασή του δύναται να µετακινήσει υπαλλήλους του κλάδου Πληρωµάτων Ασθενοφόρων:
α. από οργανική µονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας σε άλλη οργανική µονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και εντός του
ιδίου Παραρτήµατος,
β. από την Κεντρική Υπηρεσία σε Παράρτηµα και το αντίστροφο και
γ. Από Παράρτηµα σε άλλο Παράρτηµα.
Οι µετακινήσεις του παρόντος άρθρου πραγµατοποιούνται
κατ’ ανώτατο όριο έως δύο (2) φορές κατ' έτος για κάθε υπάλληλο και µπορούν να διαρκέσουν µόνο για όσο χρόνο υφίσταται
η ανάγκη που τις επέβαλε και πάντως όχι περισσότερο των τεσσάρων (4) µηνών συνολικά.
Άρθρο 148
Μετάθεση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωµάτων
Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.
1. Μετάθεση επιτρέπεται µετά από αίτηση του υπαλλήλου του
κλάδου Πληρωµάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. ή µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας, σε κενή θέση και εφόσον δεν υφίσταται,
µε µεταφορά της θέσης που κατέχει. Οι µεταθέσεις µετά από αίτηση προηγούνται των µεταθέσεων χωρίς αίτηση.
2. Οι µεταθέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωµάτων
Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. πραγµατοποιούνται µε πράξη του
Προέδρου του, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, στο οποίο ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας υποχρεούται να αποστείλει σχετική εισήγηση.
3. Στις περιπτώσεις «δυσίατου» νοσήµατος, όπως ορίζεται µε
την υπ’ αριθµ. Υ 1/Γ.Π./ΟΙΚ.16884/2001 απόφαση του Υπουργού
Υγείας (Β’1386), οι µεταθέσεις διενεργούνται οποτεδήποτε και
κατά προτεραιότητα. Ο δυσίατος χαρακτήρας του νοσήµατος πιστοποιείται από την αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή για τους
υπαλλήλους και µε την προσκόµιση βεβαίωσης σύµφωνα µε την
ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Υγείας, για τα µέλη της οικογένειάς του. Ως µέλη της οικογένειάς του νοούνται ο/η σύζυγος,
ο/η συµβιών/ούσα και τα τέκνα του/της υπαλλήλου.
4. Μετάθεση και µετακίνηση πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων δεν είναι δυνατή χωρίς αίτησή τους. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και για υπαλλήλους που είναι
γονείς τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας µε τρία παιδιά,
από τα οποία ένα ή περισσότερα είναι υπάλληλοι.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. ορίζονται οι θέσεις για τις µεταθέσεις υπαλλήλων του κλάδου Πληρωµάτων Ασθενοφόρων κατόπιν αιτήσεώς τους και καλούνται οι
υπάλληλοι για την υποβολή των αιτήσεων µετάθεσης. Το Δ.Σ.
λαµβάνει υπόψιν του τουλάχιστον την αναγκαία δύναµη των
ασθενοφόρων και λοιπών οχηµάτων του Ε.Κ.Α.Β. ανά πλήθος κατοίκων και τον αριθµό και το είδος των περιστατικών σε περιοδική βάση.
Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β.
και γνωστοποιείται πάραυτα σε όλες τις Διευθύνσεις του
Ε.Κ.Α.Β..
Αιτήσεις των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων υποβάλλονται
εντός δέκα (10) ηµερών από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β.. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται αµελλητί από τον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονοµικού στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο για τη διατύπωση σύµφωνης γνώµης. Η
σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τον αριθµό των µορίων
που συγκεντρώνει ο υπάλληλος, µε βάση τα έτη υπηρεσίας στο
Ε.Κ.Α.Β. και την οικογενειακή του κατάσταση κατά τα οριζόµενα
κατωτέρω. Μεταβολές που επέρχονται µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αίτησης µετάθεσης δεν λαµβάνονται υπόψη. Σε
περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθµού µορίων, προηγείται ο
αρχαιότερος. Για καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια καθορίζεται
ο ακόλουθος αριθµός µορίων:
α. Για κάθε συµπληρωµένο έτος υπηρεσίας τρία (3) µόρια, µε
ανώτατο όριο τα εκατό (100). Η υπηρέτηση σε νησιωτική πε-
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ριοχή, εξαιρούµενης της Κρήτης και της Λευκάδας, λαµβάνει
τέσσερα (4) µόρια για κάθε συµπληρωµένο έτος, µε το ίδιο ανώτατο όριο. Ο χρόνος ποινής αργίας, στέρησης αποδοχών λόγω
πειθαρχικού παραπτώµατος, η άδεια άνευ αποδοχών και η θέση
σε διαθεσιµότητα δεν προσµετρούνται στον χρόνο υπολογισµού
µορίων.
β. Η οικογενειακή κατάσταση αξιολογείται µε είκοσι πέντε (25)
µόρια για τον σύζυγο, πλέον δέκα (10) µορίων για το πρώτο ανήλικο τέκνο και πλέον δεκαπέντε (15) για κάθε επόµενο ανήλικο
τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει σε σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και δεν έχει συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Στους
άγαµους, διαζευγµένους, χήρους καθώς και στους εν διαστάσει
γονείς τέκνων που ασκούν αποδεδειγµένα την επιµέλεια, η ανωτέρω µοριοδότηση προσαυξάνεται κατά δέκα (10) µόρια για το
πρώτο ανήλικο τέκνο και κατά δεκαπέντε (15) για κάθε επόµενο
ανήλικο τέκνο.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η ελάχιστη
αναγκαία στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτηµάτων του Ε.Κ.Α.Β. από τον κλάδο Πληρωµάτων Ασθενοφόρων
ως προϋπόθεση που πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής
των αιτήσεων προς µετάθεση, λαµβάνοντας υπόψη ενδεικτικά
την αναγκαία δύναµη των ασθενοφόρων ανά πλήθος κατοίκων
και τον αριθµό και το είδος των περιστατικών σε περιοδική βάση.

ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθµίδας και µε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείµενο στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται,
κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του
στενού δηµόσιου τοµέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση
έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.»

Άρθρο 149
Αµοιβαίες µεταθέσεις υπαλλήλων του κλάδου
Πληρωµάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.

1. Στο τέλος της περίπτωσης στ’ της παρ. 2 του άρθρου 15
του ν. 3091/2002 (Α’330) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή εµπίπτει και το Κοινωφελές Ίδρυµα
«Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», καθώς και οι εταιρείες των οποίων κατέχει το σύνολο των µετοχών, για ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά και αποδεδειγµένα για κοινωφελείς,
εκπαιδευτικούς, θρησκευτικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς στην
Ελλάδα, για ακίνητα που εκµεταλλεύονται, εφόσον το προϊόν της
εκµετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγµένα για την εκπλήρωση
αυτών των σκοπών στην Ελλάδα, καθώς και για τα ακίνητα που
είναι αποδεδειγµένα κενά.»
2. Η ισχύς της προηγούµενης παραγράφου αρχίζει από την
1.1. 2013.

1. Οι αµοιβαίες µεταθέσεις µεταξύ των υπαλλήλων του κλάδου
Πληρωµάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. διενεργούνται ύστερα
από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός του
πρώτου πενθηµέρου κάθε τριµήνου, ως ακολούθως: η Διεύθυνση Διοικητικών - Οικονοµικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας συλλέγει τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και συντάσσει
πίνακα µε τις αιτήσεις για αµοιβαία µετάθεση, ανά υπηρεσία προέλευσης και υπηρεσία υποδοχής. Ο πίνακας αναρτάται αµελλητί
στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β. µε αναφορά στους αριθµούς πρωτοκόλλου των αιτήσεων των υπαλλήλων.
2. Σε περίπτωση που από τον αναρτηµένο πίνακα προκύπτει
αµοιβαιότητα της υπηρεσίας προέλευσης και υπηρεσίας υποδοχής για τον ίδιο αριθµό αιτήσεων, ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. αποδέχεται τις αιτήσεις και εκδίδει αµοιβαία µετάθεση. Σε
περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις για την ίδια
θέση, οι αιτήσεις διαβιβάζονται στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, το
οποίο διατυπώνει τη σύµφωνη γνώµη του για τη διενέργεια της
αµοιβαίας µετάθεσης λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του προηγούµενου άρθρου. Στη συνέχεια, εκδίδεται απόφαση του Προέδρου του Ε.Κ.Α. Β. περί της αµοιβαίας µετάθεσης.
Άρθρο 150
Για όσα θέµατα αφορούν µετακινήσεις και µεταθέσεις υπαλλήλων του κλάδου Πληρωµάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.
που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων,
εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του
ν. 3528/2007 (Α’26).
Άρθρο 151
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α’ 224)
Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δηµοσίων υπηρεσιών και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι
στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων, ένστολου προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού, Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστηµάτων Κράτησης, των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωµάτων
Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),
καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν

Άρθρο 152
Η παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4517/2018 (Α’ 22) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι συµβάσεις ΣΤ-1 και ΣΤ-2 που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της 5/2012 διακήρυξης της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας
(Ε.Π.Υ.), για τον µοριακό έλεγχο των µονάδων αίµατος, παρατείνονται από την ηµεροµηνία λήξης τους και για χρονικό διάστηµα
ενός έτους, εκτός εάν ολοκληρωθεί ο εν εξελίξει διαγωνισµός,
µε την προϋπόθεση της προηγούµενης έκπτωσης της τιµής αποζηµίωσης των ισχυουσών συµβάσεων σε ποσοστό τουλάχιστον
25%.»
Άρθρο 153
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3091/2002

Άρθρο 154
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3852/2010
1. Η περίπτωση Α’της υποπαραγράφου 24 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α’87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. Δήµος Βόρειας Κέρκυρας µε έδρα την Αχαράβη, αποτελούµενος από τις δηµοτικές ενότητες: α. Αγίου Γεωργίου, β. Εσπερίων, γ. Θιναλΐου και δ. Κασσωπαίων.
2. Δήµος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, µε έδρα
την Κέρκυρα, αποτελούµενος από τις δηµοτικές ενότητες: α.
Αχίλλειων, β. Ερεικούσσης, γ. Κερκυραίων, δ. Μαθρακίου, ε.
Οθωνών, στ. Παλαιοκαστριτών, ζ. Παρελίων και η. Φαιάκων.
3. Δήµος Νότιας Κέρκυρας µε έδρα τη Λευκίµµη, αποτελούµενος από τις δηµοτικές ενότητες: α. Κορισσίων, β. Λευκιµµαίων
και γ. Μελιτειέων.
2. Η περίπτωση Α’ της υποπαραγράφου 25 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. Δήµος Αργοστολίου µε έδρα το Αργοστόλι, αποτελούµενος
από τις δηµοτικές ενότητες: α. Αργοστολίου, β. Ελειού - Προνών,
γ. Λειβαθούς και δ. Οµαλών.
2. Δήµος Ληξουρίου µε έδρα το Ληξούρι, αποτελούµενος από
τη δηµοτική ενότητα πολικής.
3. Δήµος Σάµης µε έδρα τη Σάµη, αποτελούµενος από τις δηµοτικές ενότητες: α. Ερίοου, β. Πυλαρέων και γ. Σάµης.
3. α. Η υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης Α’της υποπαραγράφου 27 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Δήµος Σερβίων µε έδρα τα Σέρβια, αποτελούµενος από τις
δηµοτικές ενότητες α. Σερβίων, β. Καµβουνίων και γ. Λιβαδερού».
β. Στην περίπτωση Α’της υποπαραγράφου 27 της παρ. 2 του
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άρθρου 1 του ν. 3852/2010 προστίθεται υποπερίπτωση 5 ως
εξής:
«5. Δήµος Βελβεντού, µε έδρα το Βελβεντό, αποτελούµενος
από τη δηµοτική ενότητα Βελβεντού.»
4. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Α’ της υποπαραγράφου
33 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. Δήµος Μυτιλήνης µε έδρα τη Μυτιλήνη αποτελούµενος από
τις δηµοτικές ενότητες: α. Αγιάσου, β. Γέρας, γ. Ευεργέτουλα,
δ. Λουτροπόλεως- Θερµής, ε. Μυτιλήνης και στ. Πλωµαρίου.
Δήµος Δυτικής Λέσβου, µε έδρα την Καλλονή, αποτελούµενος
από τις δηµοτικές ενότητες: α. Αγίας Παρασκευής, β. Ερεσού Αντίσσης, γ. Καλλονής, δ. Μανταµάδου, ε. Μήθυµνας, στ. Πέτρας και ζ. Πολιχνίτου.»
5. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Α’ της υποπαραγράφου
43 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
1. Δήµος Ανατολικής Σάµου µε έδρα την πόλη της Σάµου αποτελούµενος από τις δηµοτικές ενότητες α. Βαθέος και β. Πυθαγορείου.
2. Δήµος Δυτικής Σάµου, µε έδρα το Καρλόβασι, αποτελούµενος από τις δηµοτικές ενότητες α. Καρλοβασίου και β. Μαραθοκάµπου.»
6. Οι νέοι δήµοι, που συνιστώνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 5, αρχίζουν να λειτουργούν από την εγκατάσταση
των δηµοτικών και κοινοτικών αρχών τους, οι οποίες θα αναδειχθούν µε τις πρώτες, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, γενικές δηµοτικές εκλογές, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 9
του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.
4555/2018. Οι νέες δηµοτικές και κοινοτικές αρχές αναλαµβάνουν καθήκοντα από 1ης Σεπτεµβρίου 2019 και η θητεία τους
λήγει την 31η Δεκεµβρίου 2023. Από την έναρξη λειτουργίας των
νέων δήµων καταργούνται οι υφιστάµενοι Δήµοι Λέσβου, Κέρκυρας, Σερβίων - Βελβεντού, Κεφαλονιάς και Σάµου.
7. Δικαίωµα να εκλέγουν τις δηµοτικές αρχές των δήµων που
συνιστώνται µε τις παραγράφους 1 έως 5 έχουν οι εκλογείς οι
οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους των
αντίστοιχων εκλογικών διαµερισµάτων και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 10 του ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 4555/2018
και οι οποίοι, για τον σκοπό αυτόν, θεωρούνται δηµότες των αντίστοιχων νέων δήµων. Από την έναρξη λειτουργίας των νέων
δήµων, οι δηµότες των δήµων που καταργούνται σύµφωνα µε
την παρ. 6 καθίστανται αυτοδικαίως δηµότες των νέων δήµων
στους οποίους υπάγονται οι δηµοτικές ενότητες στις οποίες είναι
εγγεγραµµένοι.
8. Στους δήµους που συνιστώνται µε τις παραγράφους 1 έως
5, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους δήµους της χώρας, οι
εκλογές θα διενεργηθούν µε την Α’Αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων του 2019. Για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους των εκλογέων των αντίστοιχων δηµοτικών ενοτήτων που θα
προκόψουν από την κατάτµηση των υφιστάµενων δήµων, θα λαµβάνεται υπόψη η ισχύουσα κατανοµή των εκλογικών διαµερισµάτων, στα οποία δεν επέρχεται διάσπαση. Οι δήµοι που
καταργούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 6, διενεργούν τις δίµηνες αναθεωρήσεις των αντίστοιχων εκλογικών καταλόγων
µέχρι την έναρξη λειτουργίας των νέων δήµων. Το πρόγραµµα
εκλογής στους δήµους που συνιστώνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 5 εκδίδεται και δηµοσιεύεται από τους δηµάρχους των αντίστοιχων δήµων που καταργούνται σύµφωνα µε την
παράγραφο 6.
9. Για τους υποψηφίους των δηµοτικών εκλογών του Μαΐου
2019, στους δήµους που συνιστώνται µε τις παραγράφους 1 έως
5, τα κωλύµατα του άρθρου 14 του
ν. 3852/2010 αφορούν
στους αντίστοιχους καταργούµενους δήµους, ενώ τα σχετικά
ασυµβίβαστα καταλαµβάνουν και τους αντίστοιχους δήµους που
συνιστώνται µε τις ίδιες ως άνω διατάξεις.
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Άρθρο 155
Προσωπικό συνιστώµενων δήµων
1. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισµένου χρόνου, προσωπικό, καθώς και το προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση µίσθωσης έργου των δήµων
που καταργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου
άρθρου, µεταφέρεται στους αντίστοιχους συνιστώµενους δήµους, µε την ίδια σχέση εργασίας και καταλαµβάνει αντίστοιχες,
κατά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθµίδα, κλάδο ή ειδικότητα θέσεις, µε τη διαδικασία των επόµενων παραγράφων.
2. Μέσα σε έναν (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι µόνιµοι υπάλληλοι, οι εργαζόµενοι ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισµένου χρόνου, οι απασχολούµενοι µε σύµβαση
µίσθωσης έργου, καθώς και οι δικηγόροι ή νοµικοί σύµβουλοι µε
σχέση έµµισθης εντολής των δήµων που καταργούνται, δηλώνουν την προτίµησή τους, για τη µεταφορά τους σε έναν από
τους αντίστοιχους συνιστώµενους δήµους.
3. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από τη λήξη της προθεσµίας της
παραγράφου 2, µε αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων των
υπό κατάργηση δήµων, καταρτίζονται, µε τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, Μεταβατικοί Οργανισµοί Εσωτερικής
Υπηρεσίας των αντίστοιχων συνιατώµενων δήµων και κατανέµεται σε συνιστώµενες θέσεις αυτών, αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθµίδας και κλάδου ή ειδικότητας, το προσωπικό
του καταργούµενου δήµου. Οι αποφάσεις του προηγούµενου
εδαφίου, εγκρίνονται µε πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ύστερα από γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Για την κατάρτιση των Μεταβατικών Οργανισµών
Εσωτερικής Υπηρεσίας, δεν εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου
10 του ν. 3584/2010. Σε περίπτωση που οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου δεν δηµοσιευθούν µέσα στην οριζόµενη προθεσµία,
η κατάρτιση των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. και η κατανοµή του προσωπικού του καταργούµενου δήµου στις συνιστώµενες θέσεις
αυτών γίνεται µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Με τους Μεταβατικούς Ο.Ε.Υ. των συνιστώµενων δήµων καθορίζονται η προσωρινή εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών
τους, οι αρµοδιότητες αυτών, καθώς και η κατανοµή σε καθέναν
από τους συνιστώµενους δήµους των οργανικών, των προσωποπαγών θέσεων και των θέσεων έµµισθης εντολής του προσωπικού των καταργούµενων δήµων, κατά κατηγορία, εκπαιδευτική
βαθµίδα, κλάδο ή ειδικότητα, που κατανέµονται σε καθέναν από
τους συνιστώµενους δήµους. Στις θέσεις του προηγούµενου
εδαφίου περιλαµβάνονται και οι οργανικές θέσεις των αντίστοιχων καταργούµενων δήµων, για την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή εκκρεµεί διαδικασία µετάταξης,
καθώς και οι θέσεις του άρθρου 91 του ν. 4538/2018. Επίσης,
ορίζονται προσωρινά και οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι
υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταµένων
των κατά περίπτωση οργανικών µονάδων, ανάλογα µε την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείµενο των συγκεκριµένων οργανικών µονάδων.
5. Για την κατάρτιση των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. των συνιστώµενων δήµων και την κατανοµή και κατάταξη σε αυτές του προσωπικού των αντίστοιχων καταργούµενων δήµων, λαµβάνονται
υπόψη, κατά σειρά προτεραιότητας, οι υπηρεσιακές ανάγκες και
οι ιδιαιτερότητες των συνιστώµενων δήµων, σύµφωνα και µε την
αρχή της ισότητας των δηµοτών στην πρόσβαση στις παρεχόµενες υπηρεσίες, ο κλάδος ή η ειδικότητα των υπαλλήλων, οι αιτήσεις προτίµησής τους σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ο τόπος
κατοικίας αυτών, η οικογενειακή τους κατάσταση, τυχόν προβλήµατα υγείας και τα έτη υπηρεσίας τους.
6. Με την έναρξη λειτουργίας των συνιστώµενων δήµων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, το προσωπικό των
καταργούµενων δήµων κατατάσσεται αυτοδίκαια στις θέσεις των
Μεταβατικών Ο.Ε.Υ των αντίστοιχων συνιστώµενων δήµων, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις κατανοµής της παραγράφου 3.
Μέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώ-
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µενων δήµων, διαπιστώνεται η κατάταξη του προσωπικού των
δήµων αυτών στις θέσεις των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. µε πράξεις
των αρµόδιων προς διορισµό οργάνων, που εγκρίνονται από τον
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η προϋπηρεσία του
προσωπικού που κατατάσσεται στις θέσεις των Μεταβατικών
Ο.Ε.Υ. λαµβάνεται υπόψη για κάθε µισθολογική και βαθµολογική
συνέπεια, ενώ διατηρείται υπέρ αυτού και κάθε τυχόν προσωπική
διαφορά.
7. Μέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώµενων δήµων, οι νέες δηµοτικές αρχές καταρτίζουν τους
Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των νέων δήµων, µε τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 και χωρίς τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 αυτού. Ο συνολικός αριθµός των
οργανικών θέσεων του Ο.Ε.Υ. κάθε συνιστώµενου δήµου, δεν
µπορεί να υπερβαίνει ία 2/3 του αριθµού των οργανικών θέσεων
του αντίστοιχου καταργούµενου δήµου. Κενές οργανικές θέσεις
που προκύπτουν από τους Ο.Ε.Υ. των προηγούµενων εδαφίων
εντάσσονται κατά προτεραιότητα στον προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του ν. 4590/2019 (Α’17). Μόνιµοι
υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
συνιστώµενων δήµων, οι οποίοι δεν κατατάχθηκαν στο δήµο της
προτίµησής τους σύµφωνα µε την παράγραφο 2, δύνανται, µε
αίτησή τους, που υποβάλλεται µέσα σε πέντε (5) µήνες από την
έγκριση των οικείων Ο.Ε.Υ., να µετατάσσονται, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων του ν. 4440/2016, στον δήµο που είχαν δηλώσει
ως προτιµητέο είτε σε κενή οργανική θέση είτε µε µεταφορά της
θέσης τους και µε διατήρηση του µισθολογικού και βαθµολογικού τους καθεστώτος, µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό
οργάνου του δήµου υποδοχής, που εγκρίνεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Προϋπόθεση για τη µετάταξη του προηγούµενου εδαφίου είναι το ποσοστό κάλυψης των
οργανικών θέσεων του δήµου προέλευσης να ανέρχεται τουλάχιστον στο εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) και ο µετατασσόµενος
υπάλληλος να µην είναι ο µοναδικός που υπηρετεί στον οικείο
κλάδο ή ειδικότητα.
8. Οι συνιστώµενοι δήµοι υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του
άρθρου 91 του ν. 4583/2018, αν οι σχετικές προϋποθέσεις πληρούνται από τον αντίστοιχο καταργούµενο δήµο και εφόσον οι
υπηρεσίες του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» παρασχέθηκαν εντός των διοικητικών τους ορίων. Η ειδική προϋπηρεσία της
παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, εφόσον έχει διανυθεί στον καταργούµενο δήµο, λογίζεται ότι έχει διανυθεί στον συνιστώµενο
δήµο, στα διοικητικά όρια του οποίου παρασχέθηκαν κυρίως οι
σχετικές υπηρεσίες.
9. Ως προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν εφαρµόζονται οι περιορισµοί της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007,
καθώς και οι περιορισµοί των άρθρων 28 του ν. 2190/1994 (Α’28)
και 17 του ν. 3870/2010 (Α’138).
10. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, µπορούν να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία κατάρτισης
των Μεταβατικών και των οριστικών Ο.Ε.Υ. των συνιστώµενων
δήµων, τη διαδικασία κατανοµής του προσωπικού των καταργούµενων δήµων στους αντίστοιχους συνιστώµενους δήµους και τη
διαδικασία µετατάξεων της παραγράφου 7.
Άρθρο 156
Νοµικά πρόσωπα καταργούµενων συνιστώµενων δήµων
1. Οι ΔΕΥΑ, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις και τα δηµοτικά λιµενικά ταµεία των καταργούµενων δήµων, µε την έναρξη λειτουργίας των νέων δήµων, σύµφωνα µε το παρόν Μέρος, αποκτούν
αυτοδικαίως διαδηµοτικό χαρακτήρα µε χωρική αρµοδιότητα το
σύνολο των νέων δήµων.
2. Τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου των καταργούµενων
δήµων, µε την έναρξη λειτουργίας των νέων δήµων, µετατρέπονται αυτοδικαίως σε συνδέσµους και εφαρµόζονται ανάλογα τα
άρθρα 245 έως 250 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων.
3. Στις κοινωφελείς επιχειρήσεις των καταργούµενων δήµων,

από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώµενων δήµων και για
όσο χρόνο διαρκεί ο διαδηµοτικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων αυτών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου προσαυξάνονται κατά τρεις (3) αιρετούς
εκπροσώπους, µε τους αναπληρωτές τους, από κάθε δηµοτικό
συµβούλιο και, σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος συνολικός
αριθµός µελών του διοικητικού συµβουλίου, το δηµοτικό συµβούλιο του δήµου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν
(1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο. Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου είναι ο δήµαρχος του δήµου της έδρας της επιχείρησης
ή ο οριζόµενος από αυτόν σύµβουλος. Τα µη αιρετά µέλη ορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο του δήµου της έδρας της επιχείρησης ή προτείνονται από κοινωνικό φορέα του δήµου της
έδρας της επιχείρησης. Αντιπρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου είναι ο δήµαρχος του µεγαλύτερου σε πληθυσµό δήµου που
συµµετέχει στην επιχείρηση, εκτός από τον δήµο της έδρας της
επιχείρησης/ ή ο οριζόµενος από αυτόν σύµβουλος.
4. Μέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώµενων δήµων, τα δηµοτικά συµβούλια αυτών αποφασίζουν
µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους για τη συνέχιση ή µη της λειτουργίας των νοµικών προσώπων της παραγράφου 1 ως διαδηµοτικών, καθώς και για τη συµµετοχή στους
συνδέσµους της παραγράφου 2.
5. Μέσα σε έναν (1) µήνα από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώµενων δήµων, τα δηµοτικά συµβούλια συνιστούν, µε απόφασή τους, νέες Σχολικές Επιτροπές για τις σχολικές µονάδες
της περιφέρειάς τους, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 103
του ν. 3852/2010 και το άρθρο 243 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν. Μέχρι τη σύσταση των νέων Σχολικών Επιτροπών, συνεχίζουν να λειτουργούν οι Σχολικές Επιτροπές των
καταργούµενων δήµων, για όλες τις σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, των καταργούµενων δήµων. Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών των
καταργούµενων δήµων διαπιστώνεται µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
6. Αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ανώνυµες εταιρείες τις οποίες είχαν συστήσει ή στις οποίες συµµετέχουν οι καταργούµενοι δήµοι, από την έναρξη λειτουργίας των
νέων δήµων, συνεχίζουν να λειτουργούν, µε εταίρους τους νέους
δήµους, ύστερα από ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού
τους.
7. Οι ανώνυµες εταιρείες του άρθρου 266 του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων των καταργούµενων δήµων, µετατρέπονται, από
την έναρξη λειτουργίας των νέων δήµων, σε κοινές ανώνυµες
εταιρίες του άρθρου 252 του ίδιου νόµου, µε ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους. Μέσα σε προθεσµία δύο (2) ετών
από την έναρξη λειτουργίας των νέων δήµων, τα δηµοτικά συµβούλια αυτών αποφασίζουν µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των µελών τους για τη συνέχιση λειτουργίας ή τη λύση και εκκαθάριση των ως άνω εταιρειών. Στην περίπτωση που αποφασιστεί
η λύση των εταιρειών αυτών, οι νέοι δήµοι µπορούν να συστήσουν ανώνυµη εταιρεία κατά το άρθρο 266 Κ.Δ.Κ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 3852/2010, όπως
ισχύει.
8. Το Ίδρυµα «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων «Η Αγία Παρασκευή» του καταργούµενου Δήµου Λέσβου, περιέρχεται αυτοδικαίως στον, συνιστώµενο, σύµφωνα µε
το παρόν Μέρος, Δήµο Δυτικής Λέσβου, από την έναρξη λειτουργίας αυτού, οπότε και υπεισέρχεται αυτός σε όλα τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις του καταργούµενου Δήµου Λέσβου, ως
προς το ανωτέρω Ίδρυµα.
9. Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δηµοτική Πινακοθήκη Δήµου Κέρκυρας» του
καταργούµενου Δήµου Κέρκυρας περιέρχεται αυτοδικαίως στον,
συνιστώµενο σύµφωνα µε το παρόν Μέρος, Δήµο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, από την έναρξη λειτουργίας
αυτού, οπότε και υπεισέρχεται αυτός σε όλα τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις του καταργούµενου Δήµου Κέρκυρας ως προς
το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ..
10. Το Δηµοτικό Ίδρυµα «Δηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου»
του καταργούµενου Δήµου Κεφαλονιάς, περιέρχεται αυτοδικαίως στον, συνιστώµενο σύµφωνα µε το παρόν Μέρος, Δήµο
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Αργοστολίου, από την έναρξη λειτουργίας αυτού, οπότε και υπεισέρχεται αυτός σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του
καταργούµενου Δήµου Κεφαλονιάς.
11. Το Ίδρυµα «Δηµοτικό Γηροκοµείο Βαθέως Δήµου Σάµου
(Ίδρυµα Ντάελ)» του καταργούµενου Δήµου Σάµου, περιέρχεται
αυτοδικαίως στον, συνιστώµενο σύµφωνα µε το παρόν Μέρος,
Δήµο Ανατολικής Σάµου, από την έναρξη λειτουργίας αυτού,
οπότε και υπεισέρχεται αυτός σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του καταργούµενου Δήµου Σάµου, ως προς το ανωτέρω Ίδρυµα.
12. Το µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των δηµοτικών λιµενικών ταµείων και των Ν.Π.Δ.Δ. των καταργούµενων δήµων, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των
διαδηµοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και συνδέσµων, που προκύπτουν σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2, µε την ίδια σχέση εργασίας από την
έναρξη της νέας δηµοτικής περιόδου. Το ίδιο ισχύει και για τους
δικηγόρους και νοµικούς συµβούλους µε σχέση έµµισθης εντολής. Μέσα σε έναν (1) µήνα από την από την έναρξη της νέας
δηµοτικής περιόδου, το προσωπικό διαπιστώνεται, ως προσωπικό του αντίστοιχου διαδηµοτικού Ν.Π.Δ.Δ. ή συνδέσµου, µε
απόφαση του Προέδρου του, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης, των κοινωφελών επιχειρήσεων, των αστικών εταιρειών
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των ανωνύµων εταιρειών των
καταργούµενων δήµων καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό των
αντίστοιχων διαδηµοτικών Ν.Π.Ι.Δ., από την έναρξη της νέας δηµοτικής περιόδου και διαπιστώνεται ως προσωπικό αυτών µε
απόφαση των Προέδρων τους, η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Προσωπικό για την πρόσληψη του
οποίου έχει εκδοθεί προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή εκκρεµεί διαδικασία
µετάταξης προσλαµβάνεται ή µετατάσσεται στα αντίστοιχα νοµικά πρόσωπα.
13. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µίσθωσης έργου, συνεχίζονται µέχρι τη λήξη τους από τα αντίστοιχα
διαδηµοτικά νοµικά πρόσωπα, τα οποία, από την έναρξη της
νέας δηµοτικής περιόδου υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις του εργοδότη.
14. Οι καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών µονάδων που απασχολούνται από τις καταργούµενες, σύµφωνα µε την παράγραφο 5, Σχολικές Επιτροπές µε σύµβαση µίσθωσης έργου,
µεταφέρονται αυτοδικαίως στις αντίστοιχες συνιστώµενες νέες
Σχολικές Επιτροπές που είναι αρµόδιες για τις σχολικές µονάδες
στις οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους, µε τη σύσταση αυτών.
15. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορούν να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία συγκρότησης των διοικητικών συµβουλίων και τροποποίησης των
καταστατικών και των Ο.Ε.Υ. των νοµικών προσώπων των καταργούµενων δήµων που αποκτούν διαδηµοτικό χαρακτήρα σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 13 του παρόντος άρθρου,
καθώς και τα κριτήρια για την κατανοµή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των νοµικών προσώπων των καταργούµενων δήµων.
Άρθρο 157
Περιουσιακές σχέσεις των συνιστώµενων δήµων
1. Οι δήµοι που συνιστώνται µε το παρόν Μέρος υπεισέρχονται
αυτοδικαίως, από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη
διατύπωση, σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις των αντίστοιχων καταργούµενων δήµων,
κατά το µέρος που αυτά αφορούν και συνδέονται µε την κατά
τόπο αρµοδιότητά τους και σύµφωνα µε τη διαδικασία των επόµενων παραγράφων. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί των ακινήτων, καθώς και η κυριότητα των δικτύων του
καταργούµενου δήµου, µεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον συνιστώµενο δήµο, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκονται. Τα ακίνητα που µεταβιβάζονται στους νέους δήµους καταχωρίζονται ατελώς στα οικεία κτηµατολογικά γραφεία. Οι συνιστώµενοι δήµοι υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους στις ενεργές συµβάσεις µίσθωσης των ακινήτων
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που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων και τα οποία
εκµισθώνει ή µισθώνει ο αντίστοιχος καταργούµενος δήµος,
καθώς και σε ενεργές συµβάσεις δωρεάν παραχώρησης των
πάσης φύσεως δηµοτικών ακινήτων που βρίσκονται εντός των
διοικητικών τους ορίων. Υφιστάµενα, κατά την έναρξη λειτουργίας των συνιστώµενων δήµων, δικαιώµατα, υποχρεώσεις, διευκολύνσεις και απαλλαγές οικονοµικής και φορολογικής φύσης,
όπως ιδίως αποφάσεις καθορισµού τελών, και βεβαιώσεις ή ρυθµίσεις πάσης φύσεως οφειλών, εξακολουθούν να ισχύουν, σύµφωνα µε τις σχετικές κανονιστικές ή ατοµικές πράξεις των
καταργούµενων δήµων, υπέρ ή κατά των αντίστοιχων συνιστώµενων δήµων, κατά λόγο τοπικής αρµοδιότητας.
2. Μέσα σε έναν (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι καταργούµενοι, σύµφωνα µε το παρόν Μέρος, δήµοι διορίζουν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, για την απογραφή και
αποτίµηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του
δήµου, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατικών διαθεσίµων
αυτού. Η αµοιβή του ορκωτού βαρύνει τον προϋπολογισµό του
καταργούµενου δήµου. Το έργο της απογραφής και αποτίµησης
ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου 2019 και η σχετική έκθεση του
ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, συνοδευόµενη από τα σχετικά παραστατικά, διαβιβάζεται αµελλητί στην Επιτροπή της παραγράφου 3. Για τυχόν πράξεις που διενεργηθούν από την ηµεροµηνία
αυτή µέχρι και τη 14η Αυγούστου 2019 συντάσσεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή συµπληρωµατική έκθεση, η οποία, συνοδευόµενη από τα σχετικά παραστατικά διαβιβάζεται στην
Επιτροπή της παραγράφου 3, προκειµένου τα σχετικά στοιχεία
να ουνυπολογτσθούν στην πρόταση κατανοµής των περιουσιακών στοιχείων του καταργούµενου δήµου. Από την 16η Αυγούστου και µέχρι την 31η Αυγούστου 2019, δεν πραγµατοποιείται
καµία πράξη που να αφορά πληρωµή ή είσπραξη οποιουδήποτε
ποσού, πλην πράξεων που αφορούν στην µισθοδοσία προσωπικού και κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών. Τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν τις ανωτέρω πράξεις διαβιβάζονται στο δηµοτικό συµβούλιο του καταργούµενου δήµου, προκειµένου να συνοπολογισθούν στην απόφαση κατανοµής της περιουσίας αυτού.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, συγκροτείται σε
καθέναν από τους καταργούµενους δήµους, Επιτροπή Κατανοµής Περιουσίας Καταργούµενου Δήµου. Η Επιτροπή αποτελείται
από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ως
πρόεδρο, τον αντιδήµαρχο του καταργούµενου δήµου που είναι
αρµόδιος επί των οικονοµικών του δήµου, τον προϊστάµενο της
οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου, έναν πολιτικό µηχανικό και
έναν δικηγόρου του καταργούµενου δήµου και από δύο δηµοτικούς συµβούλους, έναν από την πλειοψηφία και έναν από τη µειοψηφία, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε δηµοτική ενότητα καθενός
από τους συνιστώµενους δήµους. Σε περίπτωση που προκύπτει
άρτιος αριθµός, στην Επιτροπή συµµετέχει και ένας ακόµη αντιδήµαρχος, που ορίζεται από τον δήµαρχο του καταργούµενου
δήµου. Ο ορισµός των δηµοτικών συµβούλων του δεύτερου εδαφίου, γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.
4. Έργο της Επιτροπής Κατανοµής Περιουσίας του Καταργούµενου δήµου είναι η υποβολή πρότασης προς το δηµοτικό συµβούλιο του καταργούµενου δήµου, σχετικά µε: α) την κατανοµή
των πάσης φύσεως στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας του καταργούµενου δήµου στους αντίστοιχους συνιστώµενους νεοσυσταθέντες δήµους, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και την έκθεση απογραφής και
αποτίµησης του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της παραγράφου 2,
β) τον προσδιορισµό των δήµων, οι οποίοι θα συνεχίσουν κατά
λόγο διαδοχής τις εκκρεµείς δίκες του καταργούµενου δήµου,
σύµφωνα µε την παράγραφο 8 και γ) τον καθορισµό του ποσού
από τα χρηµατικά διαθέσιµα, κατά την 31η Αυγούστου 2019, του
καταργούµενου δήµου, που θα αποδοθεί σε κάθε συνιστώµενο
δήµο. Σε καθέναν από τους συνιστώµενους δήµους, αποδίδεται
το µέρος των διαθεσίµων που αποτελείται από τα ποσά που προέρχονται από ειδικευµένα και προσδιορίσιµα έσοδα και αφορούν
στη χωρική του αρµοδιότητα και από το ποσό που αναλογεί σε
αυτόν, από το εναποµείναν µέρος των διαθεσίµων, µε µοναδικό
κριτήριο το µέγεθος του πληθυσµού του.
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5. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χώρο που επιλέγει ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Οι αποφάσεις της
Επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Η πρόταση της παραγράφου 4 υποβάλλεται από την Επιτροπή Κατανοµής Περιουσίας
στον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου του καταργούµενου
δήµου, µέχρι την 14η Αυγούστου 2019. Ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου εισάγει αµελλητί την πρόταση της Επιτροπής
στο δηµοτικό συµβούλιο, προς έγκριση. Το δηµοτικό συµβούλιο
εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής και εκδίδει απόφαση κατανοµής της περιουσίας του καταργούµενου δήµου µέχρι την 31η
Αυγούστου 2019, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου περί κατανοµής της
περιουσίας του καταργούµενου δήµου που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα και κάθε εµπράγµατο δικαίωµα επί των ακινήτων των συνιστώµενων δήµων, καθώς και
σχετικό απόσπασµα της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή
της παραγράφου 2, καταχωρίζονται ατελώς στα οικεία βιβλία του
αρµόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηµατολογικού γραφείου.
7. Οι αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων των δήµων που
καταργούνται, οι οποίες αφορούν στην εκποίηση, αγορά και ανταλλαγή ακινήτων, συνοµολόγηση δανείων, σύσταση ή κατάργηση νοµικών προσώπων, αναδοχή οφειλών, διαγραφή χρεών,
καθώς και σε δικαστικό ή εξωδικαστικό συµβιβασµό ή κατάργηση δίκης, λαµβάνονται µε ειδική πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθµού των µελών τους.
8. Από την κατάργηση των δήµων, σύµφωνα µε το παρόν
Μέρος, οι εκκρεµείς δίκες αυτών συνεχίζονται, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική
πράξη για καθεµία από αυτές, από το δήµο στα διοικητικά όρια
του οποίου βρίσκεται η έδρα του αντίστοιχου καταργούµενου
δήµου. Κατ’ εξαίρεση: α) δίκες που αφορούν αξιώσεις, εµπράγµατες ή ενοχικές επί ακινήτων του καταργούµενου δήµου, συνεχίζονται από το δήµο στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται
τα ακίνητα αυτά και β) δίκες που αφορούν το πάσης φύσεως
προσωπικό του καταργούµενου δήµου, συνεχίζονται από τον
δήµο, στον Μεταβατικό ή οριστικό Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του οποίου εντάσσονται οι αντίστοιχοι υπάλληλοι. Σε
κάθε περίπτωση ειδικής διαδοχής, ο συνιστώµενος δήµος που
είναι ειδικός διάδοχος, µπορεί να ασκήσει παρέµβαση, εφαρµοζοµένων των άρθρων 225 και 325 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
9. Αµέσως µετά την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων των
συνιστώµενων δήµων, που θα αναδειχθούν από τις εκλογές του
Μαΐου 2019, η οικονοµική επιτροπή συντάσσει το σχέδιο του
προϋπολογισµού του οικείου δήµου και το υποβάλλει προς ψήφιση στο δηµοτικό συµβούλιο. Για την ψήφιση του προϋπολογισµού αυτού, πρέπει να έχει ληφθεί από το οικείο δηµοτικό
συµβούλιο απόφαση τεχνικού προγράµµατος και δεν απαιτείται
γνωµοδότηση άλλου µονοµελούς ή συλλογικού οργάνου του
δήµου, καθώς και του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Κατά την κατάρτιση και ψήφιση των προϋπολογισµών των δύο πρώτων οικονοµικών ετών, από τη σύσταση των
νέων δήµων, παρέχεται η δυνατότητα µη ισοσκέλισης των εσόδων και δαπανών των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών, καθώς και
η κάλυψη των δαπανών αυτών από κάθε είδους ανειδίκευτα
έσοδά τους. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα, η µέθοδος υπολογισµού των Οµάδων Εσόδων I, II και III που περιγράφεται στη σχετική, ισχύουσα κάθε φορά, κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονοµικών περί παροχής οδηγιών κατάρτισης
του προϋπολογισµού των δήµων, εφαρµόζεται µόνον εφόσον τα
κατά περίπτωση οικονοµικά στοιχεία είναι διαθέσιµα και επαρκή.
10. Η µισθοδοσία και οι κάθε είδους απολαβές ή αντιµισθίες
του πάσης φύσεως προσωπικού και των αιρετών όλων των συνιστώµενων δήµων, για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους δύο (2)
µήνες από την έναρξη λειτουργίας αυτών, καταβάλλονται από
τον εκκαθαριστή µισθοδοσίας του καταργούµενου δήµου και, αντίστοιχα, από την οικονοµική υπηρεσία του νέου δήµου στον
οποίον αυτός θα παρέχει τις υπηρεσίες του.
11. Πράξεις και έργα που έχουν ενταχθεί ή και προτάσεις που

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θα υποβληθούν έως την 31η Αυγούστου 2019 για χρηµατοδότηση από το συγχρηµατοδοτούµενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων µε δικαιούχους τους
καταργούµενους δήµους συνεχίζουν να εκτελούνται, µετά την
1η Σεπτεµβρίου 2019, από τους Δήµους Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων, Αργοστολίου, Σερβίων, Μυτιλήνης και Ανατολικής Σάµου αντίστοιχα. Οι ανωτέρω δήµοι είναι, αντίστοιχα,
η Προϊστάµενη Αρχή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία και οι Δικαιούχοι
των ανωτέρω έργων, µελετών και προµηθειών, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία. Οι πράξεις και τα έργα αυτά µετά την ολοκλήρωσή τους αποδίδονται στους αντίστοιχους συνιστώµενους
δήµους, µε ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 1.
12. Μέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2019, οι προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ συνιστώµενων δήµων που προήλθαν από την κατάργηση του αντίστοιχου δήµου, µπορούν να συνάπτονται κατά
παρέκκλιση των προϋποθέσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/
2010 και δεν υπόκεινται σε προσυµβατικό έλεγχο.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, µπορούν να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε
το αναγκαίο περιεχόµενο της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή εκτιµητή της παραγράφου 2, τη συγκρότηση και λειτουργία της
Επιτροπής της παραγράφου 3 και το αναγκαίο περιεχόµενο της
εισήγησής της, µε τη διαδικασία καταβολής της µισθοδοσίας του
προσωπικού και των αιρετών των συνιστώµενων δήµων, κατά
τους δύο πρώτους µήνες από την έναρξη λειτουργίας αυτών,
καθώς µε τη διαδικασία κατάρτισης των προϋπολογισµών των
συνιστώµενων δήµων, κατά τα δύο πρώτα οικονοµικά έτη από
την έναρξη λειτουργίας αυτών.
Άρθρο 158
Επιτροπή Επανεξέτασης της Διοικητικής Διαίρεσης των
Ο.Τ.Α. α’ βαθµού
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, συνιστάται Επιτροπή Επανεξέτασης της Διοικητικής Διαίρεσης (Ε.Ε.Δ.Δ.) των
Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, η οποία αποτελεί γνωµοδοτικό όργανο προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, µε έργο: α) τον εντοπισµό και την καταγραφή περιπτώσεων, όπου η διοικητική διαίρεση των Ο.Τ.Α. α’
βαθµού, όπως έχει διαµορφωθεί µε βάση το άρθρο 1 του ν.
3852/2010 δεν ανταποκρίνεται στην αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών και δεν διασφαλίζει
επαρκές επίπεδο πρόσβασης των πολιτών στις παρεχόµενες
υπηρεσίες, σύµφωνα και µε σχετικές αναφορές κοινωνικών φορέων των αντίστοιχων περιοχών ή και των ίδιων των Ο.Τ.Α. α’βαθµού και β) την υποβολή εισήγησης στον Υπουργό Εσωτερικών
για τον ανακαθορισµό της διοικητικής διαίρεσης των Ο.Τ.Α.
α’βαθµού, ως προς τις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου.
2. Μέλη της Ε.Ε.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α’βαθµού είναι:
α) ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτερικών ως
Πρόεδρος,
β) ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ) ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε κόµµα µε κοινοβουλευτική
εκπροσώπηση,
ε) πέντε (5) εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),
στ) ένας (1) εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),
ζ) ένας (1) εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) και
η) τρεις (3) εµπειρογνώµονες εγνωσµένου κύρους που διαθέτουν εξειδίκευση στα θέµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της
περιφερειακής ανάπτυξης που ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών.
Τα µέλη της Ε.Ε.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α’βαθµού των περιπτώσεων β’ έως
η’ διορίζονται µε τους αναπληρωτές τους, ύστερα από υπόδειξη
των κατά περίπτωση αρµόδιων υπηρεσιών ή φορέων. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Απο-
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κέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Το έργο της Ε.Ε.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α’βαθµού ολοκληρώνεται εντός
χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών µπορεί να παρατείνεται ο χρόνος διάρκειας του
έργου. Η Ε.Ε.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. α’βαθµού υποστηρίζεται διοικητικά από
υπαλλήλους οργανικής µονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι ορίζονται στην απόφαση συγκρότησης.
Άρθρο 159
1. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13
του ν. 4369/2016 (Α’33) αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν,
ως ακολούθως:
«Από την 1η Ιανουάριου 2019 και εφεξής, σε περίπτωση κένωσης των θέσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 8 καθ’ οιονδήποτε τρόπο, η πλήρωσή τους διενεργείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου. Οι
θέσεις του προηγούµενου εδαφίου προκηρύσσονται εντός δύο
(2) µηνών από την κένωσή τους. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και διορισµού, εφαρµόζονται οι διατάξεις που
ίσχυαν κατά την 31η.12.2018. Θητείες που λήγουν παρατείνονται
µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και διορισµού.»
2. Θέσεις που κενώθηκαν από την 1.1.2019 µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος προκηρύσσονται εντός δύο (2) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται
τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.
Άρθρο 160
Ρυθµίσεις Φαρµακείων και Ζητηµάτων
Δηµόσιας Υγείας
1. Επιτρέπεται στα ιδιωτικά φαρµακεία, στα πλαίσια της λειτουργίας τους ως Μονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, ο
αδειούχος φαρµακοποιός να προβαίνει στη διενέργεια εποχικού
εµβολιασµού και στη χορήγηση αντιτετανικού ορού στους πολίτες, ύστερα από σχετική πιστοποίηση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώµη του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού
Συλλόγου, καθορίζονται ειδικότερα οι όροι, προϋποθέσεις και η
διαδικασία της προαναφερόµενης πιστοποίησης.
2. Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, που αφορούν σε περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, µπορεί να αποδίδεται η νόµιµη αποζηµίωση στους συµβεβληµένους παρόχους του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για τη δαπάνη των χορηγηθέντων προς
τους δικαιούχους περίθαλψης φαρµάκων και ειδών, ακόµη και
εάν δεν υφίστανται τα απαιτούµενα πρωτότυπα παραστατικά είτε
διότι έχουν απωλεσθεί είτε διότι έχουν καταστραφεί συνεπεία
της ανωτέρω φυσικής καταστροφής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ρυθµίζονται ειδικότερα η διαδικασία, οι όροι, τα στοιχεία ή έγγραφα που θα υποβάλλονται, εκ των οποίων θα µπορεί
να προκύψει η προαναφερόµενη δαπάνη και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, η
οποία ισχύει και για φυσικές καταστροφές που έχουν συµβεί πριν
τη δηµοσίευση του παρόντος.
3. Το άρθρο 63 του ν. 3601/1928 (Α’ 119) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Στην έδρα του Φαρµακευτικού Συλλόγου µε τα περισσότερα µέλη κάθε Περιφέρειας της χώρας σύµφωνα µε το άρθρο
3 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και µε την επιφύλαξη της παραγράφου
2 ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, συνιστάται πενταµελές Πειθαρχικό Συµβούλιο, στην αρµοδιότητα του οποίου περιλαµβάνονται όλα τα µέλη των λειτουργούντων σε αυτήν φαρµακευτικών συλλόγων και το οποίο συγκροτείται:
Α. Από έναν εν ενεργεία Δικαστή και τον αναπληρωτή του, εκ
των υπηρετούντων στο αρµόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο της
έδρας του Φαρµακευτικού Συλλόγου µε τα περισσότερα µέλη
κάθε Περιφέρειας, ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου,
ορίζοµένου από το Τριµελές Συµβούλιο Διοίκησης ή τον Προ-
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ϊστάµενο του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως του
ως άνω Φαρµακευτικού Συλλόγου.
Β. Από τον Πρόεδρο του Φαρµακευτικού Συλλόγου µε τα περισσότερα µέλη που λειτουργεί στην έδρα της Περιφέρειας, µε
τον νόµιµο αναπληρωτή του.
Γ. Από τρία (3) µέλη - φαρµακοποιούς, µε τους αναπληρωµατικούς τους, που προέρχονται από τους λειτουργούντες στην Περιφέρεια Φαρµακευτικούς Συλλόγους, εφόσον έχουν τα κατά το
άρθρο 21 του παρόντος νόµου προσόντα και εκλέγονται κατά τις
αρχαιρεσίες για την εκλογή της διοίκησή τους. Η παραπάνω
εκλογή των τριών µελών, µε τους αναπληρωµατικούς τους, ενεργείται ως εξής: Στις περιφέρειες που λειτουργούν περισσότεροι
από τέσσερις (4) Φαρµακευτικοί Σύλλογοι, οι τρεις σε µεγαλύτερη δύναµη µελών εκλέγουν από ένα (1) µέλος. Στις Περιφέρειες που λειτουργούν τρεις (3) Φαρµακευτικοί Σύλλογοι
εκλέγεται ένα µέλος από κάθε Σύλλογο. Στις Περιφέρειες που
λειτουργούν δύο (2) Φαρµακευτικοί Σύλλογοι, ο µεγαλύτερος σε
αριθµό µελών εκλέγει δύο (2) µέλη και ο δεύτερος ένα (1) µέλος.
2. Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής συγκροτούνται δύο (2) Πειθαρχικά Συµβούλια, αποτελούµενα από πέντε (5) µέλη, ως εξής:
I) Πειθαρχικό Συµβούλιο Φαρµακευτικού Συλλόγου Αττικής, µε
δικαιοδοσία στα µέλη του, που λειτουργούν φαρµακείο στις Περιφερειακές Ενότητες: α) Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, β) Βόρειου
Τοµέα Αθηνών, γ) Δυτικού Τοµέα Αθηνών, δ) Νοτίου Τοµέα Αθηνών, ε) Δυτικής Αττικής και στ) Ανατολικής Αττικής (άρθρο 3 παρ.
3 περίπτωση Θ’ του ν. 3852/2010) και II) Πειθαρχικό Συµβούλιο
Φαρµακευτικού Συλλόγου Πειραιά µε δικαιοδοσία στα µέλη του,
που λειτουργούν φαρµακείο στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς και Νήσων (άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση Θ’του ν.
3852/2010). Ill) Τα Πειθαρχικά Συµβούλια των Φαρµακευτικών
Συλλόγων Αττικής και Πειραιώς συγκροτούνται: α) Από έναν εν
ενεργεία Δικαστή, και τον αναπληρωτή του, εκ των υπηρετούντων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της έδρας του Φαρµακευτικού
Συλλόγου, ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου, οριζοµένου από το Τριµελές Συµβούλιο Διοίκησης ή τον Προϊστάµενο
του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως του ως άνω
Φαρµακευτικού Συλλόγου, β) από τον Πρόεδρο του Φαρµακευτικού Συλλόγου (και τον νόµιµο αναπληρωτή του) και γ) από τρία
(3) µέλη κάθε Συλλόγου, µε τους αναπληρωµατικούς τους, που
εκλέγονται µε τον ίδιο τρόπο που εκλέγεται η διοίκησή τους.
3. α) Χρέη Γραµµατέα και πρακτικογράφου εκτελεί ένα από τα
µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου εκ περιτροπής, που εκλέγεται
από την ολοµέλειά του, µε απόλυτη πλειοψηφία.
β) Το Πειθαρχικό Συµβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν τα
παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
γ) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου παίρνονται µε
πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας η απόφαση είναι υπέρ του πειθαρχικά διωκοµένου.
4. Το από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1384/1938
(Α’362), προβλεπόµενο παράβολο για την κατάθεση έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Φαρµακευτικού Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται στο ποσό των πεντακόσιων (500) ευρώ και κατατίθεται στον
Φαρµακευτικό Σύλλογο της έδρας της Περιφερείας όπου λειτουργεί το Πειθαρχικό Συµβούλιο. Το παράβολο επιστρέφεται
στον ασκήσαντα την έφεση, αν αθωωθεί, και καταπίπτει υπέρ του
Συλλόγου, αν απορριφθεί.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών
καθορίζεται η αποζηµίωση ανά συνεδρίαση των µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους.»
4. Τα υφιστάµενα έως τη δηµοσίευση του παρόντος Πειθαρχικά Συµβούλια των Φαρµακευτικών Συλλόγων ανασυγκροτούνται µε την προβλεπόµενη στην παράγραφο 3 του παρόντος
σύνθεση, δηλαδή µε έναν εν ενεργεία Δικαστή, κατά τα ανωτέρω,
ως Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου, τον αντίστοιχο Πρόεδρο του Φαρµακευτικού Συλλόγου που λειτουργεί Πειθαρχικό,
µε τους νόµιµο αναπληρωτή του ως µέλος και τα αιρετά µέλη οι
οποίοι έχουν ήδη εκλεγεί για τη συµµετοχή σε Πειθαρχικά Συµβούλια µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους έως τη λήξη της θητείας τους. Οι εκκρεµείς πειθαρχικές υποθέσεις διαβιβάζονται
άµεσα στα συγκροτηθέντα ως άνω Πειθαρχικά Συµβούλια.
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5. Το άρθρο 4 του ν. 3370/2005 (Α’176) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 4
1. Οι δράσεις δηµόσιας υγείας ασκούνται από την κεντρική και
την περιφερειακή διοίκηση, την αυτοδιοίκηση, τις µονάδες
υγείας και κοινωνικής φροντίδας, στην κοινότητα και στους χώρους οµαδικής διαβίωσης και εργασίας και, γενικά, σε κάθε
χώρο κοινωνικής δραστηριότητας. Οι παρεµβάσεις της δηµόσιας
υγείας είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένες και ασκούνται µε βάση
τους κανόνες της βιοηθικής και της ιατρικής δεοντολογίας.
2. Για τη διενέργεια µαζικών προληπτικών ιατρικών πράξεων,
συµπεριλαµβανοµένων των εµβολιασµών, σε µετακινούµενους
πληθυσµούς και ευπαθείς οµάδες, απαιτείται απόφαση έγκρισης
του Γενικού Γραµµατέα Δηµόσιας Υγείας του Υπουργείου
Υγείας. Με την εν λόγω απόφαση εγκρίνεται κατ’ ελάχιστο ο
αριθµός των προσώπων, στα οποία αφορά η διενέργεια των πράξεων αυτών, ο αριθµός και το είδος των φαρµακευτικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των εµβολίων, του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, καθώς και ο τόπος και ο χρόνος που θα διενεργηθούν. Ως φορείς διενέργειας των ανωτέρω πράξεων µπορεί να είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού
δικαίου που συνιστούν φορείς της γενικής κυβέρνησης, καθώς
και νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µεταξύ των
οποίων και µη κυβερνητικές οργανώσεις, τα οποία περιλαµβάνουν στον καταστατικό τους σκοπό τις ανωτέρω δράσεις. Οι προαναφερόµενες πράξεις διενεργούνται πάντοτε από επαγγελµατίες υγείας, που έχουν εκ του νόµου τη δυνατότητα της διενέργειάς τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της δεοντολογίας και
τον προγραµµατισµό της Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµών ή του
Εθνικού Συµβουλίου Δηµόσιας Υγείας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι όροι,
προϋποθέσεις και η διαδικασία για την έγκριση της προηγούµενης παραγράφου, οι φορείς και η διαδικασία συντονισµού και
παρακολούθησης της διενέργειας των ανωτέρω πράξεων, η διαδικασία αντιµετώπισης εκτάκτων και απρόβλεπτων υγειονοµικών
καταστάσεων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Έως τη δηµοσίευση
της ως άνω απόφασης η διενέργεια των πράξεων της παραγράφου 2 διενεργείται ύστερα από απόφαση έγκρισης του Γενικού
Γραµµατέα Δηµόσιας Υγείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο αυτή.»
Άρθρο 161
Τροποποίηση των νόµων 4052/2012 (Α’ 41), 4512/2018 (Α’ 5)
και του ν.δ. 96/1973 (Α’ 172)
1. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ του άρθρου 11 του
ν. 4052/2012 (Α’41), όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 15 του
ν. 4346/2015 (Α’152) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 73 του ν.
4509/2017 (Α’201) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για το έτος 2018, το όριο δαπανών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ,
του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρµακείων του ΕΟΠΥΥ για
τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου
εφαρµόζεται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (clawback),
ορίζεται στα πεντακόσια πενήντα εκατοµµύρια (550.000.000,00)
ευρώ, από τα οποία τετρακόσια πενήντα πέντε εκατοµµύρια
(455.000.000,00) ευρώ αφορούν στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, δεκατρία εκατοµµύρια (13.000.000,00) ευρώ αφορούν στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και ογδόντα δύο εκατοµµύρια (82.000.000,00)
ευρώ αφορούν στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.»
2. Στις περιπτώσεις α’ έως ε’ του άρθρου 11 του ν. 4052/2012
(Α’41), όπου αναφέρεται η φράση «κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
(ΚΑΚ)» προστίθεται η φράση «ή φαρµακευτική εταιρεία».
3. Στο άρθρο 254 του ν. 4512/2018 (Α’5) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Το Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΙΦΕΤ ΑΕ) αγοράζει για λογαριασµό των δηµόσιων νοσοκοµείων
φάρµακα, για τα οποία έχει προηγηθεί διαδικασία διαπραγµάτευσης και έχουν συναφθεί συµφωνίες µε ΚΑΚ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζονται ο
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τρόπος και η διαδικασία αγοράς των φαρµάκων και προµήθειας
των δηµοσίων νοσοκοµείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.»
4. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α’172) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α) Στη διαµόρφωση των νέων τιµών, καθώς και στο σύστηµα κοστολόγησης δεν θα αποτελούν στοιχεία διαµόρφωσης
κόστους τα χορηγούµενα χωρίς έγκριση του ΕΟΦ δείγµατα,
έξοδα συνεδρίων, δαπάνες πολυτελών διαφηµιστικών εντύπων,
προµήθειες µεσαζόντων, υπερτιµολογήσεις κ.λπ..
β) Τιµή του φαρµάκου αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδοµένων του και του φαρµάκου αναφοράς µετά τη
λήξη της περιόδου προστασίας των δεδοµένων του, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της φαρµακευτικής νοµοθεσίας, ορίζεται ο
µέσος όρος των δύο χαµηλότερων διαφορετικών τιµών των κρατών-µελών της Ευρωζώνης, και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί
να είναι χαµηλότερη του Κόστους Ηµερήσιας Θεραπείας που
ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.
γ) Για τα φάρµακα αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας
των δεδοµένων τους και τα φάρµακα αναφοράς µετά τη λήξη
της περιόδου προστασίας των δεδοµένων τους που περιλαµβάνονται στο τελευταίο Δελτίο Τιµών που έχει δηµοσιευθεί έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος, η τιµή τους αυξάνεται µόνο εφόσον είναι χαµηλότερη, σύµφωνα µε το ανωτέρω Δελτίο Τιµών,
από τη χαµηλότερη τιµή των κρατών-µελών της Ευρωζώνης. Η
αύξηση του προηγούµενου εδαφίου γίνεται σε κάθε ανατιµολόγηση έως 10% επί της τιµής του αµέσως προηγούµενου Δελτίου
Τιµών µε ανώτατο όριο τη χαµηλότερη τιµή των κρατών-µελών
της Ευρωζώνης.
δ) Η τιµή των φαρµάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδοµένων τους και των φαρµάκων αναφοράς µετά
τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδοµένων τους, που περιλαµβάνονται στο τελευταίο Δελτίο Τιµών που έχει δηµοσιευτεί
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον είναι υψηλότερη,
σύµφωνα µε το ανωτέρω Δελτίο Τιµών του µέσου όρου των δύο
χαµηλότερων διαφορετικών τιµών των κρατών-µελών της Ευρωζώνης, µειώνεται σε κάθε ανατιµολόγηση έως 10% επί της τιµής
του αµέσως προηγούµενου Δελτίου Τιµών µε κατώτατο όριο το
µέσο όρο των δύο χαµηλότερων διαφορετικών τιµών των κρατών-µελών της Ευρωζώνης. Σε αυτήν την περίπτωση η τιµή του
φαρµάκου δεν µπορεί να είναι µικρότερη από το Κόστος Ηµερήσιας Θεραπείας που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.
ε) Η τιµή του γενοσήµου φαρµάκου ορίζεται στο 65% της τιµής
των αντίστοιχου προϊόντος αναφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της φαρµακευτικής νοµοθεσίας, µετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδοµένων του, όπως αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος,
και σε κάθε περίπτωση η τιµή δεν µπορεί να είναι χαµηλότερη
του Κόστους Ηµερήσιας Θεραπείας που ορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας.
στ) Για να λάβει τιµή για πρώτη φορά ένα φάρµακο αναφοράς
πρέπει να έχει τιµολογηθεί σε τουλάχιστον τρία κράτη µέλη της
Ευρωζώνης. Οι καθορισµένες τιµές, όπως ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 εφαρµόζονται αναδροµικά σε όλα τα φάρµακα,
ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έγκρισής τους. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας καθορίζονται ειδικότερα οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
ζ) Οι αιτήσεις, για τον καθορισµό των τιµών των φαρµάκων,
συνοδεύονται υποχρεωτικά από παράβολο το οποίο ορίζεται: α)
στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, αν πρόκειται για τον καθορισµό τιµής νέου φαρµάκου, ανά κωδικό του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΟΦ), β) στο ποσό των εκατόν πενήντα (150)
ευρώ, αν πρόκειται για αύξηση της τιµής κυκλοφορούντος φαρµάκου, ανά κωδικό αριθµό συσκευασίας ΕΟΦ. Τα έσοδα που
προέρχονται από την κατάθεση των παραβόλων περιέρχονται
στον Κρατικό Προϋπολογισµό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υγείας µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ποσά
των παραβόλων της παρούσας παραγράφου.»
5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 και το τέταρτο και πέµπτο εδάφιο
της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4213/2013 (Α’ 261) καταργούνται.
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6. Κατά την πρώτη εφαρµογή της παραγράφου 4, αν η τιµή
ενός γενοσήµου µειώνεται σε ποσοστό µεγαλύτερο από το 10%
επί της τιµής του προηγούµενου δελτίου τιµών, όλα τα γενόσηµα
λαµβάνουν τιµή ίση µε το 75% της τιµής του αντίστοιχου προϊόντος αναφοράς.
Άρθρο 162
Κινητές Οµάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.)
Στον ν. 4461/2017 (Α’ 38) προστίθεται άρθρο 106Α, ως εξής:
«Άρθρο 106Α
Συγκρότηση Κινητών Οµάδων Υγείας
1. Για την υποστήριξη και ενίσχυση του έργου που παρέχουν
οι δηµόσιες µονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.), συγκροτούνται Κινητές Οµάδες Υγείας
(Κ.ΟΜ.Υ.). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της οικείας Δ.Υ.ΠΕ., εγκρίνεται η σύσταση
των Κ.ΟΜ.Υ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο αριθµός των
Κ.ΟΜ.Υ. ανά Δ.Υ.ΠΕ. και ο δηµόσιος φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), στον οποίο θα υπαχθούν λειτουργικά και
µε τον οποίο θα διασυνδεθούν (µονάδα αναφοράς).
2. Η Κ.ΟΜ.Υ. συγκροτείται µε απόφαση της οικείας Δ.Υ.ΠΕ..
Στην απόφαση αυτή αναφέρεται η περιοχή ευθύνης της, η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της, καθώς και ο δηµόσιος
Φ.Π.Υ.Υ. αναφοράς της. Σε έναν Φ.Π.Υ.Υ. µπορεί να υπάγονται
και να εδρεύουν µία ή περισσότερες Κ.ΟΜ.Υ.. Έργο των Κ.ΟΜ.Υ.
αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υγείας προσυµπτωµατικού ελέγχου, καθώς και υπηρεσιών πρόληψης, αποκατάστασης και προαγωγής της υγείας σε πληθυσµούς δυσπρόσιτων ή αποµονωµένων αγροτικών και ηµιαστικών περιοχών.
3. Οι Κ.ΟΜ.Υ. στελεχώνονται από συγκεκριµένο αριθµό επαγγελµατιών υγείας και λοιπού προσωπικού, των παρακάτω ειδικοτήτων και κλάδων, µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου,
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης: α) έναν (1) Οδοντίατρο (ΠΕ Οδοντιάτρων), β) έναν (1) επαγγελµατία υγείας ΠΕ Νοσηλευτικής ή εν ελλείψει αυτού ΤΕ Νοσηλευτικής ή εν ελλείψει
αυτού ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, γ) έναν (1) επαγγελµατία υγείας
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, δ) έναν (1) επαγγελµατία υγείας ΤΕ Μαιευτικής, ε) δύο (2) επαγγελµατίες υγείας ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, στ) έναν (1) επαγγελµατία υγείας ΤΕ Φυσικοθεραπείας, ζ)
έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού/ Οικονοµικού ή εν ελλείψει
αυτού ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή εν ελλείψει
αυτού έναν ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων και η) δύο (2) οδηγούς
ΔΕ Οδηγών. Για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των
Κ.ΟΜ.Υ., ο Διοικητής της οικείας Υ.ΠΕ. µπορεί να τις στελεχώνει
και µε προσωπικό από τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας
αρµοδιότητάς του. Κάθε Κ.ΟΜ.Υ. αποτελείται κατ’ ελάχιστον από
τρία (3) άτοµα, ήτοι ένα (1) ΔΕ Οδηγών και δύο (2) άτοµα εκ των
λοιπών ως άνω ειδικοτήτων.
4. α. Η πρόσληψη του προσωπικού της παραγράφου 3 γίνεται
µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αντίστοιχων θέσεων στις Κ.ΟΜ.Υ αρµοδιότητάς της. Η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται από την οικεία Δ.Υ.ΠΕ. και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της κάθε Δ.Υ.ΠΕ. αναφέρονται αναλυτικά οι Κ.ΟΜ.Υ., η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τα
καθήκοντα του προσωπικού.
β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα και τυχόν πρόσθετα προσόντα κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετιζόµενο µε τη διαδικασία της πρόσληψης του προσωπικού.
5. Το προσωπικό των Κ.ΟΜ.Υ. συνάπτει µε τη Διοίκηση της οικείας Υ.ΠΕ. σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και τοποθετείται
µε απόφαση του Διοικητή της αρµόδιας Υ.ΠΕ..
6. Τα έξοδα για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των
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Κ.ΟΜ.Υ., καθώς και της µισθοδοσίας του προσωπικού τους, που
προσλαµβάνεται µε τη διαδικασία της παραγράφου 4 καλύπτονται, υπό τους όρους των Κανονισµών για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία, από ενωσιακούς πόρους, στο
πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος. Δικαιούχοι των
Πράξεων για συγχρηµατοδούµενα έργα ορίζονται η Επιτελική
Δοµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ) ή οι Δ.Υ.ΠΕ.. Οι
Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ.. αυτών µπορούν να παρέχουν στο προσωπικό που υπηρετεί στην Κ.ΟΜ.Υ. της περιοχής τους, είτε για όλη
τη διάρκεια της σύµβασης εργασίας είτε κατ' εξαίρεση για διανυκτέρευση, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυµα διαµονής ή και
χρηµατικά επιδόµατα για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Με
κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Υγείας καθορίζεται το πλαίσιο χρηµατοδότησης και
κάθε άλλο σχετικό θέµα που αφορά στη λειτουργία των
Κ.Ο.Μ.Υ..»
Άρθρο 163
Τροποποιήσεις του ν. 4498/2017 (Α’ 172)
1. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4498/
2017 (Α’172) µετά τις λέξεις «υπαλλήλους κλάδου ΠΕ» προστίθενται οι λέξεις «ή ΤΕ».
2. Στο άρθρο 7 του ν. 4498/2017 (Α’172) προστίθεται, από την
έναρξη ισχύος του, παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ειδικά για θέσεις του ιατρικού προσωπικού του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, το Συµβούλιο Κρίσης και Επιλογής απαρτίζεται
από:
α) τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου του νοσοκοµείου
ως πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον αντιπρόεδρο του διοικητικού
συµβουλίου,
β) τον πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου του νοσοκοµείου, µε αναπληρωτή τον αντιπρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου,
γ) τρεις (3) ιατρούς, µε βαθµό Διευθυντή/τριας ή Συντονιστή/
στριας, οι οποίοι επιλέγονται µε κλήρωση µεταξύ των Διευθυντών/Διευθυντριών ή Συντονιστών διευθυντών/διευθυντριών της
ίδιας ειδικότητας µε τους/τις κάθε φορά κρινόµενους/κρινόµενες, µε τους/τις αναπληρωτές/αναπληρώτριές τους και ελλείψει
αυτών από ιατρούς άλλων βαθµών ίδιας ειδικότητας µε τους/τις
κρινόµενους/κρινόµενες ή, εάν ελλείπουν και αυτοί από ιατρούς
κλάδου Ε.Σ.Υ. οµοειδούς ειδικότητας, από εκείνους που υπηρετούν σε νοσοκοµεία αρµοδιότητας και εποπτείας της οικείας
Δ.Υ.ΠΕ..»
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, εκδίδεται προκήρυξη µόνο για την πλήρωση
των θέσεων του Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, για τους/τις υποψήφιους/
ες των οποίων δεν ισχύουν τα αναφερόµενα στο προηγούµενο
εδάφιο.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Θέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί υποψηφιότητα ή
οι επιλεγέντες έχουν αποποιηθεί τον διορισµό και δεν ακολουθούν άλλοι/άλλες στη σειρά κατάταξης, πληρούνται µε νέα προκήρυξη, µετά από αίτηµα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ., στην ίδια ή άλλη
ειδικότητα και στον ίδιο ή άλλον φορέα αρµοδιότητάς της.»
5. Η διάταξη της παραγράφου 3 ισχύει και για τις θέσεις που
προκηρύχθηκαν και κρίθηκαν άγονες, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017, µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 164
Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)
1. Το άρθρο 2 του ν. 1278/1982 (Α’105) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 2
Σύνθεση ΚΕ.Σ.Υ.
1.Το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) αποτελείται από τα
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εξής είκοσι εννέα (29) µέλη:
α) δύο (2) µέλη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) µε
τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου,
β) ένα (1) µέλος της Οµοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκοµειακών
Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού της Συµβουλίου,
γ) ένα (1) µέλος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας
(Ε.Ο.Ο.) µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση του
Διοικητικού της Συµβουλίου,
δ) ένα (1) µέλος του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου
(Π.Φ.Σ.) µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση του
Διοικητικού του Συµβουλίου,
ε) ένα (1) µέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)
µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού της Συµβουλίου,
στ) ένα (1) µέλος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων
Δηµοσίων Νοσοκοµείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.) µε τον αναπληρωτή του,
που ορίζονται από το Γενικό της Συµβούλιο,
ζ) ένα (1) µέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών- Επισκεπτριών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου,
η) ένα (1) µέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Φ.Σ.) µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση
του Κεντρικού Διοικητικού του Συµβουλίου,
θ) ένα (1) µέλος µε τον αναπληρωτή του, που αναδεικνύονται
µε κλήρωση µεταξύ εκπροσώπων που προτείνονται από τους
Συλλόγους Μαιών - Μαιευτών,
ι) ένα (1) µέλος µε τον αναπληρωτή του, που αναδεικνύονται
µε κλήρωση µεταξύ εκπροσώπων που προτείνονται από τις Πανελλήνιες Ενώσεις Χηµικών, Βιοχηµικών, Βιολόγων, Ακτινοφυσικών και Τεχνολόγων Εργαστηρίων,
ια) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων
(Ε.Ο.Φ.) µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση του
Διοικητικού του Συµβουλίου,
ιβ) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου,
ιγ) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α.) µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση του
Διοικητικού του Συµβουλίου,
ιδ) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου,
ιε) έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισµού κατά των ναρκωτικών
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.) µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση
του Διοικητικού του Συµβουλίου,
ιστ) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) µε αναπληρωτή τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου,
ιζ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συντονιστικού Οργάνου των Περιφερειακών Διοικήσεων Τοµέων Ψυχικής Υγείας (Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.)
µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας,
ιη) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου
Υγείας µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής,
ιθ) τον Γενικό Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου
Υγείας, µε αναπληρωτή του τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης ιατρών, επιστηµόνων και επαγγελµατιών υγείας,
κ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας µε
τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από το Διοικητικό της Συµβούλιο,
κα) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από το Διοικητικό της Συµβούλιο,
κβ) έναν (1) εκπρόσωπο των Σχολών Επιστηµών Υγείας των
Α.Ε.Ι. µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τη Σύνοδο των
Πρυτάνεων,
κγ) έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας
(Ε.Σ.Δ.Υ.) µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση
της συνέλευσης των διδασκόντων της,
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κδ) έναν (1) εκπρόσωπο των υγειονοµικών υπηρεσιών των ενόπλων δυνάµεων µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον
Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.),
κε) έναν (1) εκπρόσωπο των ληπτών υπηρεσιών υγείας µε τον
αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται δηµόσια από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας µεταξύ των εκπροσώπων
που προτείνουν οι σύλλογοι και οι ενώσεις ασθενών,
κστ) τρία (3) µέλη µε τους αναπληρωτές τους, µε εγνωσµένο
επιστηµονικό κύρος, εµπειρία συµµετοχής σε εθνικά ή ευρωπαϊκά όργανα ή επιτροπές µε αντικείµενο τις πολιτικές υγείας και
κοινωνική δραστηριότητα στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών
υγείας, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.
2. Οι φορείς της παραγράφου 1 ορίζουν τους εκπροσώπους
τους στο ΚΕ.Σ.Υ. µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από
την αποστολή σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας. Εάν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη από τον φορέα,
ο εκπρόσωπος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας.
3. α) Το ΚΕ.Σ.Υ. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας και η θητεία των µελών του είναι τριετής.
β) Του ΚΕ.Σ.Υ. προΐστανται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος
αυτού, οι οποίοι είναι ιατροί µέλη Δ.Ε.Π. ή ιατροί Ε.Σ.Υ. µε βαθµό
Διευθυντή, εγνωσµένου επιστηµονικού κύρους, µε εµπειρία συµµετοχής σε εθνικά ή ευρωπαϊκά όργανα ή επιτροπές µε αντικείµενο τις πολιτικές υγείας και κοινωνική δραστηριότητα στον
τοµέα της παροχής υπηρεσιών υγείας. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά
του σε περίπτωση που ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, εκλέγονται από την ολοµέλεια του ΚΕ.Σ.Υ., µε µυστική ψηφοφορία,
µετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας µεταξύ των ιατρών µελών του ΚΕ.Σ.Υ..
Τα ίδια πρόσωπα δεν µπορούν να επανεκλεγούν στη θέση του
Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου για περισσότερο από δύο συνεχόµενες θητείες.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µπορεί να καθορίζεται
ο τρόπος εσωτερικής λειτουργίας του ΚΕ.Σ.Υ. και των επιτροπών
του και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 1278/1982 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Στο ΚΕ.Σ.Υ. συγκροτείται, µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας, Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία είναι επταµελής και απαρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ. ως Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο αυτού ως Αντιπρόεδρο, γ) τον Γενικό Διευθυντή
Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, δ) τον εκπρόσωπο
του Ε.Ο.Δ.Υ. και ε) τρία (3) από τα υπόλοιπα µέλη του ΚΕ.Σ.Υ.,
από τα οποία το ένα είναι υποχρεωτικά εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), τα οποία εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από την Ολοµέλεια του ΚΕ.Σ.Υ..
3. Η Ολοµέλεια του ΚΕ.Σ.Υ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση
κάθε δύο (2) µήνες και σε έκτακτη εφόσον ζητηθεί ενυπόγραφα
από το ένα τρίτο (1/3) των µελών της, τα οποία στην αίτησή τους
πρέπει να αναφέρουν τον προτεινόµενο από αυτά χρόνο συνεδρίασης και τα προς συζήτηση θέµατα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) συνεδριάζει τακτικά κάθε είκοσι
(20) ηµέρες και εκτάκτως εφόσον το ζητήσουν ενυπόγραφα τρία
(3) µέλη της, τα οποία στην αίτησή τους πρέπει να αναφέρουν
τον προτεινόµενο από αυτά χρόνο συνεδρίασης και τα προς συζήτηση θέµατα. Η Εκτελεστική Επιτροπή καθορίζει την ηµερήσια
διάταξη των συνεδριάσεων της ολοµέλειας, ορίζει τους αντίστοιχους εισηγητές και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαµβάνονται.»
3. Στο άρθρο 4 του ν. 1278/1982 προστίθεται παράγραφος 6
ως εξής:
«6. Στο πλαίσιο του ΚΕ.Σ.Υ. συγκροτούνται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και µετά από πρόταση της Ε.Ε.: α) µόνιµη επιτροπή συνεχιζόµενης ιατρικής εκπαίδευσης, αρµόδια για θέµατα
σχετικά µε τις ειδικότητες και τις εξειδικεύσεις των ιατρών και
των άλλων επιστηµόνων, η οποία είναι ενδεκαµελής και έχει Πρόεδρο τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ. και β) επιτροπή αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας, η οποία είναι εννεαµελής, µε Πρόεδρο τον
εκπρόσωπο της Ε.Σ.Δ.Υ. στο ΚΕ.Σ.Υ. και µέλη επιστήµονες µε
εξειδίκευση και εµπειρία στην αξιολόγηση των υπηρεσιών
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υγείας, καθώς και τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού
Σχεδιασµού του Υπουργείου Υγείας. Με την ίδια ή άλλη απόφαση
του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες και το έργο
των επιτροπών της παρούσας παραγράφου, καθορίζονται τα
µέλη και τα επιστηµονικά και άλλα προσόντα αυτών, η διάρκεια
της θητείας τους, η σύγκληση και λειτουργία τους, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό µε αυτές θέµα. Τα µέλη των ανωτέρω επιτροπών δεν αµείβονται.»
4. Στο ΚΕ.Σ.Υ. περιέρχονται οι αρµοδιότητες του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.), που αφορούν την έγκριση της οργάνωσης ή χρηµατοδότησης συνεδρίων ή σεµιναρίων από
φαρµακευτικές βιοµηχανίες ή εµπορικές επιχειρήσεις ή µέσω
οποιασδήποτε διαφηµιστικής ή άλλης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, οι οποίες προβλέπονται στο τέταρτο, πέµπτο και έκτο
εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν.δ. 96/1973 (Α’172), όπως
αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 1316/
1983 (Α’ 3).
5. Οι αρµοδιότητες του ΚΕ.Σ.Υ. που αφορούν την έγκριση για
διενέργεια ειδικών εξετάσεων, ειδικών θεραπειών και ειδικών
επεµβάσεων ασθενών περιέρχονται στο Ανώτατο Υγειονοµικό
Συµβούλιο (Α.Υ.Σ.).
Άρθρο 165
Επαναφορά διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας σε
νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.
1. α) Το ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ.. µε την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»» καταργείται. Η οργανική µονάδα της έδρας και οι αποκεντρωµένες οργανικές µονάδες αυτού µετατρέπονται, η
καθεµία, σε ανεξάρτητο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) του Ε.Σ.Υ., µε την επωνυµία: α) «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»», β) «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»» και γ)
«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ
ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»», τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία
του Διοικητή της 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.
β) Το ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ.. µε την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»» καταργείται.
Η οργανική µονάδα της έδρας και η αποκεντρωµένη οργανική
µονάδα αυτού µετατρέπονται, η καθεµία, σε ανεξάρτητο νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Ε.Σ.Υ., µε την επωνυµία: α) «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»» και
β) «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»»,
τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή
της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας.
γ) Το ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ» καταργείται. Η
οργανική µονάδα της έδρας και η αποκεντρωµένη οργανική µονάδα αυτού µετατρέπονται, η καθεµία, σε ανεξάρτητο νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Ε.Σ.Υ., µε την επωνυµία: α) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» και β) «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»,
τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή
της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.
δ) Το ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» καταργείται. Η
οργανική µονάδα της έδρας και η αποκεντρωµένη οργανική µονάδα αυτού µετατρέπονται, η καθεµία, σε ανεξάρτητο νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Ε.Σ.Υ., µε την επωνυµία: α) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ»
και β) «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»», τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο και την
εποπτεία του Διοικητή της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
ε) Το ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»» καταργείται. Η οργανική µονάδα της
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έδρας και η αποκεντρωµένη οργανική µονάδα αυτού µετατρέπονται, η καθεµία, σε ανεξάρτητο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Ε.Σ.Υ., µε την επωνυµία: α) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και β) «ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ»», τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης.
2. α. Τα νοσοκοµεία, αυτοτελή Ν.Π.Δ.Δ. της παραγράφου 1,
έχουν δικό τους προϋπολογισµό, αριθµό φορολογικού µητρώου
(Α.Φ.Μ.), πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και δικά τους όργανα
διοίκησης, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.
3329/2005 (Α’81).
β. Οι Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές και Διοικητικά Συµβούλια των καταργούµενων ενιαίων Ν.Π.Δ.Δ. της παραγράφου 1
εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως διοικήσεις των
αντίστοιχων ανεξάρτητων Ν.Π.Δ.Δ. της ίδιας παραγράφου, µέχρι
το διορισµό των οργάνων διοίκησης αυτών, σύµφωνα µε το
άρθρο 7 του ν. 3329/2005 σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 του
ν. 4369/2016 (Α’ 33).
γ. Κάθε νέο Ν.Π.Δ.Δ. της παραγράφου 1 καθίσταται ειδικός
διάδοχος του καταργούµενου ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. της παραγράφου
1, του οποίου αποτελούσε οργανική µονάδα, σε οποιαδήποτε έννοµη σχέση µε τρίτους που το αφορά. Εάν δεν είναι δυνατός ο
καθορισµός της ειδικής διαδοχής κατά το προηγούµενο εδάφιο,
ειδικός διάδοχος στην έννοµη σχέση καθίσταται το νοµικό πρόσωπο που αποτελούσε πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος την
οργανική µονάδα της έδρας. Οι εκκρεµείς δίκες των καταργούµενων ενιαίων Ν.Π.Δ.Δ. συνεχίζονται από κοινού από τα νέα
Ν.Π.Δ.Δ. της παραγράφου 1, που αποτελούσαν τις οργανικές µονάδες τους.
δ. Οι Υ4α/οικ. 123825, Υ4α/οικ.123778, Υ4α/οικ. 123844,
Υ4α/οικ. 123786 (Β’ 3486/2012) και Υ4α/οικ. 123900 (Β’ 3499/
2012) αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας καταργούνται και επανέρχονται σε ισχύ η Υ4α/83386/8/2010
(Β’492) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι Υ4α/οικ. 39515/2012 (Β’ 1152),
Υ4α/οικ. 39165/2012 (Β’ 1245), Υ4α/οικ. 39175/2012 (Β’ 1259),
Υ4α/οικ. 132969/2012 (Β’1148), Υ4α/οικ. 39504/2012 (Β’1156),
Υ4α/οικ. 121949/2012 (Β’3431), Υ4α/οικ. 38856/2012 (Β’ 1229),
Υ4α/οικ. 39182/2012 (Β’1249), Υ4α/οικ. 39173/2012
(Β’1251) και Υ4α/οικ.38867/2012 (Β’ 1235) αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Υγείας, όπως τροποποιήθηκαν.
3. α. Καταργείται η διασύνδεση των Ν.Π.Δ.Δ., νοσοκοµείων του
Ε.Σ.Υ., «Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»» και «Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ», καθένα από τα οποία αποκτά πλήρη διοικητική αυτοτέλεια, διοικούµενο από δικό του Διοικητή και Διοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005.
β. Μέχρι τον διορισµό των οργάνων διοίκησης των νοσοκοµείων της περίπτωσης α’, η διοίκησή τους ασκείται από τα υφιστάµενα κοινά όργανα διοίκησης του καθεστώτος διασύνδεσης.
Άρθρο 166
Εξετάσεις για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/
1955 (Α’258) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας καθορίζεται σύστηµα πανελλαδικών εξετάσεων, µε εξεταστικά κέντρα στους
Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στα εξεταστικά κέντρα του
Νοµού Αττικής εξετάζονται οι ιατροί, που έχουν εκπαιδευτεί στα
νοσηλευτικά ιδρύµατα της Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου,
Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, νήσων Βορείου και Βορειοανατολικού
Αιγαίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Κρήτης. Στα εξεταστικά
κέντρα του Νοµού Θεσσαλονίκης εξετάζονται οι ιατροί, που
έχουν εκπαιδευτεί στα νοσηλευτικά ιδρύµατα της Μακεδονίας,
Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κέρκυρας και Λευκάδας.
2. Οι εξετάσεις διενεργούνται από τριµελείς εξεταστικές επιτροπές για κάθε ειδικότητα, οι οποίες έχουν µονοετή θητεία και
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη
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του ΚΕ.Σ.Υ.. Οι εξεταστικές επιτροπές αποτελούνται από ένα
τουλάχιστον µέλος ΔΕΠ, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του
και δύο µέλη µε βαθµό Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή Ε.Σ.Υ.
µε τους αναπληρωτές τους, όλοι της ίδιας ειδικότητας µε την
εξεταζόµενη. Τόσο τα τακτικά όσο και τα αναπληρωµατικά µέλη
των επιτροπών υπηρετούν σε νοσοκοµειακές µονάδες που χορηγούν είτε µερικό είτε πλήρη χρόνο άσκησης στην αντίστοιχη
ειδικότητα.
Σε περίπτωση έλλειψης µελών ιατρικών ειδικοτήτων ορίζονται
ως µέλη ιατροί ειδικότητας των επιµέρους εκπαιδευτικών σταδίων της προς εξέταση ειδικότητας.
Ως γραµµατείς των εξεταστικών επιτροπών ορίζονται, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, δηµόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι, οι
οποίοι υπηρετούν στην έδρα των προέδρων των επιτροπών και
προτείνονται από αυτούς.
3. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή και προφορική δοκιµασία. Στην προφορική δοκιµασία υποβάλλονται µόνον εάν
έχουν επιτύχει στη γραπτή δοκιµασία τουλάχιστον µε βαθµό που
αντιστοιχεί στον βαθµό πέντε (5), ο οποίος αποτελεί τη βάση της
βαθµολογικής κλίµακας µηδέν έως δέκα (0-10). Ο ιατρός που
αποτυγχάνει στην προφορική εξέταση, σε επόµενη εξεταστική
περίοδο συµµετέχει µόνον στην προφορική δοκιµασία.
Στον τίτλο της ειδικότητας αναγράφεται ο χαρακτηρισµός του
βαθµού επιτυχίας του ιατρού στην προφορική δοκιµασία (καλώς,
λίαν καλώς, άριστα).
4. α) Οι εξεταστικές περίοδοι ορίζονται σε τέσσερις (4) τον
χρόνο, τους µήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Σεπτέµβριο και Δεκέµβριο. Οι εξετάσεις διενεργούνται µέσα στο δεύτερο δεκαήµερο
κάθε εξεταστικής περιόδου, σε ηµέρες και ώρες που ορίζονται
κάθε φορά από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, µετά από
γνώµη της αντίστοιχης εξεταστικής επιτροπής, και δηµοσιοποιούνται από αυτόν.
β) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις συµµετοχής τους
στις εξετάσεις στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.
γ) Οι εξετάσεις διενεργούνται στην έδρα του προέδρου της
κάθε εξεταστικής επιτροπής.
δ) Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διενέργεια των εξετάσεων
µπορεί να ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955 (Α’258) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στους ειδικευόµενους ιατρούς, οι οποίοι εκπαιδεύονται σε
νοσηλευτικά ιδρύµατα που βρίσκονται εκτός των Νοµών Αττικής
και Θεσσαλονίκης, καταβάλλεται, εντός του τελευταίου τριµήνου
της εκπαίδευσής τους, από το νοσοκοµείο εκπαίδευσής τους επίδοµα ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την κάλυψη των κάθε
φύσης εξόδων τους για τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις απόκτησης του τίτλου ειδίκευσης. Το επίδοµα αυτό, το οποίο βαρύνει τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας, µπορεί να
αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και καταβάλλεται σε κάθε ειδικευόµενο µία φορά
µόνον, για την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία αυτός λαµβάνει µέρος. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει στις εξετάσεις δεν
δικαιούται του ανωτέρω επιδόµατος για τις επόµενες της πρώτης
φοράς συµµετοχής του σε αυτές.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας
ρυθµίζεται η διαδικασία, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε την καταβολή του επιδόµατος της παρούσας
παραγράφου.»
3. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από την
έναρξη ισχύος της κοινής απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Υγείας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 10
του ν.δ. 3366/1955.
Άρθρο 167
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 (Α’140) προστίθεται, από την έναρξη ισχύος της, περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) Οι διατάξεις της περίπτωσης Α’ ισχύουν και για τους υπηρετούντες στο Ε.ΚΕ.Α., ανεξαρτήτως του βαθµού που κατέχουν.»
2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε’ της παρ. 1 του άρ-

θρου 8 του ν. 3984/2011 (Α’150), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 1 του άρθρου 260 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), οι λέξεις «του
κατά τόπον αρµόδιου Πρωτοδικείου» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «ή τον Δικαστή που διευθύνει το κατά τόπον αρµόδιο Πρωτοδικείο».
Άρθρο 168
Στελέχωση δοµών παροχής υπηρεσιών υγείας
1. Για τη βελτίωση της λειτουργίας και των παρεχόµενων υπηρεσιών των δοµών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των Κέντρων Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης, συνιστώνται στις Υγειονοµικές Περιφέρειες
(Υ.ΠΕ.) της χώρας σαράντα πέντε (45) συνολικά θέσεις ειδικευµένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για τη στελέχωση δοµών της
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), και σαράντα δύο (42)
συνολικά θέσεις ειδικότητας Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης αντίστοιχα, πέραν των υφισταµένων οργανικών θέσεων. Η
κατανοµή των θέσεων αυτών, ανά πλήθος και ειδικότητα, στις
Υ.ΠΕ. γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται µετά
από εισήγηση του Κεντρικού Συµβουλίου Υγειονοµικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.) µε βάση τις ανάγκες των Υγειονοµικών Περιφερειών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Για τις ανάγκες της στελέχωσης, της βελτίωσης της λειτουργίας και των παρεχόµενων υπηρεσιών του Ειδικού Κέντρου
Υγείας Κρατουµένων Κορυδαλλού συνιστώνται στη 2η Υ.ΠΕ. οι
παρακάτω θέσεις κατά κλάδο, βαθµό, κατηγορία και ειδικότητα:
α. Ιατροί και οδοντίατροι κλάδου ΕΣΥ: επτά (7) θέσεις ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, τρεις (3) θέσεις ειδικότητας Παθολογίας,
δύο (2) θέσεις ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, δύο (2) θέσεις
ειδικότητας Βιοπαθολογίας, µία (1) θέση ειδικότητας Πνευµονολογίας, µία (1) θέση ειδικότητας Οφθαλµολογίας, µία (1) θέση
ειδικότητας Ορθοπεδικής, µία (1) θέση ειδικότητας Καρδιολογίας, µία (1) θέση ειδικότητας Νευρολογίας, µία (1) θέση ειδικότητας Ουρολογίας, µία (1) θέση ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας, δύο (2) θέσεις Οδοντιάτρων, µία (1) θέση Ψυχιάτρου,
µία (1) θέση ειδικότητας Χειρουργού, και
β. Λοιπό Προσωπικό: µία (1) θέση ΠΕ Φαρµακοποιών, δύο (2)
θέσεις ΔΕ Βοηθών Φαρµακείου και µία (1) θέση ΤΕ Φυσικοθεραπείας.
Άρθρο 169
Προσθήκη φορέων για την υλοποίηση δράσεων
των άρθρων 30-35 του ν. 4139/2013 (Α’ 74)
Στο άρθρο 51 του ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθενται περιπτώσεις 6 και 7 ως εξής:
«6) Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα (ΓΝΙ)
7) Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη» (ΓΝΚ)»».
Άρθρο 170
Δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας,
που πραγµατοποιήθηκαν τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2018 για
παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νοµικές υπηρεσίες µέσω διαδικτύου, οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί επειδή δεν τηρήθηκαν οι
κείµενες περί αναλήψεως υποχρεώσεων και περί προµηθειών
του Δηµοσίου διατάξεις, θεωρούνται νόµιµες και µπορούν να εκκαθαρισθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του
Υπουργείου Υγείας του τρέχοντος ή του επόµενου οικονοµικού
έτους, µε την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ανάληψης, εφόσον αυτές δεν έχουν εκδοθεί, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των
διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α’143), µε τον όρο
ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών.
Άρθρο 171
Μηνιαίες αποδοχές διοικητών νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ.
Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν.
3329/2005 (Α’81) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Το ίδιο ισχύει και για τους διοικητές των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων, από την ηµεροµηνία που αυτά ενοποιήθηκαν και άρχισαν να αποτελούν ενιαία και αυτοτελή Ν.Π.Δ.Δ..»

θαρίστηκαν και δεν αποζηµιώθηκαν, είναι νόµιµες και δύνανται
να αποζηµιωθούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης νόµου,
από ίδια έσοδα του φορέα για το έτος 2019.

Άρθρο 172

Άρθρο 175

α) Από την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3984/2011, απαλείφεται η φράση «και γνώµη του ΚΕΣΥ».
β) Από την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3984/2011 απαλείφεται
η φράση «και γνώµη του ΚΕΣΥ».
γ) Από την παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 3984/2011 απαλείφεται
η φράση «και γνώµη του ΚΕΣΥ».
δ) Από την παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 3984/2011 απαλείφεται
η φράση «και γνώµη του ΚΕΣΥ».
ε) Από την παρ. 6 του άρθρου 48 του ν. 3984/2011 απαλείφεται
η φράση «ή του ΚΕΣΥ».
στ) Από την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 3984/2011, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 56 του ν. 4368/2016, απαλείφεται η
φράση «και του ΚΕΣΥ».
ζ) Από την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3984/2011 απαλείφεται
η φράση «και γνώµη του ΚΕΣΥ».
η) Από την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 3984/2011 απαλείφεται
η φράση «και γνώµη του ΚΕΣΥ».
θ) Από την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3984/2011 απαλείφεται
η φράση «και γνώµη του ΚΕΣΥ».
ι) Από την παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 3984/2011 απαλείφεται
η φράση «και γνώµη του ΚΕΣΥ».
ια) Από την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 3984/2011 απαλείφεται η φράση «και γνώµη του ΚΕΣΥ».

α) Στην παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ) των Σχολών ή Τµηµάτων Εργοθεραπείας ΑΕΙ».
β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν.
4461/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Όλοι οι υπό στοιχεία α’ έως
δ’ εργοθεραπευτές υποχρεούνται να εγγραφούν στον Σύλλογο
σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος.»

Άρθρο 173

Άρθρο 177

Στις άγονες και προβληµατικές περιοχές Α’κατηγορίας της περίπτωσης Α’της παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 (Α’73)
προστίθεται η Νάουσα του Νοµού Ηµαθίας.

α) Οι πρόσθετες εφηµερίες, η ηµερήσια αποζηµίωση και τα
οδοιπορικά ιατρικού και λοιπού προσωπικού του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ
Λέρου για τα έτη 2014 έως 2016 που δεν αποζηµιώθηκαν, είναι
νόµιµες και δύνανται να αποζηµιωθούν κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης διάταξης νόµου, από ίδια έσοδα του φορέα για το έτος
2019.
β) Η ηµερήσια αποζηµίωση και τα οδοιπορικά υπαλλήλων της
2ης Δ.Υ.ΠΕ., που κλήθηκαν να καλύψουν τις ανάγκες του ΚΘ-ΓΝΚΥ Λέρου το 2018, είναι νόµιµες και δύνανται να αποζηµιωθούν
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης νόµου, από ίδια έσοδα
του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ Λέρου για το έτος 2019.

Άρθρο 174
Οι εφηµερίες του επιστηµονικού προσωπικού του Βιοχηµικού
τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής «Σισµανόγλειο -Αµαλία Φλέµιγκ», που πραγµατοποιήθηκαν τα έτη 2014 και 2015, σε
εφαρµογή των εγκεκριµένων από το Επιστηµονικό Συµβούλιο
του νοσοκοµείου προγραµµάτων εφηµεριών, οι οποίες δεν εκκα-

Άρθρο 176
Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες που καταβλήθηκαν έως τη δηµοσίευση του παρόντος για πραγµατική απασχόληση των πάσης
φύσεως εργαζοµένων των δηµόσιων νοσοκοµείων και των πρωτοβάθµιων µονάδων των Δ.Υ.ΠΕ., εποπτείας του Υπουργείου
Υγείας, των οποίων οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου παρατάθηκαν καθ’ υπέρβαση του προβλεπόµενου χρονικού ορίου του π.δ.
164/ 2004. Τα σχετικά χρηµατικά ποσά που έχουν καταβληθεί δεν
αναζητούνται και δεν καταλογίζονται σε βάρος των Διοικητών ή
Υποδιοικητών ή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου των
Δ.Υ.ΠΕ., των δηµοσίων νοσοκοµείων και των υπαλλήλων των Οικονοµικών Υπηρεσιών τους, στους οποίους και δεν επιβάλλονται
οποιοσδήποτε φύσης πειθαρχικές, ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις που σχετίζονται µε την καταβολή των ως άνω δαπανών.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5121

5122

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5123

5124

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5125

5126

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5127

5128

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5129

5130

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5131

5132

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5133

5134

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5135

5136

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5137

5138

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5139

5140

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5141

5142

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5143

5144

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5145

5146

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5147

5148

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5149

5150

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5151

5152

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5153

5154

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5155

5156

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5157

5158

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5159

5160

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5161

5162

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5163

5164

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5165

5166

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5167

5168

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5169

5170

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5171

5172

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5173

5174

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5175

5176

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5177

5178

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5179

5180

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5181

5182

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5183

5184

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5185

5186

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5187

5188

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5189

5190

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5191

5192

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5193

5194

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5195

5196

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5197

5198

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5199

5200

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5201

5202

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5203

5204

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5205

5206

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5207

5208

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5209

5210

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5211

5212

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5213

5214

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5215

5216

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5217

5218

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5219

5220

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5221

5222

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5223

5224

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5225

5226

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5227

5228

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5229

5230

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5231

5232

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5233

5234

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5235

5236

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5237

5238

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5239

5240

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5241

5242

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5243

Άρθρο 178
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,

2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

4. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
6. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

12. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

13. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

14. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

15. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

16. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

17. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

19. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

20. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

21. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): 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 (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το Σώµα πα-

ρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Επανερχόµαστε στη συζήτηση του εγγεγραµµένου στη σηµερινή ηµερήσια διάταξη σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση
του γεωθερµικού δυναµικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής
Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός
διαχωρισµός δικτύων διανοµής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις».
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, µετά την απόφαση την οποία
έλαβε η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου και ύστερα
από πρόταση του αρµοδίου Υπουργού, συζητείται µε τη διαδικασία του επείγοντος. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία,
σύµφωνα µε το άρθρο 76 παράγραφος 5 του Συντάγµατος και
το άρθρο 110 του Κανονισµού της Βουλής.
Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι η Διάσκεψη των Προέδρων
αποφάσισε στη συνεδρίασή της στις 4ης Μαρτίου 2019, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µια συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής,
των άρθρων και των τροπολογιών.
Γνωρίζετε τι σηµαίνει επείγον. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν χρόνο δώδεκα λεπτών, οι ειδικοί αγορητές και οι εισηγητές έχουν χρόνο δώδεκα λεπτών και οι οµιλητές πέντε λεπτών.
Ο Υπουργός έχει δώδεκα λεπτά και ο Αναπληρωτής Υπουργός
πέντε λεπτά. Εκεί, βέβαια, θα υπάρξει µια ανοχή, γιατί ίσως πρέπει να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις κ.λπ..
Επίσης, θέλω να κάνω µια ενηµέρωση.
Υπάρχουν, απ’ ό,τι βλέπω, µια υπουργική τροπολογία και δύο
βουλευτικές τροπολογίες. Εάν πάµε όπως πρέπει -σήµερα είναι
Πέµπτη- θα τελειώσουµε εγκαίρως, ώστε να πάτε όλοι στις περιφέρειές σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να ρωτήσω
κάτι τον κύριο Υπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Μανιάτης έχει
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, υπάρχει περίπτωση να
έρθουν και άλλες τροπολογίες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μανιάτη, δεν
θα ρωτήσετε τον κύριο Υπουργό, σας απαντά το Προεδρείο ότι
η ενηµέρωση που έχω από τον Πρόεδρο της Βουλής, µέχρι αυτή
τη στιγµή που µιλάµε, είναι ότι δεν υπάρχουν άλλες υπουργικές
τροπολογίες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μπορεί να κατατεθεί
µια εκπρόθεσµος βουλευτική.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά συνέπεια, εάν έρθει –για παράδειγµα λέω- µια τροπολογία από την Κυβέρνηση για τα κόκκινα
δάνεια, ο Υπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μανιάτη, µιλάτε πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, µιλάω και εγώ πολύ καλά
την ελληνική γλώσσα και σας απήντησα στο βασικό σας ερώτηµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην πάµε σε διευκρινίσεις περαιτέρω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Άρα, ο Υπουργός δεν θα την κάνει αποδεκτή, εάν έρθει άλλη τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν ερµηνεύω τον
Υπουργό. Εγώ ενηµερώνω το Σώµα τι µου είπε ο Πρόεδρος της
Βουλής. Ό,τι άλλο προκύψει, που ελπίζω ότι δεν θα προκύψει,
τότε θα απαντήσει ο Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα δώσω τώρα τον
λόγο στην κ. Αναστασία Γκαρά, ειδική εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι άνοιξε το
σύστηµα εγγραφής, το οποίο θα κλείσει µόλις κατέλθει του Βήµατος ο συνάδελφος από τη Νέα Δηµοκρατία κ. Σκρέκας.
Κυρία Γκαρά, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε ένα ακόµη καινοτόµο πολυνοµοσχέδιο
που αφορά στη ρύθµιση του ενεργειακού πεδίου στη χώρα µας,
λύνοντας παθογένειες του παρελθόντος και δηµιουργώντας ένα

5244

θεσµικό πλαίσιο που εκτιµάται ότι θα συµβάλει ουσιαστικά στην
ανάπτυξη της οικονοµίας, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει ρυθµίσεις για την έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού της χώρας,
τη σύσταση της ελληνικής αρχής γεωλογικών και µεταλλευτικών
ερευνών, τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις χωροταξίας και ενέργειας.
Το παρόν σχέδιο νόµου έχει στον πυρήνα του την ανασύσταση
του θεσµικού πλαισίου για την αξιοποίηση της γεωθερµίας, ένα
πεδίο στο οποίο η χώρα έχει τεράστιο δυναµικό, το οποίο όµως
για πολλά χρόνια παρέµενε ανεκµετάλλευτο, κυρίως λόγω του
αποσπασµατικού, αποτρεπτικού ή δυσλειτουργικού θεσµικού
πλαισίου. Ωστόσο, η αξιοποίηση της γεωθερµίας µπορεί να παράγει πολλαπλά οφέλη, κυρίως στις τοπικές κοινωνίες, από τον
τουρισµό και τις επενδύσεις έως την εξοικονόµηση ενέργειας και
πόρων.
Έχουµε επισηµάνει αρκετές φορές ότι η αειφόρος ανάπτυξη,
η σύγχρονη προσέγγιση χρήσης της τεχνολογίας, παράλληλα µε
την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η αξιοποίηση των
ενεργειακών πηγών της χώρας µας βρίσκονται σε προτεραιότητα
στον πολιτικό µας σχεδιασµό και αυτό διαφαίνεται και στις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου.
Το προτεινόµενο σχέδιο, λοιπόν, αποσκοπεί στη διάκριση και
χαρακτηρισµό των γεωθερµικών πεδίων, στην απλούστευση των
διαδικασιών έκδοσης αδειών για την αξιοποίησή τους και τη µείωση της γραφειοκρατίας, πάντα σ’ ένα πλαίσιο σχεδίου αειφόρου και κοινωνικής ανάπτυξης της εκάστοτε περιοχής, η οποία
θα είναι σε θέση να καλύψει µια σειρά από τις ενεργειακές της
ανάγκες, εξασφαλίζοντας έτσι και την ενεργειακή της αυτονοµία.
Επίσης, απλοποιείται η κατηγοριοποίηση των γεωθερµικών πεδίων, δίνοντας παράλληλα έµφαση στην ανάπτυξη των πεδίων
µε θερµοκρασία έως 90 βαθµούς Κελσίου. Τα γεωθερµικά πεδία
από εδώ και στο εξής θα διακρίνονται σε τοπικού ενδιαφέροντος
από 30 έως 90 βαθµούς και εθνικού ενδιαφέροντος άνω των 90
βαθµών Κελσίου.
Στα εθνικά πεδία η αρµοδιότητα προκήρυξης διαγωνισµού και
σύναψης σύµβασης µίσθωσης ανήκει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ως φορέας διαχείρισης των τοπικών γεωθερµικών πεδίων ορίζεται η οικεία αποκεντρωµένη διοίκηση, η οποία θα έχει ρυθµιστικό και συντονιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά στη διενέργεια της
διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση δικαιώµατος µίσθωσης στους ενδιαφερόµενους. Από την άλλη, στα τοπικού ενδιαφέροντος πεδία η διαδικασία διαγωνισµού προκαλείται πλέον
µε αίτηση του ενδιαφερόµενου και η αποκεντρωµένη διοίκηση
προχωρεί σε άµεση δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παραλείποντας έτσι τη χρονοβόρα διαδικασία χαρακτηρισµού της περιοχής γεωθερµικού ενδιαφέροντος από το ΙΓΜΕ.
Επιπλέον, αυξάνεται η ελάχιστη θερµοκρασία καθορισµού γεωθερµικού πεδίου, γεωθερµικού δυναµικού, κατά 5 βαθµούς, δηλαδή αναπροσαρµόζεται στους 30, παρέχοντας τη δυνατότητα
αξιοποίησης αρκετών αγροτικών γεωτρήσεων για άρδευση.
Γενικότερα δίνεται έµφαση στη διαχείριση των γεωθερµικών
πεδίων, που πλέον ορίζεται ως το σύνολο των δραστηριοτήτων
που ρυθµίζουν την εκµετάλλευση του γεωθερµικού ρευστού από
τα υπόγεια γεωθερµικά συστήµατα, µε σκοπό τη βιώσιµη, ορθολογική και ολοκληρωµένη αξιοποίησή του και αναφέρεται στο
σύνολο του πεδίου.
Το σηµαντικότερο, όµως, είναι ότι θεσπίζονται ανταποδοτικά
οφέλη από τα µισθώµατα για τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες
αναπτύσσεται η γεωθερµία. Ορίζεται, δηλαδή, ότι ποσοστό 10%
του ποσού των ετήσιων αναλογικών µισθωµάτων θα διατίθεται
στους οικείους δήµους.
Επίσης, σε περίπτωση που η µίσθωση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης γεωθερµικού πεδίου πραγµατοποιείται για την κάλυψη θερµικών αναγκών, σχολείων, κέντρων υγείας και νοσοκοµείων, δεν υφίσταται υποχρέωση προσκόµισης εγγυητικής επιστολής, ούτε και καταβολή µισθώµατος.
Παράλληλα, θεσµοθετείται η σύσταση Επιτροπών Αντιµετώπι-
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σης Προβληµάτων, µε σκοπό την εξέταση σχετικών προκλήσεων
και συστήνεται το Εθνικό Μητρώο Σηµείων Αξιοποίησης Γεωθερµίας, καθώς και το Εθνικό Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερµικών Σηµείων και οι αντίστοιχες διαδικτυακές
τους πύλες.
Από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων που κλήθηκαν στην επιτροπή, προκύπτει η ευρύτερη αποδοχή της συγκεκριµένης παρέµβασης, καθώς µε τις διατάξεις επιτυγχάνεται
ο εκσυγχρονισµός και η βελτίωση του υφιστάµενου θεσµικού
πλαισίου, η γεωθερµία, ιδίως στα πεδία χαµηλής ενθαλπίας, γίνεται πιο προσιτή στους ενδιαφερόµενους, διασφαλίζεται η αειφορία του γεωθερµικού πεδίου, προσελκύονται νέοι επενδυτές,
θεσµοθετείται η ολοκληρωµένη παροχή γεωλογικών, υδρογεωλογικών και µεταλλευτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και κυρίως ενισχύονται ο τουρισµός, αλλά και ο αγροτικός τοµέας και
ειδικότερα οι θερµοκηπιακές καλλιέργειες, διότι ένα µεγάλο ποσοστό της γεωθερµικής ενέργειας θα αξιοποιηθεί προς αυτήν
την κατεύθυνση.
Ωστόσο, η αξιοποίηση των γεωθερµικών πεδίων µε τη χρήση
και του εργαλείου των ενεργειακών κοινοτήτων, θεωρούµε ότι
µπορεί έµπρακτα και χειροπιαστά να συµβάλει στην οικονοµική
ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδίως σε µικρές τοπικές κοινωνίες, στη µείωση
χρήσης ορυκτών καυσίµων σε εθνικό επίπεδο, στη µείωση εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου, στην αειφόρο ανάπτυξη των
τοπικών κοινωνιών, στην παραγωγή εκτός εποχής αγροτικών
προϊόντων, στη µείωση εισαγωγών και στην αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων σε εθνικό επίπεδο, στην περαιτέρω
αύξηση του ιαµατικού τουρισµού και άλλες δράσεις.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αξιοποίησης των γεωθερµικών πεδίων, πέρα από τις ιαµατικές πηγές, αποτελεί το γεωθερµικό πεδίο στο Αρίστηνο Τραϊανούπολης του Δήµου Αλεξανδρούπολης, το οποίο στοχεύει σε πολλαπλά οφέλη για την τοπική
µας κοινωνία.
Συγκεκριµένα, η ενέργεια απ’ αυτό το γεωθερµικό πεδίο θα
χρησιµοποιηθεί για τη θέρµανση όλων των δηµοτικών κτηρίων,
για τηλεθέρµανση των οικισµών και θέρµανση ή άλλη ενεργειακή
χρήση από τους κατοίκους, τους αγρότες, διάφορες οµάδες παραγωγών και τοπικούς επιχειρηµατίες µε δίκτυα που θα αναπτύσσονται σε τρεις αγροτικές περιοχές.
Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου αναφέρεται στην αντικατάσταση του ΙΓΜΕ από µια νέα δηµόσια γεωλογική αρχή, την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, την ΕΑΓΜΕ. Ουσιαστικά µετατρέπουµε τον φορέα σε νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου, µε νέες διευθύνσεις, πολύ πιο συγκροτηµένο
και κυρίως µε νέες αρµοδιότητες που απαντούν στις σύγχρονες
ανάγκες και αφορούν σε θέµατα που εκπορεύονται από την κλιµατική αλλαγή, µε τον έλεγχο ποιότητας υπεδάφους των υπόγειων υδάτων, µε τον έλεγχο των γεωθερµικών πεδίων, των
µεταλλείων και των λατοµείων και άλλα ζητήµατα που πριν δεν
ήταν στην αρµοδιότητα του ΙΓΜΕ.
Η νέα δηµόσια αρχή αναλαµβάνει τον ρόλο του κεντρικού
ελεγκτικού και εργαστηριακού βραχίονα του κράτους προς όλες
τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες περιβαλλοντικού ελέγχου και επιθεώρησης τόσο προς τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσο και στις κατά τόπους περιβαλλοντικές υπηρεσίες αποκεντρωµένων διοικήσεων και των
ΟΤΑ.
Στη νέα αρχή συστήνεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών
και Τεχνολογικών Κινδύνων, η οποία θα έχει στενή συνεργασία
µε την τοπική αυτοδιοίκηση στο κοµµάτι της πρόληψης, καταγραφής και αντιµετώπισης των γεωλογικών κινδύνων, όπως
πληµµυρών και κατολισθήσεων και πρόκειται να ενταχθεί στην
οργάνωση της πολιτικής προστασίας της χώρας, κάτι το οποίο
δεν ίσχυε µέχρι σήµερα.
Προβλέπεται, επίσης, να τηρείται Εθνικό Μητρώο Γεωθερµικών Σηµείων σε συνεργασία µε το Υπουργείο και έτσι θα ελέγχεται και θα αναβαθµίζεται η ποιότητα του υπεδάφους και των
υπόγειων υδάτινων πόρων.
Να σηµειώσουµε πως το ΕΑΓΜΕ θα αναλάβει και την αξιοποίηση του δηµόσιου πλούτου, που ανήκε στο ΙΓΜΕ και τη δηµιουρ-
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γία ειδικού ερευνητικού λογαριασµού για τη χρηµατοδότηση της
έρευνας και των σχετικών έργων δηµόσιας ωφέλειας. Επίσης,
διασφαλίζεται η οµαλή συνέχιση όλων των έργων ΕΣΠΑ και των
προγραµµάτων που είχε αναλάβει το ΙΓΜΕ, µε σκοπό την ολοκλήρωσή τους.
Σε ό,τι αφορά τώρα στους εργαζόµενους, προβλέπεται να διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας µε την ίδια έννοµη σχέση, να
αναγνωριστεί ο χρόνος προϋπηρεσίας τους για µισθολογική και
βαθµολογική κατάταξη και να προστατευτεί η προσωπική διαφορά των αποδοχών τους.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι πρόσφατα, µε πρωτοβουλία αυτής της
Κυβέρνησης, επιλύθηκαν συνταξιοδοτικά και µισθολογικά ζητήµατα που αντιµετώπιζαν οι εργαζόµενοι, µε σηµαντική, µάλιστα,
αύξηση των µισθών τους.
Συνολικότερα, στοχεύουµε στη δηµιουργία ενός σύγχρονου
και λειτουργικού φορέα, που θα λειτουργεί ως αξιόπιστος βραχίονας στον τοµέα της γεωλογικής έρευνας και τεχνολογίας και
θα συµβάλει στην ανάπτυξη, την οικονοµία, την πρόληψη και την
προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και των ενεργειακών πόρων.
Στο τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου προβλέπεται ο ιδιοκτησιακός διαχωρισµός των υφιστάµενων δικτύων διανοµής φυσικού
αερίου από τις δραστηριότητες παραγωγής, προµήθειας και εµπορίας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι το κράτος διατηρεί υπό δηµόσιο έλεγχο τα
δίκτυα ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, δηλαδή τις βασικές
ενεργειακές υποδοµές.
Αυτό αποτελεί βασική προσέγγιση αυτής της Κυβέρνησης,
καθώς σύµφωνα και µε το µοντέλο που εφαρµόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, προχωράµε στην αποκρατικοποίηση µόνο των εµπορικών δραστηριοτήτων, οι οποίες ούτως ή
άλλως γίνονται στο πλαίσιο απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας.
Η επιλογή να διατηρηθούν τα δίκτυα υπό το δηµόσιο έλεγχο
του κράτους, ενισχύει την ταχύτερη ανάπτυξη δικτύων ενώ διασφαλίζει το δηµόσιο και εθνικό συµφέρον, καθώς, όπως γνωρίζουµε, εµπίπτουν σε γεωπολιτικά θέµατα µεγάλα έργα και
διασυνοριακές συνδέσεις.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτό το µοντέλο που επελέγη, θα διαχωριστεί η ΔΕΠΑ σε δύο εταιρείες, τη «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ» και
τη «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ». Το µετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώµατα ψήφου της ΔΕΠΑ Υποδοµών θα ανήκουν άµεσα και έµµεσα
κατά πλειοψηφία στο ελληνικό δηµόσιο, µε ρητή µνεία ότι το ποσοστό του ελληνικού δηµοσίου επί των µετοχών εκδόσεως της
ΔΕΠΑ Υποδοµών δεν µπορεί να µειωθεί κάτω του 51% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της
ΔΕΠΑ Υποδοµών.
Αναφορικά µε τις υπόλοιπες µετοχές και τα δικαιώµατα ψήφου
της ΔΕΠΑ Υποδοµών κυριότητας του ΤΑΙΠΕΔ, προβλέπεται η µεταβίβαση αυτών κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.
Παράλληλα, η ΔΕΠΑ Υποδοµών υποχρεούται εντός τριών
µηνών από την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης να προχωρήσει σε απορρόφηση των θυγατρικών και να ιδρύσει νέα εταιρεία, που θα δραστηριοποιείται στα διεθνή έργα, εισφέροντας
και την υφιστάµενη συµµετοχή της στην εταιρεία «ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ».
Ακολούθως, πραγµατοποιείται ο ευρύτερος εταιρικός µετασχηµατισµός της υφιστάµενης «ΔΕΠΑ ΑΕ» σε «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΕ», στην οποία θα παραµείνουν όλες οι εµπορικές δραστηριότητες της ΔΕΠΑ, απορροφώντας όλες τις θυγατρικές της.
Επιπλέον, µε τις διατάξεις του σχεδίου νόµου καθίσταται
σαφές ότι ο ιδιοκτήτης των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου
πρέπει να είναι ανεξάρτητος από συµφέροντα προµήθειας, εµπορίας και παραγωγής. Εποµένως, δεν µπορούν να αποκτήσουν
τον έλεγχο στη ΔΕΠΑ Υποδοµών εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή προµήθεια φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού στην Ελλάδα.
Όσον αφορά στους εργαζόµενους στις εταιρείες αυτές, είναι
ευρέως γνωστό ότι το εργασιακό καθεστώς που επικρατεί στη
ΔΕΠΑ σήµερα, δεν είναι το ενδεδειγµένο, καθώς ένας πολύ µικρός αριθµός εργαζοµένων είναι µόνιµοι και υπάρχει ένας πολ-
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λαπλάσιος αριθµός εργολαβικών εργαζοµένων, γεγονός που δυσχεραίνει την εύρυθµη λειτουργία µιας τόσο σηµαντικής ενεργειακής εταιρείας.
Για τον λόγο αυτόν δίνεται η δυνατότητα στους εργολαβικούς
εργαζόµενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των
εταιρειών, να συνάψουν συµβάσεις αορίστου χρόνου κατά τη
διάρκεια αυτής της µετάβασης, ώστε να επιλυθεί ένα από τα βασικά τους προβλήµατα και να καταργηθεί πλέον το εργολαβικό
καθεστώς, που είναι εντελώς ξένο προς την πολιτική αυτής της
Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα την ανοχή σας για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή εδώ και πέντε
χρόνια είστε επί του καταλόγου στις ψηφοφορίες, έχετε ιδιαίτερη µεταχείριση. Έχετε δύο λεπτά παραπάνω.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Σας ευχαριστώ.
Στο τέταρτο µέρος συµπεριλαµβάνονται ρυθµίσεις χωροταξίας για το Κτηµατολόγιο και πολεοδοµικές ρυθµίσεις για τις
οριογραµµές ρευµάτων και τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, αλλά
και σειρά ρυθµίσεων που αφορούν ενεργειακά ζητήµατα, όπως
οι ρυθµίσεις για τις οικοδοµικές άδειες των αιολικών, τη χρήση
ενεργειακού συµψηφισµού από ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, τα φωτοβολταϊκά και τις ενεργειακές κοινότητες, τα παρατηρητήρια
υδρογονανθράκων, ενώ εξειδικεύεται η ρύθµιση για απαγόρευση
των σχιστολιθικών πετρελαίου και αερίου.
Σχετικά µε τα χωροταξικά ζητήµατα, θα προσπαθήσω να είµαι
σύντοµη, γιατί είναι αρκετές οι διατάξεις.
Το παρόν σχέδιο νόµου δίνει παράταση στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που επιθυµούν να προβούν οικειοθελώς σε κατεδάφιση
των αυθαίρετων κτισµάτων τους έως τη λήξη της προθεσµίας για
υπαγωγή στις διατάξεις του ν.4495/2017.
Με τη λήξη του νόµου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων,
όποια αυθαίρετα κτίσµατα ή κατασκευές εντοπίζονται από τους
ελεγκτές, θα κατεδαφίζονται άµεσα, είτε την ώρα που κατασκευάζονται είτε όταν αυτά έχουν ολοκληρωθεί.
Στο ίδιο σχέδιο νόµου επιλύονται δυσχέρειες που είχαν δηµιουργηθεί κατά την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και καθίσταται πιο αποτελεσµατικό το έργο των αρµόδιων υπηρεσιών.
Επίσης, διευκολύνεται σηµαντικά η διαδικασία κατεδάφισης.
Με άλλη ρύθµιση προβλέπεται η απαλλαγή των πολιτών από
τέλη για τα απαιτούµενα κτηµατολογικά έγγραφα, σχετικά µε τις
µεταβολές στις αρχικές τους δηλώσεις, καθώς και για διόρθωση
σφαλµάτων που αφορούν σε γεωµετρικά στοιχεία των εγγράφων
κατά τη διενέργεια της κτηµατογράφησης.
Ειδικότερα, για τα ενεργειακά ζητήµατα προβλέπονται πολύ
σηµαντικές διατάξεις, όπως:
Η δυνατότητα χρήσης ενεργειακού ή εικονικού ενεργειακού
συµψηφισµού από ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού για κάλυψη ενεργειακών
αναγκών κοινωφελών επιχειρήσεων, όπως σχολεία και νοσοκοµεία.
Ορίζεται τιµή αναφοράς για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, µε
προσαύξηση επί της µεσοσταθµικής τιµής των δηµοπρασιών της
ίδιας τεχνολογίας της περασµένης χρονιάς ύψους 5% για εγκατεστηµένη ισχύ έως 500 KW και 10% για σταθµούς ενεργειακών
κοινοτήτων µε εγκατεστηµένη ισχύ έως 1 MW. Αυτή η ρύθµιση
αφορά και στα αγροτικά φωτοβολταϊκά.
Αντιµετωπίζεται η κατάτµηση έργων ΑΠΕ, καθώς κάθε φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να κατέχει άµεσα ή έµµεσα έως δύο
έργα, µε δυνατότητα σύναψης σύµβασης ενίσχυσης εκτός διαγωνισµών, ενώ οι ενεργειακές κοινότητες µπορούν να κατέχουν
αντίστοιχα έργα συνολικής ισχύος έως 18 MW.
Θεσµοθετούνται περιφερειακά παρατηρητήρια για το περιβάλλον και την ασφάλεια της έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιστηµονικών φορέων.
Εισάγεται ακριβέστερος ορισµός των υδρογονανθράκων, που
σε κάθε περίπτωση αποκλείει το σχιστολιθικό πετρέλαιο και
αέριο. Με τον τρόπο αυτό απαγορεύονται οι συµβάσεις έρευνας
και εξόρυξης υδρογονανθράκων σε διάφορες θαλάσσιες και
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χερσαίες περιοχές της χώρας ως µία προσπάθεια να αποφευχθεί
η µελλοντική εφαρµογή σε περιοχές της χώρας µας της εξορυκτικής µεθόδου της υδραυλικής ρωγµάτωσης -γνωστό ως
fracking- αλλά και άλλων µη συµβατικών µεθόδων εξόρυξης φυσικού αερίου και πετρελαίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Γκαρά, πρέπει
να συντοµεύετε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Δώστε µου ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε και θα κλείσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Οι εισηγητές έχετε
και δευτερολογία, κυρία συνάδελφε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το παρόν σχέδιο νόµου χαρακτηρίζεται όχι µόνο αναγκαίο,
αλλά και αναπτυξιακό ή σύγχρονο, καθώς δηµιουργεί ένα νέο
πλαίσιο αδειοδότησης και αξιοποίησης των γεωθερµικών πεδίων.
Είναι ένας πολύπαθος τοµέας, ο οποίος, όµως, µπορεί να συµβάλλει στην αξιοποίηση των εναλλακτικών µορφών ενέργειας,
στην ανάπτυξη µικρών και µεγάλων επενδύσεων, στην εξοικονόµηση χρηµάτων για την κατανάλωση ενέργειας σε τοπικούς οικισµούς, καθώς και στην ανάπτυξη της γεωργίας και του τουρισµού.
Παράλληλα, στον τοµέα των γεωλογικών µελετών, ο νέος δηµόσιος φορέας που συστήνεται, θωρακίζει την πρόληψη, την
έρευνα και την αξιοποίηση των γεωλογικών ενεργειακών πόρων
της χώρας.
Για όλους αυτούς τους λόγους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
για τη δηµιουργία νέων σύγχρονων εργαλείων και την αποδέσµευση από αγκυλώσεις του παρελθόντος, για να γράψουµε
άλλη µία σελίδα στη νέα εποχή, σας καλώ να υπερψηφίσουµε το
προτεινόµενο σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος
Σκρέκας.
Θα έχετε και εσείς, κύριε Σκρέκα, µια σχετική ανοχή.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς, πριν εισέλθω στην
ανάλυσή µου για το νοµοσχέδιο που έχει καταθέσει η Κυβέρνηση, επιτρέψτε µου να αδράξω την ευκαιρία µετά τη δηµοσιοποίηση του εισαγγελικού πορίσµατος για την πυρκαγιά στο Μάτι
και να πω ότι αυτή η καταστροφή, αυτό το ασύλληπτο γεγονός,
όπου εκατό συνάνθρωποί µας έχασαν µε τραγικό τρόπο τη ζωή
τους, αποδεικνύει περίτρανα, δυστυχώς, τα έντονα σηµάδια αποσύνθεσης και διάλυσης, στα οποία έχει περιέλθει ο κρατικός µηχανισµός κατά την περίοδο διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα.
Ο κ. Τσίπρας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν οφείλει µία
συγγνώµη µόνο στους συγγενείς και τους φίλους των αδικοχαµένων συνανθρώπων µας. Οφείλει µία µεγάλη συγγνώµη απέναντι στον ελληνικό λαό για το άθλιο θέατρο που έστησε εκείνη
την τραγική νύχτα, σε εκείνη τη σύσκεψη στο αρχηγείο της Πυροσβεστικής, όπου όλοι δήθεν έκαναν ότι δεν γνώριζαν και όλοι
αποδεδειγµένα γνώριζαν τις τραγικές συνέπειες και τα αδικοχαµένα θύµατα από εκείνη την τραγική πυρκαγιά.
Τώρα, σε ό,τι αφορά στο νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα,
επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε το θέµα του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού της ΔΕΠΑ, που είναι πάρα πολύ σηµαντικό, γιατί αφορά
στον ενεργειακό κλάδο.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και
κύριε Υπουργέ, ότι η ανάπτυξη της χώρας εν πολλοίς περνάει
µέσα από την καλή λειτουργία του ενεργειακού κλάδου, την
ασφάλεια εφοδιασµού της χώρας µε ενέργεια και την παροχή
ενέργειας και στην παραγωγική βάση της χώρας, αλλά και στα
νοικοκυριά αυτής της χώρας, σε χαµηλές τιµές.
Τι κάνει σήµερα η Κυβέρνηση µε αυτό το νοµοσχέδιο; Προχωράει σε έναν ιδιοκτησιακό διαχωρισµό, διαχωρίζοντας τις υπηρεσίες διανοµής και τα δίκτυα διανοµής φυσικού αερίου από τις
υπηρεσίες και τα προϊόντα πώλησης και εµπορίας φυσικού αερίου. Για να το πω πιο καλά, διαχωρίζει τις ρυθµιζόµενες υπηρεσίες από τις µη ρυθµιζόµενες υπηρεσίες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τι εννοούµε µε τον όρο «ρυθµιζόµενες υπηρεσίες», κυρίες και
κύριοι Βουλευτές; Εννοούµε ότι όλα τα δίκτυα µεταφοράς ενέργειας -είτε αυτή είναι φυσικού αερίου είτε είναι ηλεκτρικής ενέργειας- αποζηµιώνονται µε έναν σταθερό τρόπο, µέσα από ένα
σταθερό ποσοστό αποζηµίωσης επί του επενδεδυµένου κεφαλαίου. Δηλαδή, αν η εταιρεία, η οποία έρχεται και κατασκευάζει
τους αγωγούς διανοµής φυσικού αερίου, επενδύσει, για παράδειγµα, 1.000.000.000 ευρώ, στη συνέχεια, µέσα από την ρυθµιστική αρχή ενέργειας που ελέγχεται 100% από την πολιτεία,
ορίζεται ένα σταθερό ποσοστό απόδοσης επί του ποσού που
αυτή η εταιρεία έχει επενδύσει για να κατασκευάσει τα δίκτυα.
Τι κάνει η Κυβέρνηση; Δηµιουργεί δύο εταιρείες, δύο νοµικά
πρόσωπα, τη ΔΕΠΑ Υποδοµών και τη ΔΕΠΑ Εµπορίας. Στη ΔΕΠΑ
Υποδοµών περνάει όλα τα δίκτυα διανοµής της Αττικής, της υπόλοιπης Ελλάδος, και τις µετοχές που σήµερα η ΔΕΠΑ κατέχει στα
δίκτυα διανοµής Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας.
Επίσης, περνάει τα διεθνή έργα και τις συµφωνίες ή τα «memorandum of understanding», δηλαδή τα µνηµόνια συνεργασίας
που έχει συνάψει σήµερα η ΔΕΠΑ µε διεθνείς οργανισµούς για
κατασκευή διεθνών έργων, περνάει τη δέσµευση και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµφωνία που έχει συνάψει η
ΔΕΠΑ µε το «FSRU» της Αλεξανδρούπολης, µε την εταιρεία που
προωθεί την κατασκευή του τερµατικού σταθµού Αλεξανδρούπολης. Ακόµη, περνάει και όλες τις υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ που
αφορούν µικρά έργα φυσικού αερίου ή µικρής κλίµακας υγροποιηµένου φυσικού αερίου.
Από την άλλη, έρχεται και όλο το υπόλοιπο κοµµάτι που αφορά
στην εισαγωγή φυσικού αερίου στην Ελλάδα, δηλαδή τα συµβόλαια που έχει η ΔΕΠΑ µε την «GAZPROM» και την εισαγωγή φυσικού αερίου µέσω του αγωγού που περνάει από το Σιδηρόκαστρο, µε την τουρκική «BOTAS» και την εισαγωγή φυσικού αερίου µέσα από τους Κήπους και τη συνεργασία που έχει µε την
αλγερινή «SONATRACH» για την εισαγωγή υγροποιηµένου φυσικού αερίου, το οποίο αποθηκεύει στη Ρεβυθούσα, στην εγκατάσταση αποθήκευσης υγροποιηµένου φυσικού αερίου που
υπάρχει εκεί.
Όλα αυτά τα συµβόλαια τα περνάει στη ΔΕΠΑ Εµπορίας, η
οποία κάνει και χονδρική πώληση. Πουλάει, δηλαδή, φυσικό σε
µεγάλους πελάτες είτε είναι ηλεκτροπαραγωγοί είτε είναι µεγάλοι καταναλωτές φυσικού αερίου.
Επίσης, περνάει όλες τις υπηρεσίες λιανικής πώλησης, δηλαδή
όλες τις υπηρεσίες εµπορίας της ΔΕΠΑ προς µικρούς καταναλωτές, νοικοκυριά και άλλους.
Τι κάνει στη συνέχεια; Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΠΑ Υποδοµών -όπου
µετά το διαχωρισµό θα έχει 65% µερίδιο το κράτος και 35% µερίδιο µετοχών τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ»- κρατάει το 51% το
κράτος και προγραµµατίζει να πωλήσει το 14% σε έναν ιδιώτη
επενδυτή.
Σε ό,τι αφορά στη ΔΕΠΑ Εµπορίας αντίστοιχα -που πάλι θα
έχουν 35% µερίδιο µετοχών τα «ΕΛΠΕ» και 65% το κράτος- εκεί
πουλάει το 51% σε ιδιώτη και κρατάει το κράτος 14% και το 35%,
βέβαια, παραµένει στα «ΕΛΠΕ».
Ποια είναι τα προβλήµατα; Επιτρέψτε µου να πω τι θα ήθελε η
πολιτεία από αυτόν τον διαχωρισµό.
Η πολιτεία θα ήθελε τα εξής πέντε πράγµατα:
Πρώτον, θα ήθελε να υπάρξει ο διαχωρισµός, έτσι όπως απορρέει από τις ρυθµιστικές υποχρεώσεις της Ελλάδας, µεταξύ,
όπως είπα, δικτύων διανοµής και εµπορίας.
Το δεύτερο που θα ήθελε να πετύχει η ελληνική πολιτεία, είναι
να έχει ένα καλό αντίτιµο για τις µετοχές που θα πωλήσει, δηλαδή να έχει ένα καλό έσοδο ο κρατικός προϋπολογισµός προς
όφελος της πολιτείας και του δηµοσίου συµφέροντος.
Τρίτον, θα ήθελε να πετύχει την προσέλκυση εύρωστων και
σοβαρών επενδυτών, οι οποίοι θα έχουν την οικονοµική δυνατότητα αλλά και το know how και τη γνώση, να επενδύσουν στην
ανάπτυξη των υποδοµών, αλλά και στην ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών που θα βοηθούσαν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.
Τέταρτον, θα έπρεπε η πολιτεία να πετυχαίνει µε αυτόν τον
τρόπο τη θωράκιση του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας.
Πέµπτον, θα έπρεπε η πολιτεία να διασφαλίζει τον εφοδιασµό
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ενέργειας στους Έλληνες πολίτες και στην παραγωγική βάση µε
χαµηλές τιµές ενέργειας.
Το ερώτηµα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αν µε
τον τρόπο που προχωράει η Κυβέρνηση στο διαχωρισµό, αυτό
το πετυχαίνει. Θα σας πω ότι δεν το πετυχαίνει. Και γιατί δεν θα
το πετυχαίνει; Γιατί σε ό,τι αφορά την πώληση µειοψηφικού πακέτου µόλις 14% στη ΔΕΠΑ Υποδοµές και κρατώντας το µάνατζµεντ υπό κρατικό έλεγχο, δεν πρόκειται κανένας επενδυτής να
έρθει και να δώσει πάρα πολλά χρήµατα, ούτε πρόκειται να έρθει
και να ενδιαφερθεί να γίνουν µεγάλες επενδύσεις από τη στιγµή
που το µάνατζµεντ το έχει το κράτος και από τη στιγµή που θα
περιορίζεται µόνο στο να πάρει µία απόδοση επί του επενδεδυµένου κεφαλαίου, δηλαδή επί των χρηµάτων που θα δώσει για
το 14%.
Άρα, ουσιαστικά, τι είναι αυτό; Είναι ένα «δωράκι» σε µία κεφαλαιακά εύρωστη οργάνωση που θα έρθει, θα αγοράσει το
14%, θα κάθεται και θα εισπράττει ένα ποσοστό επί των χρηµάτων που θα δώσει, το οποίο ποσοστό, όπως ξέρετε, θα επιβαρύνει όλους τους Έλληνες πολίτες και τους Έλληνες καταναλωτές,
για να είµαι πιο δίκαιος.
Εµείς τι λέµε σε αυτό; Γιατί δεν ακολουθείτε το σχέδιο που
ακολουθήσατε στη ΔΕΣΦΑ; Ναι, το κράτος, η ελληνική πολιτεία
να κρατήσει ένα µειοψηφικό πακέτο µετοχών, να έχει µία συµµετοχή σε αυτήν την εταιρεία, τη ΔΕΠΑ Υποδοµών, αλλά να δώσει
το µάνατζµεντ στον ιδιώτη επενδυτή και να του δώσει και ένα πακέτο µετοχών, που θα τον κάνει να έχει το κίνητρο να αναπτύξει
τις υποδοµές.
Επίσης, να αναπτύξει µη ρυθµιζόµενα προϊόντα, µετά από αυστηρό έλεγχο, βέβαια, από τη ΡΑΕ, που θα του δώσουν έσοδα
τα οποία δεν θα επιµερίζονται οριζόντια στους καταναλωτές,
αλλά θα έχει έσοδα µόνο από αυτούς που θα αγοράζουν και θα
χρησιµοποιούν τις ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Και όχι µόνο αυτό
βέβαια, αλλά θα δώσει τη δυνατότητα και µέσα από τη γνώση
που θα έχει και θα µεταφέρει στην ελληνική αγορά, να βελτιωθεί
ο τρόπος διαχείρισης των υποδοµών και αυτό να είναι προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας.
Από την άλλη, στη ΔΕΠΑ Εµπορίας τι κάνετε; Πουλάτε, βέβαια,
το 51% -πλειοψηφικό πακέτο- σε ιδιώτη, δίνετε και το µάνατζµεντ, αλλά για το 14% που παρακρατεί το δηµόσιο δίνετε ειδικά
δικαιώµατα. Και τι ειδικά δικαιώµατα του δίνετε; Να λέει από πού
θα αγοράζει φυσικό αέριο ο µεγαλοϊδιοκτήτης -έτσι θα το πωκαι ο διαχειριστής της ΔΕΠΑ Εµπορίας.
Και ρωτάω το εξής: Για ποιον λόγο το κάνετε αυτό; Λέτε ότι
το κάνετε για να διασφαλίζετε τον ενεργειακό εφοδιασµό της
χώρας και για να πετύχετε αυτό το οποίο είναι αναγκαίο, δηλαδή
τη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων.
Και σας λέω -σας το είπα και στην επιτροπή- το εξής: Αυτό
µπορείτε να το πετύχετε µε το απόλυτο όργανο που έχει η πολιτεία στη διάθεσή της, τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία θα
ζητάει και από τον επενδυτή και διαχειριστή της ΔΕΠΑ Εµπορίας
-όπως ζητάει και από τους ηλεκτροπαραγωγούς ιδιώτες και τη
ΔΕΗ- επιχειρηµατικό πλάνο και αποδείξεις ότι µπορούν να καλύψουν το 90% της ζήτησης ενέργειας σε περιόδους αιχµής.
Έρχεται, λοιπόν, η ΡΑΕ και λέει -και καλά κάνει- το εξής: «Έλα
εδώ ΔΕΠΑ Εµπορίας, εσύ έχεις πει ότι θα καλύπτεις το 90% των
ηµερών και των χρονικών περιόδων αιχµής, όπου έχουµε µεγάλη
απαίτηση για φυσικό αέριο. Απέδειξέ µου πώς διασφαλίζεις ότι
θα έχεις αυτό το φυσικό αέριο το οποίο λες ότι θα διαθέτεις».
Και εκεί να έρθει η ΡΑΕ και να πει: «Εγώ δεν δέχοµαι…» -αν υπάρχει µονοψώνιο, δηλαδή αν αγοράζει µόνο από έναν- «…αυτό το
επιχειρηµατικό πλάνο που λες, αγαπητή ΔΕΠΑ Εµπορίας, ότι
είναι ασφαλές για την Ελλάδα. Θέλω να διαφοροποιήσεις τις
πηγές σου. Θέλω να έχεις παραπάνω από έναν αγοραστές. Θέλω
να µην εισάγεις αέριο µόνο από µία πηγή, από µία όδευση. Θέλω
και από άλλες οδεύσεις και µε αυτό τον τρόπο να διασφαλίσεις
την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τον ενεργειακό της εφοδιασµό».
Εσείς τι πετυχαίνετε µε αυτό που κάνετε; Πετυχαίνετε να απαξιώσετε και να οδηγήσετε σε χαµηλότερο τίµηµα από αυτό το
οποίο θα µπορούσε να πετύχει η ελληνική πολιτεία µέσα από την
πώληση των µετοχών είτε στη ΔΕΠΑ Υποδοµών είτε στη ΔΕΠΑ

5247

Εµπορίας. Άρα, προκαλείτε ζηµιά στην ελληνική πολιτεία, προκαλείτε ζηµιά στο δηµόσιο συµφέρον.
Αυτό ερχόµαστε και λέµε εµείς. Από τη µία ζηµιώνετε, οδηγώντας σε χαµηλότερο τίµηµα από αυτό που θα µπορούσε να πετύχουµε για την πώληση των µετοχών και από την άλλη, µε τον
τρόπο που το κάνετε, δεν βοηθάτε να γίνουν γρήγορα και να αναπτυχθούν οι επενδύσεις είτε στις υποδοµές, αλλά και να αναπτυχθούν και νέα, καινοτόµα προϊόντα.
Επανειληµµένα έχετε πει πόσο πετυχηµένο είναι το µοντέλο
του ΑΔΜΗΕ. Να τα βάλουµε τα πράγµατα µε τη σειρά τους, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Ποιο είναι το πετυχηµένο µοντέλο του
ΑΔΜΗΕ; Αυτό που επί τέσσερα χρόνια καθυστέρησε µία σύνδεση που σε δύο χρόνια -από το 2012 µέχρι το 2014- οραµατίστηκε, σχεδίασε και ξεκίνησε να υλοποιείται, να κατασκευάζεται
επί κυβέρνησης κ. Σαµαρά, µε Υπουργό τον παριστάµενο κ. Μανιάτη, για να τα λέµε όλα µε το όνοµά τους; Μέσα σε δύο χρόνια
το οραµατίστηκαν, το σχεδίασαν, έκαναν το διαγωνισµό, ανέθεσαν την κατασκευή και ξεκίνησε να κατασκευάζεται. Και εσείς
καθυστερήσετε ενάµιση χρόνο να αποπερατώσετε την κατασκευή, κοστίζοντας 50 µε 80 εκατοµµύρια ευρώ στους Έλληνες
καταναλωτές µέσα από τα ΥΚΩ.
Ποιο είναι, λοιπόν, το επιτυχηµένο µοντέλο; Επειδή ο ΑΔΜΗΕ
έχει κάνει ένα φιλόδοξο δεκαετές πλάνο; Φιλόδοξο είναι. Τι έχει
πετύχει; Εδώ και τέσσερα χρόνια δεν µπορεί να ξεκινήσει η µικρή
διασύνδεση της Κρήτης. Ξέρετε ότι η διασύνδεση Πελοποννήσου - Στερεάς Ελλάδος έχει καθυστερήσει τρία χρόνια; Κάθε
χρόνο ανανεώνουµε την ολοκλήρωση για έναν χρόνο της διασύνδεσης.
Ποια είναι, λοιπόν, η πετυχηµένη συνταγή που έχετε καταφέρει; Τίποτα δεν έχετε καταφέρει. Ήρθε ένας επενδυτής από την
Κίνα, αγόρασε το 25%, κάθεται, κατασκευάζει, όπως κατασκευάζει, ο ΑΔΜΗΕ και εισπράττει προµήθεια από τις κατασκευές. Εισπράττει, δηλαδή, έσοδο από την απόδοση της επένδυσης, χωρίς να κάνει τίποτα.
Έχετε προχωρήσει και σε κάποιες ενέργειες, που είναι σε
«γκρίζα περιοχή» σε ό,τι αφορά και τη µικρή διασύνδεση. Και
γνωρίζω και γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, ότι έχει αρχίσει να έχει
προβλήµατα σε ό,τι αφορά τα χρήµατα που θα έρθουν από τα
χρηµατοπιστωτικά ταµεία και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
Υπάρχουν προβλήµατα εκεί. Έχει κολλήσει εκεί η διαπραγµάτευση. Ελπίζουµε, βέβαια, να ξεκολλήσει, γιατί το 2019 η Κρήτη
µένει χωρίς ρεύµα. Το 2019 έχει υποχρέωση η Κρήτη να κλείσει
400 MV εγκατεστηµένης ισχύος από πετρελαιοκίνητα -να το πω
έτσι- από εργοστάσια που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από πετρέλαιο και από ντίζελ.
Τι θα κάνετε όταν θα καθυστερήσει και η µικρή και η µεγάλη
διασύνδεση; Βέβαια, κινδυνεύουµε για τη µεγάλη διασύνδεση
όχι µόνο να µην πάρουµε χρήµατα από ταµεία έξτρα και πάνω
από το ΕΣΠΑ. Θα τα χάσουµε αυτά τα χρήµατα που αφορούν
έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα λεγόµενα PCI, από το Connecting Europe Facility, το ταµείο για τη διασυνδεσιµότητα της Ευρώπης. Από εκεί µπορούµε να πάρουµε µέχρι και 300.000.000 400.000.000 ευρώ για το εθνικό σκέλος, για το Αθήνα - Κρήτη.
Και πάτε να τα απεµπολήσετε αυτά τα χρήµατα. Και όχι µόνο
αυτό, αλλά ετοιµάζουν, ίσως, και infringement. Ετοιµάζουν, δηλαδή, και διαδικασία «πέναλτι» στην Ελλάδα, επειδή, τελικά, δεν
θα εφαρµόσετε το PCI και δεν έχετε ικανοποιήσει τους κανονισµούς του TEN-E. Αυτά ακούγονται. Ελπίζουµε να µη γίνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σκρέκα, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άρα, δεν ψηφίζουµε αυτό το οποίο έχετε κάνει σε ό,τι αφορά
τη ΔΕΠΑ.
Τρία πράγµατα να σηµειώσω: Η γεωθερµία είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση. Το στηρίζουµε. Ο Δήµος Αλεξανδρούπολης
έχει κάνει σοβαρές ενέργειες για να αξιοποιήσει τα γεωθερµικά
πεδία και το στηρίζουµε. Πρέπει, όµως, να λαµβάνουµε υπ’ όψιν
και τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δεν υπάρχουν οριζόντια µέτρα για όλους και για όλα. Πρέπει πάντα να
λαµβάνουµε υπ’όψιν τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Όµως, θα το ψηφίσουµε αυτό.
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Σε ό,τι αφορά το άρθρο 69, πάτε να προσλάβετε εβδοµήντα
εννέα άτοµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σκρέκα, στη
δευτερολογία αυτά. Κλείστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, ένα λεπτό αυστηρά όµως. Σας έχω δώσει επιπλέον πέντε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Θα έχω δευτερολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε δευτερολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ωραία. Ένα λεπτό θα χρειαστώ
τότε.
Σχετικά µε τη ΡΑΕ: Εδώ το νοµοσχέδιο βρίθει ρουσφετολογικών διατάξεων. Προσλαµβάνετε κόσµο, παρακάµπτοντας µονίµως το ΑΣΕΠ και κατά παρέκκλιση των άλλων διατάξεων. Στη
ΡΑΕ εβδοµήντα εννέα άτοµα, στον ΔΑΠΕΕΠ είκοσι πέντε άτοµα!
Στην «ΑΡΙΑΔΝΗ», την εταιρεία που πρέπει να κατασκευάσει τη
µεγάλη διασύνδεση, η οποία όχι µόνο δεν κατασκευάζεται, αλλά
έχει και πρόβληµα -θα φάµε και «πέναλτι» έτσι όπως το κάνετε
εσείς, θα πληρώσει η Ελλάδα πρόστιµα- προσλαµβάνετε τριάντα
άτοµα, λες και έχει έλλειµµα προσωπικού ο ΑΔΜΗΕ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τελευταία προειδοποίηση!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Τελευταία παρατήρηση, τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Είπατε χθες ότι θα τα ταιριάξετε -να το πω
έτσι- θα δώσετε, δηλαδή, αυτά που δίνετε στις ενεργειακές κοινότητες. Αυτό είναι περίπου 80 ευρώ η MWh και 7,5 µε 8 λεπτά
η kWh. Σας λέµε, όµως, ότι επειδή έτσι δεν θα είναι βιώσιµα, να
λύσουµε το πρόβληµα της γης υψηλής παραγωγικότητας, να
µπορούν να κατασκευάσουν εκεί, για να µην έχουν έξτρα κόστη
διασύνδεσης και δεύτερον, να µπορούν να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Τα υπόλοιπα στην επί των άρθρων συζήτηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αθροίζονται τα λεπτά.
Παρακαλώ να κλείσει ο κατάλογος εγγραφών.
Να γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι εισηγητές
και οι αγορητές έχουν και έξι λεπτά δευτερολογίας.
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, τριάντα µία µαθήτριες και µαθητές και έξι εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από τα Γυµνάσια Δοξάτου και Κυργίων
Δράµας και το Γυµνάσιο Χανδρά Λασιθίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Ειδικός Αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συνήθως είµαι συνεπής, αλλά ελάχιστο χρόνο θα τον χρειαστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα υπάρχει µια σχετική ανοχή, για να κρατηθούν ίσες αποστάσεις και στους υπόλοιπους. Απλά υπενθυµίζω ότι είναι Πέµπτη και καλό θα είναι γύρω
στις 17.00’ να έχουµε τελειώσει. Και µπορούµε να έχουµε τελειώσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όπως τόνισα και στις επιτροπές, αυτό το σηµαντικό πολυνοµοσχέδιο -όπως τελικά κατάληξε να είναι- δεν έπρεπε να το φέρει
ο κύριος Υπουργός µε επείγουσες διαδικασίες. Έπρεπε να υπάρχει η ευχέρεια να το µελετήσουµε και να διατυπώσουµε αναλυτικά τις απόψεις µας, ιδιαίτερα γιατί οι διατάξεις για τη ΔΕΠΑ θα
καθορίσουν τον τοµέα του φυσικού αερίου στην Ελλάδα για την
επόµενη τουλάχιστον δεκαετία.
Φέρνετε µια σειρά από διατάξεις για τη γεωθερµία, το ΙΓΜΕ,
το Κτηµατολόγιο, τα αυθαίρετα, τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά,
µε µπόνους την τροπολογία για τη ΔΕΗ. Τι να πρωτοπούµε για
όλα αυτά και πόσες φορές να πούµε ότι οι δικές σας αποκλειστικά επιλογές και καθυστερήσεις είναι αυτές που κάθε φορά
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οδηγούν τα πράγµατα στο παρά πέντε; Και η κανονικότητας ας
περιµένει!
Περιµένοντας, όµως, την κανονικότητα, εσείς δείχνετε να επαναλαµβάνετε τα ίδια λάθη, χωρίς διάθεση να διορθώσετε απολύτως τίποτα, χωρίς διάθεση να ακούσετε τον οποιονδήποτε. Ούτε
ένα κόµµα, κύριε Υπουργέ, δεν αλλάζετε στο νοµοσχέδιο.
Και όσον αφορά εµένα προσωπικά και το Κίνηµα Αλλαγής που
εκπροσωπώ, προσπαθήσαµε να δούµε µε εποικοδοµητική κριτική, κύριε Υπουργέ, όλα τα άρθρα του παρόντος νοµοσχεδίου.
Όµως, οι κεντρικές πολιτικές σας επιλογές για τα δύο βασικά ζητήµατα του νοµοσχεδίου, τη ΔΕΠΑ και το ΙΓΜΕ, µας αναγκάζουν
να καταψηφίσουµε τόσο επί της αρχής, όσο και το σύνολο των
άρθρων που αφορούν στα δύο συγκεκριµένα µέρη του νοµοσχεδίου.
Προειδοποιούσαµε πριν από έναν χρόνο ότι η µέθοδος που
επιλέξατε να πουλήσετε τις λιγνιτικές µονάδες της ΔΕΗ, είναι
προβληµατική και δεν θα «περπατήσει». Δεν µας ακούγατε. Τώρα, έναν χρόνο µετά και αφού ήρθε το αδιέξοδο, ψάχνετε ακόµη
για αγοραστή και πάτε από παράταση σε παράταση. Και ερωτώ:
Θα φέρετε κι άλλες τροποποιήσεις του διαγωνισµού;
Με αυτά και µε αυτά, το µέλλον της ΔΕΗ αλλά και της ηλεκτροδότησης της Κρήτης, είναι αβέβαιο. Αφού βλέπετε πλέον
µπροστά σας ένα νέο αδιέξοδο να έρχεται, εξαιτίας των δικών
σας καθυστερήσεων, και µε την ενεργειακή επάρκεια του νησιού
να κινδυνεύει από τον Ιανουάριο του 2020, µετά από τέσσερα
χρόνια λανθασµένων επιλογών, σπεύδετε σήµερα απεγνωσµένα
να µπαλώσετε καταστάσεις µε τις κατά παρέκκλιση αδειοδοτήσεις των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ στην Κρήτη.
Όταν εµείς προειδοποιούσαµε και στηλιτεύαµε αυτή την αδράνεια, ήµασταν κακοί, ήµασταν Κασσάνδρες. Μόνο που η Κασσάνδρα δεν έκανε κακές προβλέψεις, έκανε σωστές προβλέψεις.
Το ίδιο προειδοποιούµε και για τη ΔΕΠΑ. Θα βρεθούµε, κύριε
Υπουργέ, προ δυσάρεστων εκπλήξεων µε τις επιλογές σας. Προχωράτε σε ένα σπάσιµο και σε ένα περιττό ιδιοκτησιακό διαχωρισµό της ΔΕΠΑ, σε ΔΕΠΑ Υποδοµών και ΔΕΠΑ Εµπορίας, που
οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια σε δύο προβληµατικές εταιρείες:
Μια προβληµατική και δυσκίνητη κρατική ΔΕΠΑ Υποδοµών που
θα κρατήσει το 51% το κράτος, πουλώντας µειοψηφικό πακέτο
σε ιδιώτες, και µια απαξιωµένη, δυστυχώς, ΔΕΠΑ Εµπορίας, που
δύσκολα θα βρει ιδιώτες επενδυτές έτοιµους να καταβάλουν ένα
αξιόλογο τίµηµα για την αγορά της.
Ποιος θα θέλει να αγοράσει ακριβά µια αποδυναµωµένη ΔΕΠΑ
Εµπορίας φορτωµένη µε χρέη και χωρίς καθαρές και οριστικές
ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους, µόνιµους και συµβασιούχους,
που αν µείνουν όπως έχουν, αφού ούτε το εργασιακό τους µέλλον διασφαλίζεται, ούτε στον ιδιώτη καταστούν ελκυστική την
εταιρεία και µάλιστα, χωρίς, µάλιστα, να έχει προηγηθεί η οριστική πώληση των ΕΛΠΕ τα οποία κατέχουν ήδη 35% στη ΔΕΠΑ;
Επιπλέον, τα ΕΛΠΕ, κύριε Υπουργέ, βρίσκονται και αυτά τώρα
σε διαδικασία πώλησης, µε τα δικά τους προβλήµατα, που πρέπει να αποσαφηνιστούν, προβλήµατα όπως η προσφυγή των εργαζοµένων των ΕΛΠΕ στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κατά της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ.
Φοβάµαι ότι θα είµαστε στο ίδιο έργο θεατές, όπως ακριβώς
έγινε και µε την αποτυχία της αποεπένδυσης της ΔΕΗ. Έτσι και
στη ΔΕΠΑ θα υπάρξουν επιπλοκές και στο βάθος πιθανή κήρυξη
άγονου διαγωνισµού και στα ΕΛΠΕ.
Αλήθεια, σας ερωτώ ευθέως, κύριε Υπουργέ, τα ΕΛΠΕ τα θεωρείτε βασικής στρατηγικής σηµασίας υποδοµή για τη χώρα και
την οικονοµία, ναι ή όχι; Για να καταλάβω, δηλαδή, αυτό το κατά
περίπτωση δόγµα σας περί κρατικής ιδιοκτησίας σε δίκτυα και
υποδοµές και για τον ΔΕΣΦΑ, ο οποίος είναι ο Διαχειριστής του
Εθνικού Συστήµατος για το Φυσικό Αέριο, που λέτε ότι δεν µπορούσατε να κάνετε αλλιώς και τον δώσατε κατά 66% σε ιδιώτη.
Στα ΕΛΠΕ δίνεται το 51%.
Εδώ στη ΔΕΠΑ υψώνετε το λάβαρο του κρατικοκαπιταλισµού
µε το ψευδεπίγραφο επιχείρηµα της δηµόσιας ιδιοκτησίας δικτύων και υποδοµών. Και λέω ψευδεπίγραφο, γιατί το µοντέλο
ανάπτυξης και διαχείρισης υποδοµών φυσικού αερίου, το οποίο
εφαρµόζεται από το ελληνικό δηµόσιο και τη ΔΕΠΑ µε επιτυχία
είκοσι χρόνια τώρα στη χώρα, έχει προσελκύσει ιδιωτικές επεν-
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δύσεις πάνω από 400 εκατοµµύρια και έχει ως βασική αρχή το
γεγονός ότι η ιδιοκτησία των υποδοµών, που κατασκευάζονται,
ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο. Το ελληνικό δηµόσιο απλώς παραχωρεί τη χρήση και το µάνατζµεντ των υποδοµών στις εταιρείες
που τις κατασκευάζουν και τις λειτουργούν για κάποια χρόνια.
Εµείς δεν συναινούµε σε αυτόν τον εµπαιγµό. Λέµε «όχι» σε
αυτόν τον διαχωρισµό. Απλά δεν χρειάζεται να γίνει. Η ΔΕΠΑ, για
λόγους δηµοσίου συµφέροντος και προς όφελος των πολιτών,
πρέπει να παραµείνει ενιαία, µε τη δύναµη και την ισχύ που τις
δίνουν συνδυαστικά τόσο τα δίκτυα και η εµπορία, όσο και η συµµετοχή της σε διεθνή έργα όπως ο IGB, ο IGI και ο East Med.
Μέσω των έργων αυτών, όπως γνωρίζετε, γίνεται η ενεργειακή
διπλωµατία της χώρας.
Αυτό το υπάρχον σύστηµα έχει δουλέψει αποδοτικά και αποτελεσµατικά ως τώρα. Σήµερα εσείς θέλετε να οδηγήσετε τη
ΔΕΠΑ Εµπορίας σε µια άρον άρον κακή ιδιωτικοποίηση. Θέλετε,
επίσης, να επιβάλλετε ένα µοναδικό µείγµα κρατικοποίησης και
νεοφιλελεύθερου ξεπουλήµατος στον τοµέα του φυσικού αερίου.
Τα αποτελέσµατα αυτών των πολιτικών σας επιλογών, δεν
έχουν καµµία σχέση µε αυτό το προοδευτικό προφίλ που προσπαθείτε να χτίσετε τον τελευταίο καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ.
Η Νέα Δηµοκρατία από την άλλη πλευρά, διαφωνεί στις λεπτοµέρειες. Γι’ αυτό κι εµείς λέµε ότι Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ
είναι οι ίδιες πλευρές του συντηρητικού νοµίσµατος.
Εµείς λέµε -και θέλω να υπογραµµίσω τη θέση µας όπως την
ανέπτυξα και στην επιτροπή- ότι οι διατάξεις που φέρνετε για τη
ΔΕΠΑ, αποτελούν µία αναίτια, αναποτελεσµατική, αντιαναπτυξιακή και επικίνδυνη κρατικοποίηση των υποδοµών του φυσικού
αερίου και θεωρούµε µη βιώσιµο και χωρίς διασφάλιση για τους
εργαζόµενους το µοντέλο που επιλέγετε.
Καταθέτουµε τη δική µας πρόταση για µια ενιαία και ισχυρή
ΔΕΠΑ, µε το δηµόσιο να κρατά ένα σηµαντικό ποσοστό -ακόµα
και πλειοψηφικό ποσοστό αν χρειαστεί- και τον ιδιώτη επενδυτή
να µπαίνει στο µανατζµεντ. Το µοντέλο που θέλετε να εφαρµόσετε, δεν στηρίζεται σε τεχνικοοικονοµικές µελέτες, ούτε επιβάλλεται από την κείµενη ευρωπαϊκή νοµοθεσία ο ιδιοκτησιακός
διαχωρισµός των δραστηριοτήτων, προκειµένου να ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΠΑ.
Επιπλέον, δεν βελτιώνει τους όρους ανταγωνισµού στην
αγορά φυσικού αερίου, αφού αυτοί εξασφαλίζονται πλήρως από
το νοµικό και λογιστικό διαχωρισµό της ΔΕΠΑ, που ισχύει από
τον Ιανουάριο του 2017, ούτε θα υπάρχει -και αυτό είναι το ιδιαίτερα σηµαντικό- µείωση της τιµής του φυσικού αερίου για τους
καταναλωτές.
Εύλογα, λοιπόν, γεννώνται ερωτήµατα: Γιατί το κάνετε, κύριε
Υπουργέ; Θα ήθελα, έστω και σήµερα, να λάβω πέντε απαντήσεις για θέµατα που θα σας βάλω, όπως εσείς τοποθετηθήκατε
στην επιτροπή.
Πρώτο θέµα: Αναφερθήκατε στο καθεστώς ανταγωνισµού που
η ΔΕΠΑ και η ΕΠΑ έχουν να αντιµετωπίσουν. Η ΔΕΠΑ Εµπορίας
λειτουργεί σε περιβάλλον ανταγωνιστικότητας όχι από το 2010,
που µάλλον από λάθος διατυπώσατε στην τοποθέτησή σας, αλλά
από το 2017. Η ερώτηση είναι: Η ανταγωνιστική ΔΕΠΑ Εµπορίας
της νέας εποχής είναι αυτή των διακοσίων πενήντα εργαζοµένων,
µε την κρατική συµµετοχή και τον παρεµβατισµό στις συµβάσεις
προµήθειας αερίου;
Δεύτερο θέµα: Αναφέρατε ότι µετά από πολύ σκληρές διαπραγµατεύσεις που κάνατε, καταφέρατε και θέλετε να κρατήσετε υπό δηµόσιο έλεγχο όλα τα δηµόσια δίκτυα. Η ερώτηση
είναι: Ποιες είναι οι σκληρές διαπραγµατεύσεις, κύριε Υπουργέ;
Τα 155 εκατοµµύρια που δόθηκαν από το ελληνικό δηµόσιο στη
«SHELL», η οποία από µόνη της θέλει να κάνει αποεπένδυση
στην Ελλάδα; Αυτό, όπως είπατε, το κάνατε για µια σειρά από
λόγους. Πρώτον, για να µπορεί το δηµόσιο να αναπτύσσει πιο
γρήγορα τα δίκτυα και αυτά να γίνονται καθαρά από κρατικές
εταιρείες. Πώς θα γίνει αυτό; Σας έθεσα το ερώτηµα και στην
επιτροπή. Με την εφαρµογή του νόµου περί δηµοσίων συµβάσεων, του ν.4412/2016;
Και συνεχίζετε επί λέξει: «Δεύτερον, διότι εµπίπτουν σε γεωπολιτικά θέµατα, µεγάλα έργα και διασυνδέσεις». Ερώτηση: Θα
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εγερθούν µεγάλα γεωπολιτικά θέµατα από µια ΔΕΠΑ διεθνών,
άδειο πουκάµισο, χωρίς κεφάλαια; Πώς σκοπεύετε να υλοποιήσετε τα τρία µεγάλα διεθνή έργα, που µε τόσο κόπο δηµιούργησε η ΔΕΠΑ εδώ και τόσα χρόνια, µε τη στήριξη των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ;
Λέτε, επίσης, -τρίτον- ότι οι κανόνες του διαχωρισµού είναι καθολικοί κανόνες. Ερώτηση: Σε ποια ευρωπαϊκή νοµοθεσία προβλέπεται ο υποχρεωτικός διαχωρισµός δικτύων και εµπορικών
δραστηριοτήτων;
Κύριε Υπουργέ, ας είµαστε ειλικρινείς. Στη ΔΕΠΑ Υποδοµών
ονειρεύεστε µια δηµόσια εταιρεία, όχηµα κοµµατικών διευθετήσεων και συναλλαγών, µε τις περιφερειακές και δηµοτικές αρχές
και βόλεµα, δυστυχώς, δικών σας παιδιών.
Τρίτο θέµα: Αναφέρατε, επίσης, κύριε Υπουργέ, ότι στη ΔΕΠΑ
Υποδοµών θα πουλήσετε το 14%, γιατί έχει 65% το δηµόσιο και
ο νόµος λέει 51%. Ερώτηση: Με δηµόσιο µάνατζµεντ; Πού το είδατε αυτό; Ποιος θα επενδύσει τα χρήµατά του σε µια δηµόσια
εταιρεία, προκειµένου να συνδιοικεί µε τις γνωστές παθογένειες
των κρατικών επιχειρήσεων, που σύντοµα θα την οδηγήσουν να
καταστεί µια ακόµα προβληµατική επιχείρηση;
Τέταρτο θέµα: Πάµε στο ζήτηµα των εργολαβικών εργαζοµένων, όπου υποσχεθήκατε να τακτοποιήσετε το θέµα µε αόριστες
υποσχέσεις. Γιατί δεν τους συµπεριλαµβάνετε στο νοµοσχέδιο
µε σχετική ρύθµιση; Επικαλείστε ότι είναι θέµα πολύπλοκο και
αντ’ αυτού, πετάτε το µπαλάκι στις διοικήσεις των θυγατρικών
της ΔΕΠΑ, που ήδη εκφράζουν ενστάσεις και ζητούν νοµική κάλυψη. Ποια είναι η αλήθεια; Τους θέλετε όµηρους µέχρι τις εκλογές, για να τους αφήσετε τελικά στους επόµενους; Βάλτε τώρα,
αφού έχετε αυτή την πρόθεση, σχετικές πρόνοιες στο νοµοσχέδιο.
Πέµπτο θέµα: Μας είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι µε το θέµα της
ΔΕΠΑ ουσιαστικά κλείνει ο κύκλος των αποκρατικοποιήσεων
στον ενεργειακό τοµέα. Αποκρατικοποιήσεις ή κρατικοποιήσεις;
Κύριε Υπουργέ, η αλήθεια είναι µία: Κλείνει ο κύκλος της Κυβέρνησής σας µε δυο µεγάλες κρατικοποιήσεις, αυτή της ΔΕΠΑ
Υποδοµών και του ΙΓΜΕ. Κάνατε το χατίρι της «SHELL» µε το παραπάνω και µετά, για να µην εκτεθείτε µε το τίµηµα, κάνατε την
εταιρεία κρατική. Διότι ξέρετε ότι αν τολµήσετε και τη βγάλετε
πάλι για πώληση, θα εκτεθείτε.
Σε κάθε περίπτωση και εφόσον προχωρήσει η διαδικασία του
σπασίµατος και των όποιων ιδιωτικοποιήσεων, θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι όροι της πλήρους και απόλυτης διαφάνειας.
Έρχοµαι τώρα στις διατάξεις για το ΙΓΜΕ, όπου ισχύει η ίδια
πολιτική κριτική µας, όπως και στη ΔΕΠΑ, ότι πρόκειται για µια
αναίτια, αναποτελεσµατική, αντιαναπτυξιακή και επικίνδυνη κρατικοποίηση, η οποία παγώνει τη δραστηριότητα του σηµαντικού
αυτού θεσµού τουλάχιστον µέχρι τις επόµενες εκλογές, θέτοντας τον νέο φορέα, τον ΕΑΓΜΕ, και τους εργαζόµενους υπό προεκλογική οµηρία. Διογκώνετε τη γραφειοκρατική δοµή και επιβαρύνετε τον κρατικό προϋπολογισµό µε περίπου 600.000 ευρώ,
µε πλήθος διορισµένων διευθυντικών στελεχών και συµβούλων.
Δεν περιγράφεται πουθενά ποια προβλήµατα επιλύει το προτεινόµενο νέο καθεστώς του ΕΑΓΜΕ ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου. Δεν υπάρχει καµµιά αναφορά σε κάποιο πλεονέκτηµα
από αυτή την αλλαγή θεσµικού πλαισίου.
Στο ερώτηµα «Τι ΙΓΜΕ θέλουµε;», η απάντηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η εξής: Θέλουµε ένα ευέλικτο, ανεξάρτητο
επιχειρησιακά ΙΓΜΕ, που ταιριάζει στον χαρακτήρα και τον ρόλο
που οφείλει να έχει ένα τέτοιο ίδρυµα στη γεωλογική έρευνα και
τις ανάγκες της χώρας.
Είναι σίγουρο ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο όχι µόνο δεν
πορεύεται στην κατεύθυνση αυτή, βελτιώνοντας την κατάσταση,
όπως ισχυρίζεστε ότι κάνει, αλλά θα οδηγήσει τα πράγµατα αρκετά βήµατα πίσω.
Καταθέτω για τα Πρακτικά την πιο εµπεριστατωµένη άποψη
που κατατέθηκε ως σχολιασµός στη δηµόσια διαβούλευση του
νοµοσχεδίου από έναν συνεπώνυµό µου, τον Νίκο Αρβανιτίδη,
έναν, από ό,τι γνωρίζω, εξαιρετικό επιστήµονα, µε µεγάλη εµπειρία στο ΙΓΜΕ, που νοµίζω ότι θα άξιζε τον κόπο όλοι να τη µελετήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης κατα-
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θέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε σχέση µε τη γεωθερµία, αναγνωρίζουµε ότι µπαίνει, επιτέλους, ένα θεσµικό πλαίσιο και ελπίζουµε να «τρέξει» στην πράξη.
Γι’ αυτό και υπερψηφίζουµε το συγκεκριµένο άρθρο.
Όµως, ας πούµε ότι «τρέχει» η γεωθερµία και µπορεί να συµβάλει τα µέγιστα στον ενεργειακό τοµέα της χώρας. Πώς, όµως,
τα σηµαντικότερα γεωθερµικά πεδία της χώρας, που βρίσκονται
στα Δωδεκάνησα, θα διοχετεύσουν την ισχύ τους σε όλη τη
χώρα, όταν µε βάση τους προγραµµατισµούς σας στο ΕΣΕΚ η
διασύνδεση των Δωδεκανήσων θα πάει για το 2029 και βάλε;
Εµείς µιλάµε για προτεραιοποίηση των διασυνδέσεων. Τα Δωδεκάνησα οφείλουν να συνδεθούν µέχρι το 2025.
Κάνετε ένα βήµα µπροστά µε τις διατάξεις της γεωθερµίας και
δυόµισι πίσω µε τις διατάξεις της ΔΕΠΑ, του ΙΓΜΕ και τις κατευθύνσεις του ΕΣΕΚ. Η χώρα χάνει πολύτιµο χρόνο. Δεν αξίζει σε
κανέναν µας αυτή η µίζερη κατάσταση, ούτε στη χώρα, ούτε
στους πολίτες, ούτε στον όµιλο της ΔΕΠΑ και του ΙΓΜΕ µε την
πολύχρονη προσφορά τους.
Αυτό που έχει ανάγκη η χώρα, ο ενεργειακός τοµέας στην Ελλάδα, είναι επενδύσεις σε δίκτυα και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και όχι κρατικοποιήσεις και δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές
διαδικασίες, οι οποίες µας γυρνούν πίσω.
Δίκτυα, λοιπόν, και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας θα είναι η
µόνιµη επωδός µου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εκεί πρέπει να στοχεύει κάθε προσπάθεια και κάθε µέτρο της
ενεργειακής µας πολιτικής. Σε αυτούς τους τοµείς πρέπει να κατευθυνθούν και τα ιδιωτικά κεφάλαια.
Με τον κορµό, όµως, του νοµοσχεδίου όχι µόνο δεν γίνεται
κάτι τέτοιο, αλλά πολύ φοβάµαι ότι θα βρεθούµε αντιµέτωποι µε
νέα αδιέξοδα και νέες δυσκολίες. Αυτές οι δυσκολίες µπορεί να
έχουν µεγαλύτερο κόστος, ως αποτέλεσµα πάλι των δικών σας
επιλογών.
Ας το καταλάβουµε όλοι µας. Τα ζητήµατα που φέρνετε σήµερα προς νοµοθέτηση, είναι πρωτίστως πολιτικά και όχι τεχνοκρατικά. Έχουν σοβαρές κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις.
Λέµε «όχι» σε αυτόν τον γραφειοκρατικό λαβύρινθο που στήνετε
στο φυσικό αέριο και το ΙΓΜΕ, µε τον «Μινώταυρο» της αγοράς
να καραδοκεί για τα ασηµικά σε καλές τιµές και τη Νέα Δηµοκρατία να σιγοντάρει τις εξελίξεις αυτές.
Έτσι δεν έρχεται ανάπτυξη, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι αυτές
οι λύσεις και οι προτάσεις που έχει ανάγκη ο ενεργειακός τοµέας
της χώρας µας.
Γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε επί της αρχής το τελευταίο σας, µάλλον, νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο Ειδικός Αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Ιωάννης Σαχινίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν αναφερθώ στο σχέδιο νόµου, θα µου επιτρέψετε, κύριε
Πρόεδρε, να κάνω και εγώ µια αναφορά σχετικά µε το πόρισµα
των αδικοχαµένων θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς.
Σίγουρα υπάρχουν ευθύνες για τους ανθρώπους που είχαν
κληθεί τη συγκεκριµένη ηµέρα να διαχειριστούν µια κρίση. Το ζήτηµα είναι, όµως, κατά πόσο φταίνε αυτοί και µόνο. Οι ευθύνες
είναι διαχρονικές.
Πολλοί σήµερα καταδίκασαν -και ορθώς καταδίκασαν- την
αµέλεια που υπήρχε από πλευράς της σηµερινής Κυβέρνησης
όχι µόνο στο Μάτι, αλλά και µε τους πνιγµένους στη Μάντρα. Το
ζήτηµα είναι τι έγινε και µε τις δικές τους κυβερνήσεις. Μην ξεχνάµε το 1995, το 1996, το 2002. Σχεδόν κάθε χρόνο έχουµε φαινόµενα τέτοιου τύπου, οπότε δεν έχει κανείς το δικαίωµα -από
όλους τους προλαλήσαντες- να µιλάει για ευθύνες αποκλειστικά
για τώρα. Υπάρχουν σίγουρα ευθύνες πολύ σοβαρές, οι οποίες
θα πρέπει να καταµεριστούν και να καταλογιστούν, αλλά θα πρέ-
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πει να κοιτάξουν και κάποιοι στον καθρέφτη για το τι έπραξαν σε
αντίστοιχες περιπτώσεις.
Εδώ, όµως, βάσει µιας έρευνας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος, το 44% έχει δηλώσει µείωση εισοδήµατος το 2018 σε σχέση µε το 2017, το 61% δήλωσε πως χρειάζεται να κάνει περικοπές για να καλύψει βασικές ανάγκες, το
13% ότι τα εισοδήµατα δεν επαρκούν ούτε καν για τις βασικές
ανάγκες, ένα στα δύο νοικοκυριά, το 50%, ότι έχει λάβει κοινωνικό µέρισµα τον προηγούµενο χρόνο και ένα στα τρία νοικοκυριά δήλωσε ότι έλαβε κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης. Ο
κατάλογος δεν τελειώνει.
Και εδώ, θα µου επιτρέψετε να σχολιάσω το πόσο ανερυθρίαστα και ξετσίπωτα, θα έλεγα, η σηµερινή Κυβέρνηση, όταν είχε
γίνει η καταστροφή στο Μάτι, θέλησε να εξαγοράσει τη σιωπή
των συγγενών και των οικείων, προσφέροντας θέση στο δηµόσιο,
µε αντάλλαγµα να µην υπάρχουν άλλες απαιτήσεις.
Ας περάσω στο σχέδιο νόµου.
Σχετικά µε τα άρθρα 1 µέχρι και 24, τα οποία αφορούν την
έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού της χώρας, θέλω να αναφέρω τα εξής: Θα µπορούσε να έχει
σηµαντικά οφέλη η τοπική και εθνική οικονοµία, ειδικά τη στιγµή
που η γεωθερµική κατέχει την τρίτη θέση µεταξύ των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ακολουθώντας την υδροηλεκτρική και τη
βιοµάζα. Όµως, όπως είναι διαρθρωµένο αυτό το µέρος των δεδοµένων των δειγµάτων γραφής των κυβερνήσεων, δεν αποτελεί
παρά την απελευθέρωση και σε αυτόν τον τοµέα ενέργειας. Επιπροσθέτως, η αποτελεσµατικότητα των διατάξεων εξαρτάται και
από τον χρόνο έκδοσης των προβλεπόµενων υπουργικών αποφάσεων, αλλά και από το πώς θα ανταποκριθεί ο κρατικός µηχανισµός στις άµεσες και απαιτούµενες διαδικασίες.
Στα άρθρα 25 µέχρι και 52, που αφορούν τη σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, από την
ακρόαση των φορέων προέκυψε -και, δυστυχώς, για σας προς
επίρρωση όσων είχαµε πει- πως θα πρέπει να υπάρξει αναδιοργάνωση του ΙΓΜΕ και όχι µετατροπή του από ένα ερευνητικό ινστιτούτο σε µια δηµόσια αρχή. Συντασσόµαστε µε τους εργαζόµενους και την άποψή τους, ότι το τµήµα αυτό του νοµοσχεδίου είναι αντιαναπτυξιακό, αντιεπιστηµονικό, αντιδηµοκρατικό
και αντεργατικό.
Οφείλουµε να αναγνωρίσουµε, πάντως, ότι ακόµα και η αιτιολογική έκθεση αδικεί το ΙΓΜΕ, όσον αφορά την προσφορά του
µέχρι σήµερα στην ελληνική κοινωνία. Μιλάµε για εξήντα ολόκληρα χρόνια πορείας στην εφαρµοσµένη γεωλογική και µεταλλευτική έρευνα της χώρας. Συνεπώς θα πρέπει να διαφυλαχθεί,
να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί.
Δεδοµένου ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις υπέρ των εργαζοµένων, θα πρέπει να δοθούν τα χρωστούµενα σε εργαζοµένους. Δεδοµένου, µάλιστα, ότι ούτως ή άλλως φροντίζετε να
κάνετε προσλήψεις, παρακάµπτοντας κάθε άλλη διαδικασία, µε
το πρόσχηµα της ενίσχυσης διαφόρων αρχών και φορέων, θα
έπρεπε να φροντίσετε, αν σεβόσασταν όλα όσα έχει προσφέρει
το ΙΓΜΕ στη διάρκεια αυτών των δεκαετιών, να το διαφυλάξετε
και να το ενισχύσετε, να το υποστηρίξετε και να το ανανεώσετε
µε νέο προσωπικό, αφού ακόµα ένας εκ των εκπροσώπων ανέφερε πως πλέον του 50% του προσωπικού είναι άνω των εξήντα
ετών και ο µέσος όρος ηλικίας του προσωπικού είναι τα πενήντα
έξι έτη.
Από εκεί και πέρα, άλλη µια σηµαντική σηµείωση είναι πως θα
πρέπει να υπάρξει ένα Εθνικό Μητρώο Καταγραφής Γεωτεχνικών
Γεωτρήσεων και Υδρογεωτρήσεων, ώστε να συλλέγεται η γεωλογική πληροφορία, η οποία και να διαχέεται προς τους µελετητές και την κοινωνία. Σκεφτείτε αυτό το ενδεχόµενο να γινόταν
ακόµα και δωρεάν.
Άρθρα 53 - 55, τα οποία αφορούν τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό
δικτύων διανοµής φυσικού αερίου: Μιας και έχουµε συνηθίσει
τόσο από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από την προηγούµενη, να έρχονται νοµοθετήµατα ενσωµάτωσης ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και λοιπών κανονισµών, οφείλουµε να αναγνωρίσουµε
πως ο ιδιοκτησιακός διαχωρισµός δεν υπαγορεύεται από ευρωπαϊκή νοµοθεσία ή πλαίσιο ανταγωνισµού ή άλλου κανονισµού.
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Η δροµολογούµενη διάσπαση της ΔΕΠΑ αποτελεί την τρίτη κατά
σειρά διάσπασή της τα τελευταία δώδεκα χρόνια. Οι εξελίξεις,
όπως περιγράφονται στις διατάξεις του παρόντος, έχουν δηµιουργήσει στους εργαζόµενους ανησυχίες και αγωνία -και θα
έλεγα, απόλυτα δικαιολογηµένες- για τη βιωσιµότητα των δύο
εταιρειών, όπως είχα τονίσει και τις συνεδριάσεις των επιτροπών.
Δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για την εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων του προσωπικού και όπως είδαµε, πηγαίνουν
περίπατο οι δεσµεύσεις και οι υποσχέσεις της πολιτικής ηγεσίας
προς το προσωπικό.
Ακόµα µια φορά, οι απαντήσεις του Υπουργού και ο σχολιασµός του δεν µας έχει πείσει.
Το άρθρο 58 είναι τροποποίηση διατάξεων του ν.4512/ 2018 Η
διάταξη αφορά την «Ελληνικό Κτηµατολόγιο, Ανώνυµος Εταιρεία». Το βασικό που προκύπτει είναι πως ο φορέας είναι αυτοχρηµατοδοτούµενος και τα έσοδα προκύπτουν από το πάγιο και
αναλογικό τέλος των πολιτών. Συνεπώς οι πολίτες πληρώνουν εξ
ολοκλήρου το έργο του Κτηµατολογίου -και όχι µόνο- εν αντιθέσει µε το πώς ξεκίνησε το εγχείρηµα αυτό, ενάντια στα οποιαδήποτε οφέλη των πολιτών και αποδεικνύεται ο εισπρακτικός
πρακτικός χαρακτήρας του έργου.
Το άρθρο 61, που είναι τροποποίηση διατάξεων του ν.4030/
2011, αφορά τροποποίηση που γίνεται στο Μητρώο Ελεγκτών
Δόµησης, το οποίο έχει συσταθεί µε προγενέστερους νόµους και
για πολλοστή φορά τροποποιείται ξανά, παρακάµπτοντας, ουσιαστικά, ό,τι έχει δοµηθεί ως σήµερα. Δεν µπορούµε παρά να
συµφωνήσουµε µε την άποψη του εκπροσώπου της ΕΕΤΕΜ, ότι
το άρθρο θα πρέπει να αποσυρθεί, καθώς δεν αποσκοπεί στη
βελτίωση του δηµοσίου συµφέροντος, δεδοµένου ότι οι πτυχιούχοι µηχανικοί θα µπορούν να είναι γραµµένοι σε κάποιο µητρώο τεχνικών επωνυµιών, που είναι απλά ένας κατάλογος, όπου
περιλαµβάνονται από ατοµικές επιχειρήσεις µέχρι ανώνυµες
εταιρείες και που ουσιαστικά δεν γίνεται κανένας απολύτως
έλεγχος, ενώ δηµιουργείται µία σύγχυση στους πτυχιούχους µηχανικούς για το πού θα πρέπει να είναι γραµµένοι και για το πώς
θα πρέπει να λειτουργούν βάσει των νόµων που θεσπίζετε.
Είναι δεδοµένο ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η δηµόσια
ασφάλεια και να εξασφαλίζεται το κράτος, ακόµα και µέσω του
πειθαρχικού ελέγχου των µηχανικών για τον τρόπο που ασκούν
το επάγγελµά τους. Αφού, λοιπόν, δεν επήλθε καµµία νοµοτεχνική βελτίωση, το άρθρο αυτό θα πρέπει να αποσυρθεί.
Στο άρθρο 72, που είναι τροποποίηση διατάξεων του
ν.4414/2016, υπάρχει βασική παράλειψη, καθώς, όπως ακούσαµε
και στην ακρόαση των φορέων, δεν περιλαµβάνεται η κατηγορία
των κατ’ επάγγελµα αγροτών και τα πέντε χιλιάδες έργα, τα
οποία δεν κατασκευάστηκαν λόγω στρεβλώσεων, προκειµένου
να ενσωµατωθούν στον εθνικό σχεδιασµό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε τόσο τα ρίσκα που πήραν
αυτοί οι άνθρωποι, όσο και τις δυσκολίες που έχουν αντιµετωπίσει και, βεβαίως, το γεγονός πως µε την ενίσχυση του κλάδου
αυτού θα υπάρξει µια βελτίωση της τοπικής οικονοµίας, ανανέωση της υπαίθρου και βελτίωση της πρωτογενούς παραγωγής.
Τα άρθρα 75 και 76 αφορούν πενήντα πέντε επιπλέον προσλήψεις. Θυµίζουµε ότι στη ΡΑΕ αναµένονται εβδοµήντα εννέα
προσλήψεις εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ και πάλι σε εταιρείες οι
οποίες ελέγχονται από το δηµόσιο για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών. Προβλέπεται πως ο διάδοχος του λειτουργού αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας ΛΑΓΗΕ, η εταιρεία ΔΑΠΕΕΠ -Διαχειριστής
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης- δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, να συνάψει είκοσι πέντε συµβάσεις µίσθωσης έργου ή εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε διετή διάρκεια. Οι προσλήψεις θα γίνονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της
εταιρείας και κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών, οι οποίες προέκυψαν µε τη µεταφορά εργαζοµένων
από τη ΔΑΠΕΕΠ στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας και τη
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην εταιρεία.
Προβλέπεται, επίσης, η πρόσληψη ως και τριάντα εργαζοµένων µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη θυγατρική
εταιρεία ΑΔΜΗΕ «ΑΡΙΑΔΝΗ». Η εταιρεία αναµένεται να αναλάβει
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ένα από τα µεγαλύτερα έργα των επόµενων ετών, την ηλεκτρική
διασύνδεση Αττικής - Κρήτης µε υποβρύχιο καλώδιο, µε τον προϋπολογισµό του έργου να υπολογίζεται σε περισσότερα από ένα
δισεκατοµµύριο ευρώ.
Οι εργαζόµενοι που θα προσληφθούν στην «ΑΡΙΑΔΝΗ», ενδέχεται να παραµείνουν στην εταιρεία για αρκετά χρόνια, δεδοµένου πως ανώτατο όριο διάρκειας των συµβάσεων ορίζεται το ένα
έτος, µετά την ολοκλήρωση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης
Κρήτης - Αττικής. Το έργο, όµως, δεν έχει ξεκινήσει ακόµα, ενώ
δεν αποκλείεται να συµβεί αυτό το 2020, δεδοµένου ότι υπάρχουν δικαστικές περιπέτειες που θα οδηγήσουν σε νέες καθυστερήσεις.
Σε περίπτωση, δε, που δεν µεσολαβήσουν νοµικές διεκδικήσεις από τα εµπλεκόµενα µέρη και εν προκειµένω από την κοινοπραξία κυπριακών συµφερόντων «EuroAsia Interconnector»,
που αποτελεί τον επίσηµο φορέα υλοποίησης του PCI Κρήτη –
Κύπρος - Αττική, η διατυπωµένη πρόθεση του Υπουργείου Ενέργειας να προχωρήσει το έργο ως εθνικό θα επιβαρύνει τους Έλληνες καταναλωτές µε επιπλέον κόστος της τάξης των 456
εκατοµµυρίων ευρώ.
Όλα αυτά, βέβαια, γίνονται εξαιτίας εκβιασµών της Κοµισιόν
και προς χάριν µιας ιδιωτικής εταιρείας που -κακά τα ψέµατασκανδαλωδώς στήριξαν την «EuroAsia Interconnector» η Κοµισιόν, η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, προκειµένου να είναι ο
φορέας έργου.
Κλείνοντας θα αναφερθώ σε ένα θέµα της επικαιρότητας. Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε. Ο θυµόσοφος λαός µας έχει για
κάθε περίσταση ένα ρητό. Υπάρχει ένα που ταιριάζει γάντι σε
αυτό που θα αναφέρω. Αν και δεν µου επιτρέπεται να το πω ακριβώς όπως το χρησιµοποιεί ο ελληνικός λαός, θα προσπαθήσω
να το πω όσο πιο κοµψά µπορώ. «Θέλει … να κρυφτεί και η χαρά
δεν την αφήνει.» Πού κολλάει; Μα φυσικά στην παρουσίαση του
νέου βιβλίου του Αντιπροέδρου του Κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος εξηγώντας για ποιο λόγο κάλεσε τον Νίκο Δένδια στην εκδήλωση είπε επί λέξει ότι το έκανε γιατί συν τοις
άλλοις έδειξε αντίστοιχη αποφασιστικότητα και στο ζήτηµα της
Χρυσής Αυγής. Γιατί αυτός ήταν κυρίως ο Υπουργός που σήκωσε το βάρος για την εκκαθάριση αυτού του άγους, για να γίνει
τελικά αυτό που είδαµε: να οδηγηθεί η Χρυσή Αυγή σε δίκη. Να
µας πει ο κ. Δένδιας αν συµφωνεί µε αυτό.
Εδώ, όµως, έρχεται η Νέα Δηµοκρατία να δικαιώσει άλλη µία
γνωστή λαϊκή έκφραση η οποία λέει «αυτοί µαρτυράνε χωρίς
ξύλο». Αυτή τη φορά ο Χατζηδάκης οµολογεί ξεκάθαρα ότι στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας έστησαν τη µεγαλύτερη πολιτική
σκευωρία στη σύγχρονη ιστορία του τόπου σε βάρος της τρίτης
πολιτικής δύναµης στην Ελλάδα, της Χρυσής Αυγής. Ξέχασε,
όµως, να αναφέρει πως αυτή η σκευωρία έχει γυρίσει µπούµερανγκ στους εµπνευστές της, κάτι που, όπως φαίνεται, αποδεικνύεται και στην εξέλιξη της δίκης. Ξεχάσαµε ότι η Κυβέρνηση
αυτή έχει καταρρεύσει και ότι ο Σαµαράς πλέον βρίσκεται σε
κοµµατική εφεδρεία, θα έλεγα, και πρακτικά απενεργοποιηµένος.
Συµπέρασµα: Μετά την ψήφιση προ ολίγων ηµερών του τεκµηρίου αθωότητας να προσέχετε, κύριοι και κυρίες της Νέας Δηµοκρατίας, πώς θα εκφράζεσθε για το κίνηµα των Ελλήνων
εθνικιστών. Θα σας ρηµάξουµε στη νοµιµότητα ή, αν θέλετε, θα
χρησιµοποιήσω µία φράση δικού σας στελέχους, θα σας πάµε
«αίµα».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Δένδιας θα απαντήσει, όταν πάρει τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος,
εφόσον το επιθυµεί, γιατί την ώρα που κάνατε αναφορά στο
όνοµά του έµπαινε στην Αίθουσα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει απαντήσει στην πράξη,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν σας έδωσα τον
λόγο, κύριε Ηλιόπουλε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν πειράζει. Κανείς δεν ξεχνά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ησυχία!
Ο κ. Γεωργιάδης θα µε αντικαταστήσει στην Έδρα. Το λέω εγώ
εκ των προτέρων. Κατόπιν τούτου δεν θα εκφωνηθεί το όνοµά
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του. Όταν θα κατέβει από την Έδρα, εφόσον το επιθυµεί, θα
πάρει τον λόγο.
Επειδή και εγώ δεν έχω δικαίωµα να µιλήσω από την Έδρα,
αλλά ούτε και από κάτω µπορώ, γιατί, πρώτον, δεν θέλω να διακόψω την κ. Μανωλάκου και, δεύτερον, έχουµε Διάσκεψη Προέδρων και πρέπει να πάω εκεί, θα πω την άποψη µου σχετικά µε
την τροπολογία για την ανάπλαση στα Κουντουριώτικα.
Φυσικά, δεν είµαι αντίθετος µε την ανάπλαση στα Κουντουριώτικα. Είµαι, όµως, κατηγορηµατικά αντίθετος µε αυτό που έχει
γίνει: Κατά παράτυπο τρόπο πάρθηκε περιουσία του Δήµου Αθηναίων και δόθηκε στην Περιφέρεια και συνεχίζεται τώρα η παρατυπία. Υπάρχουν συµβόλαια ότι το κτήµα Αµπελοκήπων, µέρος
του οποίου ήταν τα Κουντουριώτικα, ανήκει στον Δήµο Αθηναίων.
Νοµίζω ότι είναι εγγεγραµµένο και στο Κτηµατολόγιο.
Τώρα στο ερώτηµα πού είναι ο Δήµαρχος της Αθήνας, για να
κάνει παρέµβαση, η απάντηση, όπως πάντα, είναι «απών».
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Διαµάντω Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Θα αναφερθώ στο πόρισµα για το
Μάτι. Βεβαίως, είναι µεγάλες οι πολιτικές ευθύνες της σηµερινής
Κυβέρνησης, αλλά και όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων,
γιατί είναι τεράστια τα προβλήµατα και οι ελλείψεις στους τοµείς
της πυρόσβεσης, της πολιτικής προστασίας, του χωροταξικού
σχεδιασµού, που έχει βάση την εµπορευµατοποίηση της γης.
Όµως, αυτό που θέλουµε να τονίσουµε από τη µεριά µας είναι
ότι υπάρχει δίκαιη αγανάκτηση των κατοίκων της περιοχής. Είναι
µεγάλος ο αγώνας που δίνουν, έχοντας να αντιµετωπίσουν έναν
ολγοθά από προσωπικές δυσκολίες και γι’ αυτό δεν πρέπει να
ξεχαστούν. Το αντίθετο, πρέπει να βοηθηθούν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)
Και τώρα έρχοµαι στο παρόν νοµοσχέδιο. Είναι ένα νοµοσχέδιο για τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες που να αναπληρώνει
όλα τα κλεµµένα εργαζοµένων και συνταξιούχων της τελευταίας
δεκαετίας, µία και τελείωσαν τα µνηµόνια, όπως λέει η Κυβέρνηση ή µήπως µειώνει τη φοροληστεία και την ακρίβεια; Όχι, βέβαια. Νέες φοροαπαλλαγές έδωσε η Κυβέρνηση προχθές, µε
τροπολογία, στους επιχειρηµατικούς οµίλους και πριν ξεκινήσει
η συζήτηση για το νοµοσχέδιο µία νέα τροπολογία, που την ψηφίσατε, δίνει πακτωλό χρηµάτων στους φαρµακοβιοµήχανους
και, βεβαίως, ακριβαίνει το φάρµακο στη λαϊκή κατανάλωση.
Κατά τα άλλα κάνετε τους τιµητές για το σκάνδαλο στη «NOVARTIS». Κοροϊδεύετε σε πολλά επίπεδα.
Όµως, και µε το παρόν νοµοσχέδιο δίνετε φιλέτα της Δηµόσιας Επιχείρησης Αερίου, αλλά και των γεωθερµικών πεδίων,
αφού απελευθερώνει έναν ακόµα πολύτιµο ενεργειακό πόρο.
Όλος ο πλούτος βορά στα σαγόνια των επιχειρηµατικών οµίλων
για την κερδοφορία τους.
Ταυτόχρονα ό,τι εµποδίζει τις ιδιωτικοποιήσεις το διαλύετε,
όπως κάνετε µε το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών. Έτσι είναι η µεταµνηµονιακή εποχή. Έχει µπαράζ ιδιωτικοποιήσεων για τις οποίες βέβαια συµφωνούν Νέα Δηµοκρατία και
ΠΑΣΟΚ. Τις είχαν και στα δικά τους µνηµόνια, ανεξάρτητα αν καταψηφίζουν από αντιπολιτευόµενο λαϊκισµό.
Υπάρχουν βεβαίως µπροστά µας και οι κατασχέσεις και οι
πλειστηριασµοί που θα επιταχυνθούν µε το νοµοθέτηµα για τα
κόκκινα δάνεια.
Ωστόσο, αυτό που περιέχει το παρόν νοµοσχέδιο είναι τα προαπαιτούµενα της δεύτερης αξιολόγησης και αφορά και την τροπολογία. Γι’ αυτό στη γεωθερµία επανακαθορίζεται το νοµικό
πλαίσιο έρευνας και εκµετάλλευσης των γεωθερµικών πεδίων
στην Ελλάδα. Οι αλλαγές σας ξεδιπλώνουν και επιταχύνουν την
απελευθέρωση, εµπορευµατοποίηση των γεωθερµικών πεδίων.
Μάλιστα µε σαφήνεια αναφέρεστε στον στόχο προώθησης, απελευθέρωσης της γεωθερµίας. Με ακρίβεια περιγράφεται ο τρόπος και η µεθοδολογία µίσθωσης των γεωθερµικών πεδίων. Είναι
η ίδια µεθοδολογία µε τα κοιτάσµατα υδρογονανθράκων, δηλαδή
και στη γεωθερµία έχουµε τη µέθοδο της παράλληλης αναζήτησης και εκµετάλλευσης ενός γεωθερµικού πεδίου και το κράτος
θα εκµισθώνει γεωθερµικά πεδία που δεν θα ξέρει ούτε θέλει να
µάθει καν το δυναµικό τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η χώρα διαθέτει αρκετά γεωθερµικά πεδία υψηλής απόδοσης.
Ήδη υπάρχουν αρκετές αναφορές για σειρά διερευνητικών επαφών µεταξύ επιχειρηµατικών οµίλων και εκπροσώπων τοπικών
αρχών στη βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε νησιά του Αιγαίου για την
επίσπευση των επενδυτικών σχεδιασµών. Προβλέπεται το 10%
των ετήσιων µισθωµάτων των εταιρειών που θα προβούν σε τέτοιες επενδύσεις να καταβάλλεται στους δήµους σαν ανταποδοτικό όφελος, προφανώς για να µην υπάρχουν αντιδράσεις.
Το σύνολο των εργαζοµένων, ειδικά στην ενέργεια, αλλά και
των κατοίκων όπου έγιναν στο παρελθόν τέτοιες επενδύσεις γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι οι υποσχέσεις αυτές διαψεύστηκαν.
Η ενέργεια πανάκριβη, οι θέσεις εργασίας λίγες και κακοπληρωµένες. Η εκµετάλλευση σε ένταση. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον
και στην υγεία µεγάλες.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κινείται στην ίδια γραµµή µε όλες τις
προηγούµενες αστικές κυβερνήσεις: Εκχωρεί ένα πολύτιµο ενεργειακό πόρο στο µεγάλο κεφάλαιο, µε µοναδικό στόχο την κερδοφορία. Εξάλλου η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή του
ποιος θα χρησιµοποιήσει το γεωθερµικό πεδίο σηµαίνει πως η
προτεραιότητα χρήσης της γεωθερµίας θα εξαρτάται από το µίσθωµα και όχι από τη συνολική χρησιµότητα της πηγής για το
κοινωνικό σύνολο. Ίσως γι’ αυτό παιδεύετε τον Δήµο Ικαρίας από
την άδεια που έπρεπε να έχει πάρει εδώ και χρόνια για τις θερµές
πηγές που έχει και ζητά να κατοχυρωθεί µέσα από την τροποποίηση του άρθρου 18.
Καταθέτουµε το αίτηµά του και ζητάµε να υιοθετηθεί.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βέβαια, στον χορό των προαπαιτούµενων αντεργατικών µέτρων υπάρχουν και αντιστάσεις. Προσπαθείτε να τις ισοπεδώσετε και να βγάλετε από τη µέση εµπόδια που βρίσκετε µπροστά
σας. Αυτό κάνετε µε το ΙΓΜΕ και τη µετατροπή του σε ΕΑΓΜΕ.
Δεν είναι καινούργιο. Το κάνανε και η συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ που µετέτρεψε το ΙΓΜΕ σε ΕΚΒΑΑ. Μετατρέπετε, όµως, µια δηµόσια υπηρεσία ελεγκτικού, γνωµοδοτικού
χαρακτήρα και όχι αποφασιστικού, όπως ήταν. Υλοποιείτε έτσι
τη µνηµονιακή πίεση, επιταγή και υποχρέωση για ένα ξεδοντιασµένο, µικρό και ευέλικτο ΙΓΜΕ, για το οποίο δεσµεύτηκε ο
Υπουργός στον Σύνδεσµο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, ώστε
να λειτουργεί συµπληρωµατικά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Έτσι,
απλώς θα διαχειρίζεστε κονδύλια, δεδοµένα και εργαζόµενους,
µε ελαστικές µορφές εργασίας και συνθήκες γαλέρας. Γι’ αυτό
οι οργανικές θέσεις µειώνονται δραµατικά, από χίλιες -που θα
έπρεπε να είναι- σε διακόσιες είκοσι.
Ουσιαστικά εγκαταλείπεται η εργαστηριακή και εργοταξιακή
έρευνα σε τρίτους µε τη συρρίκνωση του εργοτεχνικού προσωπικού µέσα από τη διαδικασία αποχώρησης από την υπηρεσία
για να µην έχει αυτοτέλεια στη λειτουργία του το διοικητικό και
τεχνικό προσωπικό. Αλλά η απορρόφηση των 20 εκατοµµυρίων
ευρώ από ΕΣΠΑ θα γίνει µε αναθέσεις εργασιών σε τρίτους και
εκχωρήσεις εργασιών σε γραφεία παροχής υπηρεσιών. Αυτό βεβαίως θέλατε.
Ακόµα, προβλέπεται µεταφορά κινητής και ακίνητης περιουσίας στο Υπουργείο Οικονοµικών µέσα από τη διαδικασία εκκαθάρισης που δηµιουργεί πολλά ερωτηµατικά στα οποία, κύριε
Υπουργέ, δεν απαντήσατε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όµως, έχει και
η εκκαθάριση της ακίνητης περιουσίας του αξιόλογου βαρέος
εργοταξιακού εξοπλισµού και του σύγχρονου εργαστηριακού
εξοπλισµού του. Τα εργαστήρια είναι σύγχρονα, πιστοποιηµένα.
Τα έχετε µε ελάχιστο προσωπικό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν
να παραδώσουν µε πείρα δεκαετιών και τώρα τα στραγγαλίζετε.
Αυτό ονοµάζετε προκλητικά «εκσυγχρονισµό». Ντροπή!
Επίσης, καταργείτε εργασιακά δικαιώµατα που έχουν µέχρι
σήµερα κατοχυρώσει οι εργαζόµενοι µέσα από συλλογικές συµβάσεις και κανονισµό προσωπικού και ταυτόχρονα κλέβετε τα
αναδροµικά των εργαζοµένων που είναι πάνω από 3,5 εκατοµµύρια ευρώ.
Χαιρετίζουµε, λοιπόν, τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων και
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του ΙΓΜΕ και της ΔΕΠΑ, γιατί και στη ΔΕΠΑ οι αλλαγές που κάνετε εξυπηρετούν την ιδιωτικοποίησή τους και την απελευθέρωση στο φυσικό αέριο µε τον διαχωρισµό σε ΔΕΠΑ Υποδοµές
και ΔΕΠΑ Εµπορία, ιδιωτικοποιώντας, βέβαια, τη ΔΕΠΑ Εµπορία
που φέρνει το µεγάλο κέρδος, ενώ το κράτος θα διατηρεί τον
έλεγχο της ΔΕΠΑ Υποδοµές, δηλαδή τα δίκτυα διανοµής, το µεγαλύτερο ποσοστό.
Έτσι, µε αυτόν τον τρόπο, προωθείται η πολιτική της απελευθέρωσης και στο φυσικό αέριο, δίνοντας τη δυνατότητα σε άλλες
εταιρείες να χρησιµοποιήσουν το δίκτυο φυσικού αερίου για διανοµή του δικού τους φυσικού αερίου. Η λύση που προκρίνει η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι η λύση που επιθυµεί το κεφάλαιο, γιατί
µπορούν µε αυτόν τον τρόπο και άλλες εταιρείες να µπουν στην
πώληση του φυσικού αερίου στους καταναλωτές. Είναι λύση
προώθησης της απελευθέρωσης σε ευρωενωσιακό προσανατολισµό που θα οδηγήσει σε αυξήσεις στη λαϊκή κατανάλωση, ενώ
το κοστοβόρο δίκτυο παραµένει στον έλεγχο του κράτους που
πρέπει να το συντηρεί. Ωστόσο, οι προσοδοφόρες πωλήσεις
ιδιωτικοποιούνται. Η πείρα από την απελευθέρωση δείχνει ποιος
χάνει και ποιος κερδίζει.
Οι αλλαγές θα φέρουν αυξήσεις στις τιµές, επιδείνωση συνθηκών ασφάλειας του δικτύου και τεράστια κέρδη στους επενδυτές. Το προετοιµάζατε πολύ νωρίτερα, γι’ αυτό φαίνεται ότι
χρησιµοποιείτε σε οργανικές θέσεις εργαζόµενους µέσω εργολαβιών που αποτελούν την πλειονότητα, το 75% στις εταιρείες
φυσικού αερίου. Μάλιστα, διαχρονικά υπογράφουν συµβάσεις
διάρκειας ενός ή δύο εξαµήνων και ουσιαστικά εργάζονται δεκαετίες -πάνω από είκοσι χρόνια- στη ΔΕΠΑ. Ακριβώς σε αυτούς
τους εργαζόµενους στηρίζεται σε τεράστιο βαθµό η παραγωγική
διαδικασία. Κάνουν την ίδια δουλειά µε µόνιµους εργαζόµενους,
όµως αµείβονται µε χαµηλότερους µισθούς και εξευτελιστικούς
µισθούς κάποιοι νεότερης ηλικίας. Αυτό το καθεστώς οµηρίας
επηρεάζει ταυτόχρονα και άλλα δικαιώµατα: συνταξιοδοτικά,
αποζηµίωσης, εξέλιξης και άλλα.
Στις ιδιωτικοποιήσεις κρατικών εταιρειών οι εργαζόµενοι θεωρούνται βαρίδι και γι’ αυτό διατηρείτε εργολαβικούς, δηλαδή ξεκρέµαστους εργαζόµενους.
Εµείς θεωρούµε δίκαιο το αίτηµα όλων αυτών των εργαζοµένων µέσω εργολαβιών ότι πρέπει να υπάρξει µετατροπή των συµβάσεών τους σε συµβάσεις αορίστου χρόνου και µάλιστα απευθείας µέσω της ΔΕΠΑ ή µέσω της ΔΕΔΑ για όσους µεταφέρθηκαν εκεί από την 1η Γενάρη του 2017 και µάλιστα να αναγνωριστεί
η προϋπηρεσία τους.
Καταθέτουµε, λοιπόν και την πρότασή τους και καλούµε τους
συναδέλφους να την υιοθετήσουν, γιατί χωρίς αυτούς τους εργαζόµενους ούτε το νέο σχήµα δεν µπορεί να λειτουργήσει.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για τη ΔΕΗ που καταθέσατε το
πρωί, είναι η τροπολογία αποεπένδυσης της ΔΕΗ. Εµείς τα
έχουµε ξαναπεί και σε προηγούµενη τοποθέτηση µας. Υπάρχει
κίνδυνος για γρήγορη εξάντληση των αποθεµάτων λιγνίτη, γιατί
ακριβώς ο επιχειρηµατίας που θα επενδύσει δεν πρόκειται να δει
την πλήρη αξιοποίησή του, αλλά θα κοιτάξει να δει τα κοιτάσµατα που έχουν τον µεγαλύτερο βαθµό θερµικής απόδοσης και
βεβαίως θα παρατήσει τα υπόλοιπα. Άρα θα µείνουν ανεκµετάλλευτα, µε κίνδυνο ακριβώς να χαθεί ένας πολύτιµος πόρος από
αυτή την εγκληµατική αξιοποίηση των κοιτασµάτων. Εµείς την
καταψηφίζουµε.
Τι προτείνουµε; Το λέµε καθαρά, για το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας η αξιοποίηση κάθε πηγής ενέργειας εξετάζεται µε σαφή
και συγκεκριµένα κριτήρια, δηλαδή, πρώτον εάν ανταποκρίνεται
στις διευρυνόµενες λαϊκές ανάγκες, δεύτερον, εάν διασφαλίζει
φθηνό ρεύµα και γενικότερα φθηνό ενεργειακό προϊόν για τον
λαό, τρίτον, εάν συµβάλλει στην αξιοποίηση των εγχώριων
πηγών ενέργειας, τέταρτον, εάν αναβαθµίζει την ασφάλεια των
κατοίκων και των εργαζοµένων στον ενεργειακό τοµέα, καθώς
και στην προστασία του περιβάλλοντος, πέµπτον, εάν οδηγεί στη
διεύρυνση των εργασιακών και ασφαλιστικών κατακτήσεων και
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δικαιωµάτων των εργαζοµένων στον ενεργειακό τοµέα και, έκτον, εάν διασφαλίζει ένα αξιόπιστο και ευσταθές σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής για τη χώρα, αξιοποιώντας για την ανάπτυξη
συγκεκριµένων περιοχών και χωρών βιοµηχανικών κλάδων.
Αυτά είναι ζητήµατα βαθύτατα πολιτικά. Έχουν σχέση µε το
ποιος είναι ιδιοκτήτης των µέσων παραγωγής µεταφοράς και διανοµής της ενέργειας και µε ποιο βασικό κριτήριο επιλέγεται η τεχνολογία, το µέγεθος, η χωροθέτηση κάθε λύσης, δηλαδή αν
γίνεται µε γνώµονα το καπιταλιστικό κέρδος ή την ικανοποίηση
των διευρυνόµενων λαϊκών αναγκών.
Και σε αυτό το νοµοσχέδιο εκφράζεται η αντιλαϊκή συνέπεια
της Κυβέρνησης. Τεκµηριώνεται και επιβεβαιώνεται ο ταξικός
προσανατολισµός της πολιτικής σας σε όφελος του κεφαλαίου
και των µονοπωλιακών οµίλων.
Γι’ αυτό καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, όπως και την αντιλαϊκή
πολιτική σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την κ.
Μανωλάκου.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός και αµέσως µετά θα µιλήσουν δύο
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ο κ. Δένδιας και ο κ. Παναγιώταρος και ακολούθως θα ξεκινήσουµε µε τη λίστα των οµιλητών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεν θα µιλήσουν µε τη σειρά οι Κοινοβουλευτικοί; Μετά τον κ. Δένδια είµαι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Πώς να το πάµε έτσι;
Δεν έχετε δηλώσει, κύριε Μανιάτη. Δεν πάει µε την κοινοβουλευτική σειρά, αλλά όπως έχετε δηλώσει. Έχετε δηλώσει; Τέλος
πάντων, ελάτε στην Έδρα να το λύσουµε εσωτερικά.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι νοµίζω ότι έχουµε
τέσσερις µεγάλες ενότητες θεµάτων στο παρόν νοµοσχέδιο. Θα
ήθελα να σταθώ σε κάθε µία από αυτές και να τοποθετηθώ και
σε θέµατα που θίχτηκαν στη διαβούλευση µε τους φορείς και φυσικά στην κριτική που ασκήθηκε στο παρόν νοµοσχέδιο από τους
εκπροσώπους των κοµµάτων.
Θα σταθώ λίγο στη γεωθερµία. Στη γεωθερµία διαφαίνεται ότι
υπάρχει µια µεγάλη σύγκλιση, όσον αφορά το γεγονός, ότι εισάγεται επιτέλους ένα ενιαίο νοµοσχέδιο, για έναν ταλαιπωρηµένο
τοµέα, στον οποίο έχει τεράστιες δυνατότητες η Ελλάδα και
αυτό αποτυπώνεται και στον τρόπο µε τον οποίο εισάγουµε τη
γεωθερµία ως αναπόσπαστο κοµµάτι του εθνικού σχεδίου για
την ενέργεια και το κλίµα για το 2030, όπου κατατέθηκε στη Κοµισιόν και αποτελεί την εθνική στρατηγική της χώρας για τα επόµενα δώδεκα χρόνια, όπου η γεωθερµία µαζί µε άλλες κατηγορίες ΑΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του µεγάλου ενεργειακού µετασχηµατισµού, που υπενθυµίζω ότι βασικός τους
στόχος είναι το 2030 η Ελλάδα να παράγει σχεδόν 60% ενέργεια
από ΑΠΕ και να έχει πετύχει τον στόχο του 32%, δηλαδή στο σύνολο της κατανάλωσής µας το 32% να είναι από ΑΠΕ.
Επαναλαµβάνω ότι στο πλαίσιο αυτό το παρόν νοµοσχέδιο, οι
ρυθµίσεις για τη γεωθερµία δηµιουργούν κανόνες διαφάνειας,
απλοποιούν το σύστηµα, κατηγοριοποιούν τις διάφορες κατηγορίες, θέτουν τους κανόνες και τα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες
και ανοίγουν το δρόµο σε µια αξιοποίησή τους, όπως τέθηκε και
εισηγητικά, για να προσελκύσουν επενδύσεις που είναι πολύ
χρήσιµες για τη γεωργία, τον τουρισµό, τα δηµόσια κτήρια και
πολλούς άλλους τοµείς της οικονοµίας.
Θα σταθώ στη δεύτερη ενότητα, την ενότητα που αφορά τη
µετατροπή του ΙΓΜΕ από τη σηµερινή του µορφή ως ένα νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου σε έναν νέο φορέα, ο οποίος θα έχει
τα χαρακτηριστικά του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου.
Αυτός ο φορέας αναβαθµίζεται. Αποκτά νέες δραστηριότητες
και λειτουργίες, οργανώνεται µε έναν πολύ συγκεκριµένο τρόπο
που επίσης αναβαθµίζει τη σηµερινή του δοµή, διατηρεί προσωπικό στα επίπεδα που έχει σήµερα -περίπου στους διακόσιουςπροσθέτει λίγα άτοµα ακόµα, διακόσια είκοσι άτοµα και κατοχυρώνεται πλήρως η µεταφορά του προσωπικού. Η ανανέωση του
προσωπικού µε το νέο καθεστώς για όποιους αποχωρούν από
τον οργανισµό πλέον όπως ξέρετε, γίνεται «ένα προς ένα». Δεν
υπάρχουν πια µνηµονιακές δεσµεύσεις, άρα θα ανανεωθεί το
προσωπικό.

5254

Ιδρύεται ο ΕΛΚΕ, ο θεσµός µέσα από τον οποίο, όπως και στα
πανεπιστήµια, αλλά σε όλα τα άλλα ερευνητικά κέντρα της χώρας, αναπτύσσεται η έρευνα απρόσκοπτα.
Τέλος, υπάρχουν µεταβατικές διατάξεις για ορισµένες κατηγορίες του προσωπικού.
Ο στόχος του νοµοσχεδίου πέρα από τον εκσυγχρονισµό, την
αναβάθµιση και την ένταξη πλέον αυτού του φορέα στις προοπτικές της ανάπτυξης του µεταλλευτικού κλάδου ορυκτών και
άλλων δραστηριοτήτων συναφών, έρχεται να απαντήσει και σε
δύο ακόµη ερωτήµατα.
Πρώτον, να γυρίσει σελίδα, µιας και ο παλιός φορέας είχε συσσωρεύσει θέµατα, τα οποία είχαν να κάνουν µε τις προσφυγές
στους συνταξιούχους, στα ιδιωτικά ασφαλιστήρια και δεκάδες
άλλα θέµατα και είχαν οδηγήσει πρακτικά σε παράλυση αυτόν
τον φορέα.
Δεύτερον, να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις –και αυτό αποτυπώθηκε και στον τρόπο που προσδιορίστηκε το νέο µισθολόγιο
του φορέα-, τις προοπτικές και τη βάση για µια υγιή και προστατευµένη λειτουργία αυτού του φορέα.
Το τρίτο θέµα είναι η ΔΕΠΑ κι εδώ είµαστε στο επίκεντρο µιας
σαφούς διαφοροποίησης του τρόπου που αντιµετωπίζει τον
ενεργειακό τοµέα η παρούσα Κυβέρνηση και φυσικά η Νέα Δηµοκρατία –προς µεγάλη µου έκπληξη- και το ΚΙΝΑΛ.
Η στρατηγική της Κυβέρνησης είναι πάρα πολύ απλή, αποτυπωµένη και διακριτή σε όλους τους τόνους. Ο ενεργειακός τοµέας µετασχηµατίζεται. Αυτό επέβαλε δύο µεγάλες ενότητες
µεταρρυθµίσεων.
Πρώτη ενότητα µεταρρυθµίσεων: Προσαρµογή όλου του θεσµικού πλαισίου του ενεργειακού τοµέα σε διακριτές αγορές, unbundling δίκτυα, εµπόριο, δραστηριότητες, εισαγωγές κ.ο.κ., σε
ένα νέο θεσµικό πλαίσιο που έχει τα χαρακτηριστικά της διάκρισης των δραστηριοτήτων και φυσικά της προσαρµογής της λειτουργίας των αγορών ενέργειας σε ένα πιο φιλελεύθερο πλαίσιο,
µε στόχο το target model, το οποίο αποτελεί τον κοινό ευρωπαϊκό
κανόνα.
Ως προς αυτό, έχει κλείσει ο κύκλος των µεταρρυθµίσεων.
Απελευθερώθηκε η αγορά ηλεκτρισµού, η αγορά φυσικού αερίου το ’17, λιανικής του φυσικού αερίου το ’18, ιδρύθηκε το χρηµατιστήριο ενέργειας, το χρηµατιστήριο ενέργειας τέλη του ’19
θα λειτουργήσει και θα έχει και προθεσµιακή αγορά. Άρα ο τρόπος µε τον οποίο παραγωγοί και καταναλωτές, µεγάλοι, µικροί ή
µεσαίοι λειτουργούν, θα πάρει άλλη µορφή, µε βάση τις προθεσµιακές αγορές, τα διµερή συµβόλαια και πολλά άλλα θέµατα.
Δεύτερον, η ενότητα αυτών των θεσµικών προσαρµογών συνοδεύτηκε και από µία αντίστοιχη προσαρµογή των εταιρειών,
κατά κανόνα µονοπωλιακών, που υπήρχαν στο παρελθόν.
Στο θέµα αυτό, λοιπόν, παραλάβαµε ένα µοντέλο από την προηγούµενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση Σαµαρά, που έλεγε: ιδιωτικοποίηση όλου του ενεργειακού τοµέα. ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ,
17% της ΔΕΗ. Όλα ιδιωτικά.
Απέναντι σε αυτό το µοντέλο, το οποίο το ανατρέψαµε –το
υπογραµµίζω- και βρήκαµε έναν άλλον τρόπο λειτουργίας, προσεγγίσαµε το θέµα µε µια απλή αρχή. Τα δίκτυα στις υποδοµές
και οι υποδοµές θα παραµείνουν υπό δηµόσιο έλεγχο και τα εµπορικά τµήµατα που εντάσσονται στο λιανεµπόριο, στο χονδρεµπόριο κ.λπ., γι’ αυτά θα προχωρήσουµε στην ιδιωτικοποίησή
τους.
Βγάλαµε από την άκρη το 17%. Το 17%, λοιπόν, της ΔΕΗ έχει
σηµασία, όχι µόνο για τη ΔΕΗ, αλλά και για το ΔΕΔΗΕ, το βασικό
δίκτυο ηλεκτρισµού, όπως ξέρετε. Άρα µπήκε στην άκρη αυτό.
Ανατρέψαµε τον ΑΔΜΗΕ. Θα σταθώ στον ΑΔΜΗΕ λίγο παραπάνω µιας και άκουσα µια κριτική από τη Νέα Δηµοκρατία, στην
οποία οφείλω να απαντήσω. Ανατρέψαµε την ιδιωτικοποίηση του
ΑΔΜΗΕ και στη θέση της, της πλήρους ιδιωτικοποίησης, διατήρησε το δηµόσιο το 51% και προσέλκυσε έναν στρατηγικό επενδυτή, την «STATE GRID», τη µεγαλύτερη εταιρεία δικτύων στον
κόσµο, η οποία έδωσε ένα εξαιρετικό τίµηµα και έγινε στρατηγικός επενδυτής στο 25%.
Ανοίγω τώρα την παρένθεση για να απαντήσω στον αγαπητό
κ. Σκρέκα. Πέτυχε το µοντέλο; Απαριθµώ τι έκανε µέσα σε δύο
χρόνια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ολοκλήρωσε τη διασύνδεση των Κυκλάδων Α’, η οποία είχε
καθυστερήσει ενάµιση χρόνο –συµφωνώ, την ολοκλήρωσε- διότι
ήταν το στάδιο 2015 και 2016 που έγινε η –εντός εισαγωγικών«ιδιωτικοποίηση» και η ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή. Ολοκληρώνει τις Κυκλάδες Β’ µέχρι τέλους του ’19. Ολοκληρώνει τις
Κυκλάδες Γ’ µέχρι τέλους του ’20.
Η µικρή διασύνδεση της Κρήτης -όχι µόνο έχει προκηρυχθεί
το έργο, όχι µόνο έχουν κατοχυρωθεί οι επενδυτές που κατασκευάζουν το έργο- κατασκευάζεται. Ξεκίνησε και έχει δεκαοκτώ
µήνες. Περάσαν οι δύο µήνες. Σε δεκαέξι µήνες η µικρή διασύνδεση της Κρήτης θα λειτουργεί.
Πελοπόννησος. Είχε καθυστέρηση και τεράστιες αστοχίες.
Χωροταξικά προβλήµατα, τα ξέρετε. Επιλύθηκαν τα χωροταξικά
προβλήµατα, ειδικά στην Πάτρα και αλλού, τέλος του 2019 θα
λειτουργεί.
Ανακεφαλαιώνω: Κυκλάδες Α’, Κυκλάδες Β’, Κυκλάδες Γ’, µικρή διασύνδεση Κρήτης, Πελοπόννησος σε δύο χρόνια. Επενδύσεις; Πάνω από 600 εκατοµµύρια.
Και κλείνω µε τη µεγάλη διασύνδεση, την οποία επίσης ωρίµασε µέσα σε ενάµιση χρόνο ο ΑΔΜΗΕ. Αυτό το κεφάλαιο πρέπει
να κλείσει οριστικά και αµετάκλητα.
Άρα θεωρώ πως επειδή είναι θέµα ύψιστου εθνικού συµφέροντος, δεν υπάρχουν διαφωνίες και δεν πρέπει να υπάρχουν διαφωνίες ανάµεσα στα πολιτικά κόµµατα και εγώ ισχυρίζοµαι ότι
υπάρχει συνέχεια στον τρόπο αντιµετώπισης αυτού του θέµατος
και από την προηγούµενη κυβέρνηση και από τη σηµερινή.
Να το θέσω πολύ απλά. Η µεγάλη διασύνδεση της Κρήτης δικαιωµατικά είναι εθνικό έργο που ανήκει στον ΑΔΜΗΕ, όπως ανήκουν και όλα τα µεγάλα εθνικά έργα και είναι και στο επενδυτικό
του πρόγραµµα. Για να κάνει κάποιος άλλος αυτό το έργο, πρέπει να του το παραχωρήσει ο ΑΔΜΗΕ, να του πει «δεν µπορώ να
το κάνω εγώ, κάντο εσύ».
Αυτό δεν το έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση. Είπε, συµφωνώ
στο να γίνει το µεγάλο PSI κ.λπ., αλλά στο αίτηµα να παραχωρήσει ο ΑΔΜΗΕ το έργο, δεν το παραχώρησε ποτέ, παρά το γεγονός ότι υπήρξε αίτηµα.
Είναι ένα έργο, το οποίο είναι εθνικό από τη φύση του, δικαιωµατικά και είχε ενταχθεί και σε ένα διασυνοριακό έργο. Ποια ήταν
η λύση; Η λύση ήταν αυτή που πρόκρινε η παρούσα Κυβέρνηση:
Να γίνει από κοινού το έργο, αντί να γίνουν δύο έργα, που δεν
έχει κανένα νόηµα, µε έναν όρο-κόκκινη γραµµή που βάλαµε, το
51% του έργου θα ανήκει στον ΑΔΜΗΕ. Πάγιο εθνικό συµφέρον.
Υπογράψαµε τις συµβάσεις, είπαµε «ελάτε να το κάνουµε» και
µετά η άλλη πλευρά άρχισε τις υπαναχωρήσεις. Πολλές υπαναχωρήσεις, πάρα πολλές υπαναχωρήσεις απ’ αυτό το οποίο υπέγραψε.
Ακούω µε πολύ δέος τα επιχειρήµατα περί χαµένων χρηµάτων,
πόρων κ.λπ..
Υπάρχουν δύο θέµατα που είναι υπέρτατου εθνικού συµφέροντος και δεν το συζητάµε. Στην Κρήτη πρέπει να γίνει µεγάλη
διασύνδεση. Έπρεπε να ξεκινήσει από χθες. Με όλη αυτή την εµπλοκή παρατάθηκε και αυτή τη στιγµή µετρώ ότι χάσαµε έναν
ολόκληρο χρόνο, για να µην πω ενάµιση. Πόσο κοστίζει αυτό
στον Έλληνα καταναλωτή; Η Κρήτη κοστίζει κάθε χρόνο στον
Έλληνα καταναλωτή 450 εκατοµµύρια ευρώ. Επαναλαµβάνω το
νούµερο, 700 εκατοµµύρια πληρώνουν ΥΚΩ όλοι οι Έλληνες πολίτες και τα 450 εκατοµµύρια από τα 700 είναι κάθε χρόνο το κόστος της Κρήτης που παράγει µε πετρέλαιο κ.λπ.. Δεν πάει άλλο
αυτή η κατάσταση. Είναι 450 εκατοµµύρια η ζηµιά που έχει υποστεί και 1.300.000 είναι κάθε µέρα που καθυστερούµε αυτό το
υψίστης σηµασίας έργο.
Κλείνω αυτό το θέµα, και µε αυτό την παρένθεση. Άρα προχωρεί το έργο, θα το προχωρήσει η «ΑΡΙΑΔΝΗ» ή όπως θέλετε,
είναι δεδοµένο. Επαναλαµβάνω ότι ο ΑΔΜΗΕ είναι πλέον µαζί µε
την «STATE GRID», η οποία δεν είναι παθητικός µέτοχος στον
ΑΔΜΗΕ. Η «STATE GRID» προσθέτει τεχνολογία, είναι η µεγαλύτερη εταιρεία στον κόσµο, έχει οικονοµική δυνατότητα, δανειοδοτήσεις κ.λπ.. Είναι µια εγγύηση για τον ΑΔΜΗΕ και ήταν
µοντέλο, το οποίο µαζί µε την «STATE GRID» –το υπογραµµίζωµεταµόρφωσε τον ΑΔΜΗΕ σε έναν φορέα που µπορεί αποδεδειγµένα και κάνει γρήγορα µεγάλα έργα που µέχρι χθες ήταν
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αδιανόητα.
Άρα πάνω σε αυτή τη βάση θα προχωρήσουµε. Θεωρώ τον
ΑΔΜΗΕ κατ’ εξοχήν παράδειγµα της δικής µας προσέγγισης σε
αυτό το θέµα. Οι κρατικές εταιρείες δεν είναι κατάρα. Το αντίθετο, υπό δεδοµένες συνθήκες και µε αυτό το µοντέλο αποδεικνύεται ότι µπορούν να λειτουργήσουν και να αποδώσουν και να
φέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα αρκεί να έχουν αξιόπιστους
εταίρους και στρατηγικούς επενδυτές µέσα σε αυτό.
Απαντώ και στην κριτική του ΚΙΝΑΛ. Ναι, µε τον νόµο των δηµοσίων προµηθειών γίνονται όλα αυτά τα έργα από τον ΑΔΜΗΕ.
Με τον νόµο περί δηµοσίων προµηθειών και δεν θα κάνουµε
βήµα πίσω από αυτό, µε διαφάνεια, µε εγγυηµένες συνθήκες,
χωρίς τίποτα αδιαφανές. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούν.
Ο νέος νόµος για τις δηµόσιες προµήθειες έχει ένα πολύ γρήγορο, διαυγές και καλό σύστηµα. Σε τρεις µήνες ή σε πέντε
µήνες ολοκληρώνονται οι προκηρύξεις, κατοχυρώνονται οι διαγωνισµοί και µε τροµερή διαφάνεια υπερασπιζόµαστε, λοιπόν,
ότι οι δηµόσιες εταιρείες πρέπει, µπορούν και έχουν αποτελέσµατα µε αυτόν τον νόµο.
Μπαίνω στην τρίτη ενότητα. Άρα θεωρώ ότι µε αυτό το πνεύµα
προσεγγίσαµε και το θέµα της ΔΕΠΑ, το τρίτο µείζον θέµα το
οποίο συζητάµε.
Και εκεί όντως ανατρέψαµε µια ιδιωτικοποίηση, που έλεγε
«πουλήστε το 65% της ΔΕΠΑ, όπως είναι, υποδοµές, εµπόρια».
Εκεί προσεγγίσαµε πάλι το θέµα και είπαµε να υπάρξει διαχωρισµός της εταιρείας σε υποδοµές, αυτή που αναπτύσσει τα δίκτυα
και θέλουµε να αναπτυχθούν τα δίκτυα σε τριάντα δύο πόλεις,
θέλουµε να αναπτυχθούν στην Αθήνα περισσότερο, να αναπτυχθούν παντού και το εµπορικό κοµµάτι, το οποίο, όπως αναλυτικά
είπε ο κ. Σκρέκας, θα λειτουργήσει µε ορισµένα σηµεία.
Ας δεχθώ τώρα τα σηµεία κριτικής που γίνονται και είναι δύο.
Πρώτον, εάν το 14% από τις υποδοµές θα προσελκύσει επενδυτές. Κατά τη γνώµη µου, θα προσελκύσει. Παράδειγµα είναι ο
ΑΔΜΗΕ. Υπάρχουν πολλοί στρατηγικοί επενδυτές που δέχονται
να πάρουν ένα µειοψηφικό πακέτο και να αποκτήσουν όφελος
από µια τέτοια δραστηριότητα, η οποία είναι καλή και αµοιβαία
επωφελής. Άρα δεν θεωρώ ότι εξ ορισµού δεν θα προσελκύσει
σηµαντικό ενδιαφέρον, επειδή είναι µειοψηφικό πακέτο.
Το δεύτερο επιχείρηµα είναι, γιατί το δηµόσιο που κρατήσαµε
και ένα ποσοστό στο εµπόριο, στο οποίο µεταφέρουµε και τα
τέσσερα µακροχρόνια συµβόλαια, να έχει δικαιώµατα βέτο στα
µακροχρόνια συµβόλαια, τα διακρατικά δηλαδή συµβόλαια, απέναντι στον πλειοψηφoύντα µέτοχο, τον ιδιώτη, ο οποίος θα αποθαρρυνθεί να παίρνει σωστές εµπορικές αποφάσεις;
Κατ’ αρχάς, να διευκρινίσουµε ότι δεν εµπλέκεται καθόλου µε
την εµπορική δραστηριότητα που θα κάνει ο µέτοχος. Θα αγοράζει και δεν θα πουλάει, θα κάνει ό,τι θέλει και στο χονδρεµπόριο και στο λιανεµπόριο.
Αυτού του χαρακτήρα τα συµβόλαια έχουν δύο πτυχές. Είναι
µακροχρόνια, άρα µπορεί να τα επιλέξει και ο ιδιώτης, γιατί είναι
συµφέροντα υπό συγκεκριµένους όρους, εάν δηλαδή η συµφωνία µε έναν µεγάλο παραγωγό από οποιαδήποτε χώρα µε ένα µακροχρόνιο συµβόλαιο επταετίας ή οκταετίας είναι θεµιτό, µπορεί
να έχει µεγαλύτερη εµπορική σηµασία ανάλογα µε το πώς υπολογίζονται και προσδιορίζονται αυτές οι εµπορικές συµφωνίες.
Άρα αυτή η εταιρεία θα έχει και ένα πλεονέκτηµα ως προς αυτό.
Δεύτερον, για λόγους ασφάλειας του συστήµατος.
Θεωρώ ότι και στις δύο περιπτώσεις η ενσωµάτωση αυτού του
µικρού ποσοστού του κράτους σε αυτή την εταιρεία θα δηµιουργεί ένα µεγαλύτερο πλεονέκτηµα έναντι των ιδιωτών ανταγωνιστών, οι οποίοι, όπως ξέρετε θα λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, µε τα συµβόλαια και µε βάση την αγορά αερίου, βραχυχρόνια, µεσοπρόθεσµα, ανάλογα µε το πώς και τι
συµβόλαια θα έχουν. Άρα είναι ένα κεφάλαιο και όχι κατ’ ανάγκη
ένας περιορισµός στη λειτουργία αυτής της εταιρείας και αυτό
θα αποτυπωθεί, κατά τη γνώµη µου, και στο πολύ υψηλό τίµηµα
που θα προκύψει από τον ανταγωνισµό για την απόκτηση της
ΔΕΠΑ εµπορίου. Επαναλαµβάνω, θα δείτε ότι το τίµηµα θα είναι
πολλαπλάσιο και πολλαπλάσιο της συναλλαγής που κάναµε εξαγοράζοντας το µερίδιο της «SHELL», προκειµένου να διασφαλίσουµε τις υποδοµές ότι θα πάνε στη ΔΕΠΑ υποδοµών.
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Ακούστηκαν και πράγµατα που δεν στέκουν, εάν είναι υποχρεωτικό το unbundling. Ναι, είναι υποχρεωτικό το unbundling, δεν
µπορείς να έχεις και εµπόρια και δίκτυα και όλα αυτά µαζί, πρέπει
να υπάρχει διάκριση. Προς τα εκεί είναι οι κανονισµοί πλέον και
προς τα εκεί κινείται όλη η αγορά.
Κλείνω το θέµα της ΔΕΠΑ µε το θέµα των εργαζοµένων. Εµείς
βάζουµε τριετή εγγύηση γι’ αυτούς που θα µεταφερθούν στον
ιδιωτικό τοµέα. Δεν υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία ότι οι εργαζόµενοι της ΔΕΠΑ είναι το µεγάλο κεφάλαιο της εταιρείας. Η
εταιρεία είναι πολύ πετυχηµένη, δεν υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία επ’ αυτού. Και οι µόνιµοι και οι εργολαβικοί αποτελούν εκ
των πραγµάτων…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Συνεπώς, η πρόθεσή µας έχει διατυπωθεί σε όλους τους τόνους.
Κατά τη διάσπαση της εταιρείας, η επιδίωξή µας είναι να ενσωµατωθούν και οι εργολαβικοί, καθώς θεωρούµε ότι είναι απαράδεκτο το καθεστώς λειτουργίας για αυτούς που καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις εταιρείες. Πρέπει να εξοµοιωθούν και να γίνει συµβατό µε αυτό που όλοι θέλουµε, δηλαδή
οι εταιρείες να δουλεύουν µε κανονικούς εργαζόµενους, χωρίς
διακρίσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο.
Κλείνοντας, θα τοποθετηθώ µαζί µε τις τροπολογίες σε κάποια
σηµεία. Θα κάνω αποδεκτά δύο-τρία σηµεία από την οµιλία του
κ. Σκρέκα, αλλά θα βάλω τα θέµατα µαζί µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που θα καταθέσω σε λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Ο κ. Δένδιας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα διαθέσω ένα
λεπτό από τον χρόνο για να απαντήσω στο προσωπικό, το οποίο
ελέχθη προηγουµένως από την πλευρά της Χρυσής Αυγής. Συνήθως, τα αγνοώ αυτά, δεν δίνω και πολύ σηµασία, αλλά υπάρχει
κάποιο πράγµα που θα ήθελα να σχολιάσω, επειδή αφορά και
την νοµική µου ιδιότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ το τεκµήριο αθωότητας το
σέβοµαι απολύτως για όλους, προφανώς και επί της αρχής. Εδώ,
όµως, είναι λίγο περίεργο να υπάρχει τέτοιο ζήτηµα, όταν ο ίδιος
ο Αρχηγός της Χρυσής Αυγής στη διαδικασία ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του θανάτου, τουλάχιστον, του Παύλου Φύσσα, αν
δεν απατώµαι.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Της δολοφονίας, όχι του θανάτου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κατά συνέπεια η αποδοχή
πολιτικής ευθύνης της δολοφονίας τι απόκλιση έχει από την
ηθική αυτουργία; Για να καταλάβουµε και να συνεννοηθούµε
λίγο. Τι έννοια έχει η πολιτική ευθύνη επί δολοφονίας από στέλεχος της Χρυσής Αυγής; Αυτό δεν αµφισβητείται.
Επίσης, θα ήθελα να πω και κάτι ακόµα, για να λείπουν οι ψευδεπίγραφες επιγραφές. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι εθνικιστικό κόµµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τουλάχιστον στον πυρήνα.
Μπορεί να υπάρχουν στελέχη, ίσως κάποιοι Βουλευτές, που να
ανήκουν σε αυτό, αλλά η Χρυσή Αυγή, ως Χρυσή Αυγή, ο πυρήνας της δεν είναι εθνικιστικός, είναι ναζιστικός. Έχει τεράστια
διαφορά. Άλλο ναζιστές και άλλο εθνικιστές. Πάντοτε οµνύουν
στον Αδόλφο Χίτλερ. Υπάρχουν φωτογραφίες µε τους αγκυλωτούς σταυρούς. Υπάρχουν νεκρολογίες για τον Αδόλφο Χίτλερ
από στελέχη της Χρυσής Αυγής. Τι εθνικιστές και πράσινα άλογα
µας λένε εδώ πέρα; Απόλυτοι ναζιστές είναι, ναζιστές του αισχίστου είδους. Αυτό είναι. Τελεία. Να τα αφήσουµε τα περί εθνικιστών και τα λοιπά, να τα πουλάµε πουθενά αλλού.
Έρχοµαι τώρα, κύριε Υπουργέ, στο θέµα του νοµοθετήµατος,
αφού, όµως, παρατηρήσω πριν ότι δεν κάνατε καµµία αναφορά
σε αυτά τα οποία είπε ο κ. Σκρέκας, ο επιµελής εισηγητής µας,
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για το ζήτηµα στο Μάτι. Και δεν σας αναφέρω για το ποινικό κοµµάτι, διότι το ποινικό κοµµάτι αφορά τη δικαιοσύνη. Όµως, το εισαγγελικό πόρισµα δηµιουργεί ένα τεράστιο πολιτικό θέµα και
εσείς εδώ, κύριε Υπουργέ, εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση, όχι
µόνο το Υπουργείο σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Θα αρχίσουµε κουβέντα για το Μάτι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Εάν θέλουµε να αρχίσουµε; Αφού τοποθετήθηκε ο εισηγητής µας, δεν θεωρείτε ότι
είναι λογικό αυτός που εκπροσωπεί την Κυβέρνηση να απαντήσει; Το ζήτηµα στο Μάτι έχει µια τεράστια σηµασία, διότι αναδεικνύει πλήρως τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες της Κυβέρνησης
και του Πρωθυπουργού για τον θάνατο εκατό ανθρώπων, τις
οποίες όχι µόνο η Κυβέρνηση δεν ανέλαβε διά των παραιτήσεων
των συγκεκριµένων στελεχών αµέσως µετά την τραγωδία, αλλά
προσπάθησε να συγκαλύψει. Θυµίζω δήλωση δύο ή τρεις µέρες
µετά την απίστευτη τραγωδία Υπουργού, ο οποίος είπε «Μα, δεν
καταλαβαίνω τι κάναµε λάθος; Εάν βρισκόµουνα στην ίδια θέση,
θα έκανα ακριβώς τα ίδια και πάλι», χωρίς να απολυθεί από τον
Πρωθυπουργό µετά από αυτή τη δήλωση, που σηµαίνει την απόλυτη αποδοχή, κύριε Υπουργέ, από τον Πρωθυπουργό της ενιαίας κυβερνητικής ευθύνης γι’ αυτή την τραγωδία.
Το µεν λοιπόν, ποινικό θα το βρουν τα δικαστήρια, το πολιτικό,
όµως, που συνιστά αφ’ ενός µεν την επιλογή των στελεχών ποιος
θα το βρει; Θυµίζω ότι ο κατ’ εξοχήν αρµόδιος για τον συντονισµό, ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, ήταν άτοµο
το οποίο είχε κριθεί ακατάλληλο από προηγούµενη κυβέρνηση,
επί της δικής µου υπουργίας, να αναλάβει θέση ακόµη και υποστρατήγου. Αυτός ο οποίος δεν εκρίθη κατάλληλος για υποστράτηγος, εκρίθη από σας κατάλληλος για αρχιστράτηγος. Επί της
αρχιστρατηγίας τού επιλεγέντος αρχιστράτηγου, χάσαµε εκατό
ανθρώπους και δεν υφίσταται πολιτική ευθύνη; Δεν υφίσταται
ανάγκη να λεχθεί, εν πάση περιπτώσει, κάτι; Η συγγνώµη είναι
το ελάχιστο, δεν αρκεί εδώ, αλλά ούτε αυτή ελέχθη.
Μην πω για τα απίστευτα του Πρωθυπουργού που εµφανιζόταν τότε να ρωτάει τι ώρα θα πετάξουν αεροπλάνα όταν είχαµε
τους εκατό νεκρούς και διάφορα άλλα κωµικοτραγικά. Ανέµενα,
λοιπόν, από εσάς να τοποθετηθείτε, κατ’ ελάχιστο να τοποθετείτε.
Το Μάτι δεν είναι κάτι που θα περάσει και θα ξεχαστεί, όπως
η Κυβέρνηση επιδιώκει. Δεν πρόκειται να συµβεί αυτό το πράγµα.
Αποτελεί δικαιοσύνη για τη µνήµη των εκατό νεκρών, να υπάρξει
πλήρης διαλεύκανση. Και το λέω αυτό µε απόλυτο σεβασµό της
µνήµης τους και γι’ αυτό και οι τόνοι πρέπει να είναι χαµηλοί,
γιατί σεβόµαστε τη µνήµη αυτών που χάθηκαν. Αλλά δεν µπορούµε στο όνοµα του σεβασµού για τη µνήµη αυτών που χάθηκαν, να αφήνουµε την Κυβέρνηση να παριστάνει ότι το ζήτηµα
δεν υφίσταται. Αυτό συνιστά πρόκληση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοθέτηµα. Κύριε Σταθάκη, αν µου επιτρέπετε, µε το θάρρος της όχι µακράς γνωριµίας µας, αλλά της
–νοµίζω- καλής µας σχετικά σχέσης µια ενδυµατολογική παρατήρηση. Βλέπω ότι σιγά-σιγά εγκαταλείπετε αυτό το οποίο ονοµάζεται «στυλ Τσακαλώτου», αν µου επιτρέπετε να το ονοµάσω
εγώ, και προσιδιάζετε περισσότερο στην ένδυση τραπεζικού στελέχους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Εγώ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Εσείς, λοιπόν, κατ’ εικόνα
έρχεστε πιο κοντά σε εµάς. Όµως το νοµοθετικό σας έργο δεν
έρχεται πιο κοντά, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοθέτηµα, θα µου
επιτρέψετε να σας πω ότι -επί της ουσίας τοποθετήθηκε απολύτως ο εισηγητής µας, ο κ. Σκρέκας- διαβάζοντας το είναι απολύτως ένα νοµοθέτηµα «αλά ΣΥΡΙΖΑ». Τι σηµαίνει αυτό;
Πρώτον, διαδικασία: Επείγον. Γιατί επείγον, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι; Γιατί επείγον, κύριε Υπουργέ; Θέλετε να µου πείτε
ένα πράγµα εδώ το οποίο να συνιστά επείγον µε την κυριολεξία
του όρου, κάτι, δηλαδή, το οποίο για να εξεταστεί πρέπει η
Βουλή να φύγει από την ορθή διαδικασία χρόνου και να το συζητήσει ξαφνικά και γρήγορα; Δεν είναι κατ’ αρχάς καν ένα νοµο-
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θέτηµα.
Πάµε τώρα στο ζήτηµα το νοµοτεχνικό, της διάρθρωσης. Ακούτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κατ’ αρχάς, το επείγον έχει
τέσσερα µέρη. Το πρώτο µέρος είναι η αναµόρφωση του πλαισίου για την εκµετάλλευση και διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού. Υποτίθεται ότι αυτό είναι και επικεφαλίδα και αυτό
συζητάµε. Το υπόλοιπο είναι «και άλλες διατάξεις». Θα µου πείτε,
αυτό είναι το νοµοθέτηµα; Όχι.
Υπάρχει δεύτερο µέρος. Τι είναι το δεύτερο µέρος; Η σύσταση
της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών,
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Εδώ είµαστε στη στέρεη συριζαϊκή παράδοση. Φτιάχνουµε άλλο ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Υποτίθεται ότι είχαµε συµφωνήσει ότι πρέπει να
περιορίσουµε τις δαπάνες του κράτους κ.λπ.. Εσείς, όµως, έχετε
φτιάξει περίπου εξήντα επτά, νοµίζω, νοµικά πρόσωπα αυτό το
διάστηµα. Αυτό πρέπει να είναι το εξηκοστό όγδοο. Πιθανόν να
κάνω λάθος ένα ή δύο, πάνω ή κάτω. Ελπίζω να µην προλάβετε
να τα εκατοστίσετε. Αναφέροµαι στα νοµικά πρόσωπα που φτιάχνετε.
Μέρος τρίτο, εδώ ερχόµαστε σε άλλο θέµα: Ιδιοκτησιακός διαχωρισµός δικτύων διανοµής φυσικού αερίου. Αυτό είναι άλλο
θέµα.
Ερχόµαστε και στο τέταρτο. Το τέταρτο, όµως, πάλι κατά την
απόλυτα γνήσια συριζαϊκή παράδοση, που σηµαίνει ότι τίποτα
δεν σχετίζεται µε τίποτε, υποδιαιρείται σε άλλα τέσσερα µέρη.
Δηλαδή έχουµε τέσσερα θέµατα στο νοµοθέτηµα και στο τέταρτο, στο επείγον νοµοθέτηµα άλλα τέσσερα. Το πρώτο είναι
το Κτηµατολόγιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ επείγον ζήτηµα.
Έπρεπε να πάει µε ειδική διαδικασία. Το δεύτερο είναι διατάξεις
για την πολεοδοµική νοµοθεσία. Μετά υπάρχει και κάτι άλλο για
τα ενεργειακά θέµατα και στο τέταρτο κεφάλαιο υπάρχουν κάποιες διατάξεις για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο, αν
αγαπάτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προβλέπει και εγκαταστάσεις κέντρων για τη φιλοξενία και περίθαλψη άγριων ζώων.
Αυτό είναι στο νοµοθέτηµα για την γεωθερµία, κύριε Υπουργέ.
Επειδή κάθε «συριζαϊκή σαλάτα» πρέπει να έχει και την κάπαρη, υπάρχει το απαραίτητο. Το απαραίτητο τι είναι, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι; Οι διορισµοί. Διότι, σας παρακαλώ, κοιτάξτε
πίσω όλα τα νοµοθετήµατα σας. Δεν υπάρχει ένα νοµοθέτηµά
σας το οποίο να µην έχει µέσα κάπου κρυµµένη διάταξη διορισµού ή ευνοιοκρατίας υπέρ κάποιας οµάδας. Αυτός είναι ο τρόπος νοµοθεσίας επί τέσσερα χρόνια.
Τι έχουµε εδώ, λοιπόν; Εβδοµήντα εννιά άτοµα, εκτός ΑΣΕΠ
βέβαια. Μακριά το ΑΣΕΠ, η ιστορική κατάκτηση αυτής της χώρας
για να φύγουµε από το ρουσφέτι. Όχι επί δικής µας κυβερνήσεως, για να είµαστε ειλικρινείς. Ήταν νοµοθέτηµα του µακαρίτη
του Πεπονή για να αποδεικνύεται και η δικαιοσύνη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ που υποτίθεται ότι επ’ ονόµατι της αξιοκρατίας και
της επιβολής ήρθε στην εξουσία, µακριά το ΑΣΕΠ, αποδιοποµπαίο. Έχουµε εδώ εβδοµήντα εννέα άτοµα στη ΡΑΕ, είκοσι πέντε
στη ΔΑΠΕΕΠ και τριάντα προσλήψεις στην «ΑΡΙΑΔΝΗ». Νόµιµες;
Παράνοµες. Μέσα στη ρουσφετολογία σας, παρανοµείτε κιόλας.
Κύριε Υπουργέ, έρχεται η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής
και σας λέει ότι είναι ανακόλουθο µε το π.δ.164/2004. Και σας
λέει ακόµη ότι δεν προσδιορίζετε χρόνο απασχόλησης, που είναι
υποχρεωτικό. Κατά συνέπεια, και ρουσφέτι και εκτός ΑΣΕΠ και
παράνοµο εν ονόµατι της αξιοκρατίας.
Αλλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν φτάνει αυτό. Για να
είναι ένα νοµοθέτηµα πραγµατικό νοµοθέτηµα ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει
να υπάρχει και η παραδοξολογία. Και αναφέροµαι, κύριε Υπουργέ, σε αυτό το περίεργο 80Ε’ που τροποποιεί τον ν.4001/2011,
που λέει ένα απίστευτο πράγµα. Τι λέει; «Κάθετα ολοκληρωµένη
επιχείρηση που έχει στην κυριότητά της δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου, δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζεται να λάβει µέτρα
για τη συµµόρφωσή της µε τις διατάξεις του παρόντος». Έρχεται, δηλαδή, ο νοµοθέτης και λέει ότι δεν επιτρέπεται να απαγορευτεί σε κάποιον να συµµορφωθεί µε τη νοµιµότητα. Και αυτό
είναι διάταξη που έρχεται στο εθνικό Κοινοβούλιο προς ψήφιση,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μπορείτε να µου πείτε, παρεµπιπτόντως, τι λέει αυτό, έτσι από νοµική περιέργεια; Όταν θα πηγαίνουµε στις νοµικές σχολές τα χρόνια που έρχονται και θα
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µιλάµε γι’ αυτή την περίοδο και την παραδοξολογία της και την
κακή της νοµοθέτηση και τη ρουσφετολογική της νοµοθέτηση,
να εξηγούµε και αυτό σαν παράδειγµα περί έργου νοµοθετήσεως, που ο νοµοθέτης λέει ότι απαγορεύεται να µην προβλέπεται η υπαγωγή στον νόµο. Τι είναι αυτά, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι; Σοβαρά µιλάµε τώρα;
Βέβαια, η γενική παραδοξολογία, κύριε Υπουργέ, δεν έχει
τέλος. Ήρθατε εδώ και µας είπατε ότι βεβαίως η αρχή σας είναι
το 51% των εταιρειών των δικτύων να παραµένει στο δηµόσιο.
Μας το είπατε αυτό. Με τη ΔΕΣΦΑ τι κάνατε; Αυτές οι εξηγήσεις
που είπατε, ότι τάχα, µα, µου, σου, του, ψου. Αφού είχατε διακόψει τη διαγωνιστική διαδικασία, µπορούσατε να την ξεκινήσετε
από την αρχή, µπορούσατε να κάνετε ό,τι θέλετε. Για να καταλάβω: Είναι δυνατόν να έρχεστε εδώ και να µας λέτε από τη µία
το ένα και από την άλλη να έχετε κάνει το άλλο; Και αυτά να τα
παίρνουµε και στα σοβαρά; Και µάλιστα σε ένα νοµοθέτηµα, το
οποίο σας περιέγραψα και νοµίζω µε ακρίβεια και χωρίς κανέναν
φανατισµό και χωρίς ένταση;
Τελειώνω µε το θέµα της διασύνδεσης της Κρήτης. Να είµαστε
ξεκάθαροι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα σας τα πει και ο εισηγητής µας στη δευτερολογία του.
Κύριε Υπουργέ, εµείς δεν µπαίνουµε στα θέµατα. Εσείς τα διαχειρίζεστε. Εσείς είστε η εκτελεστική εξουσία. Εµείς είµαστε η
νοµοθετική εξουσία και έχουµε ελεγκτικό έργο. Εµείς τι ζητάµε;
Πρώτον, να γίνει κατά τον φθηνότερο τρόπο. Για να είµαστε και
ειλικρινείς, επειδή µιλάµε επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ: Κατ’ αρχάς,
να γίνει. Γιατί και αυτό είναι µεγάλη κουβέντα. Να γίνει, δηλαδή,
στη διάρκεια της ζωής µας, όχι στο υπερπέραν. Δεύτερον, να
γίνει φθηνά, δηλαδή µε ένα λογικό κόστος. Να χρηµατοδοτηθεί
το έργο από πόρους εξωελληνικούς. Δηλαδή, να µην µατώσει ο
ελληνικός προϋπολογισµός, κύριε Υπουργέ, να µη χαθούν πόροι.
Επίσης, να µην υπάρξουν πρόστιµα. Η δική σας υποχρέωση απέναντι στην Εθνική Αντιπροσωπεία είναι να έρθετε να τους πείτε
ότι «εγώ µε αυτό που κάνω πληρούνται ένα, δύο, τρία, τέσσερα».
Τελεία και παύλα. Εσείς έχετε την ευθύνη. Θα κριθείτε γι’ αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξαναλέω ότι επί των ρυθµίσεων
θα υπάρξει δευτερολογία του εισηγητή µας, του κ. Σκρέκα. Προσπάθησα, πέραν των γενικών θεµάτων, να σας δείξω για λίγο
γιατί η χώρα βρίσκεται ακόµα σε πλαίσιο κρίσης. Το νοµοθέτηµα
αυτό, νοµοθέτηµα που ορισµένες διατάξεις του θα µπορούσαν
να θεωρηθούν καλών προθέσεων και θα µπορούσαµε να τις συζητήσουµε και µερικές θα µπορούσαµε και να τις ψηφίσουµε,
στο σύνολό του δηµιουργεί, κύριε Σταθάκη, αυτή την εικόνα που
δηµιούργησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ σε πρώτη εκδοχή -και
ΣΥΡΙΖΑ σκέτο τώρα- όλο αυτό τον καιρό. Αυτό, το οποίο είναι ιδιαιτέρως ευχάριστο πρέπει να σας πω για µας –δεν νοµίζω, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι ιδιαιτέρως ευχάριστο για σας και
σε προσωπικό επίπεδο ευχόµεθα σε όλους σας πάντοτε όλα να
πηγαίνουν καλά- αλλά αυτό που είναι ιδιαιτέρως ευχάριστο είναι
ότι αυτή η περίοδος σε λίγες εβδοµάδες µε το καλό έρχεται στο
τέλος της. Θα αναλάβει µια άλλη κυβέρνηση, η οποία µε σοβαρότητα απέναντι στα πράγµατα θα τα φτιάξει, θα τα φέρει στα
ίσια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Δένδια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Τι θα θέλατε, κύριε
Υπουργέ; Δεν υπήρξε κάτι προσωπικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Μία ανακρίβεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ο κ. Δένδιας παρουσίασε ότι υπήρχε ενδυµατολογική
συγγένεια δική µου µε τον κ. Τσακαλώτο για χρόνια, από την
οποία σιγά-σιγά αποκλίνουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Προσοµοίωση, όχι συγγένεια.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Είναι ανακριβές αυτό που λέτε. Οφείλετε να το διορθώσετε. Ιδεολογική συγγένεια κ.λπ.. Αλλά ενδυµατολογική, όπως
το είπατε, νοµίζω ότι απέχει πολύ από την πραγµατικότητα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Χαίροµαι αν σας προσέβαλα, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Όχι, δεν είναι θέµα προσβολής. Είναι θέµα ακρίβειας διατύπωσης. Είναι πραγµατολογικό δεδοµένο.
Να δώσω µια διευκρίνιση. Αυτό, το οποίο διαβάσατε ως νοµικό
παράδοξο, είναι µια ευρωπαϊκή οδηγία, την οποία έχουµε ενσωµατώσει στον ΔΕΣΦΑ. Την επαναφέρουµε τώρα και για τη ΔΕΠΑ.
Δεν έχει κάποια άλλη διάσταση, αυτό θέλω να πω.
Για τα θέµατα των προσλήψεων εκτός ΑΣΕΠ θα επανέλθουµε
όταν φτάσει η ώρα των νοµοτεχνικών. Εµείς δεν είµαστε οι πιο
κατάλληλοι για να παραβιάζουµε το ΑΣΕΠ, ειδικά στον ενεργειακό τοµέα αφού, όπως καταλάβατε, βρήκαµε µερικές εκατοντάδες εργολαβικούς να δουλεύουν για δέκα και είκοσι χρόνια.
Μάλλον εµάς δεν µπορείτε να µας κατηγορήσετε για εργασιακά
θέµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώταρος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από τη Χρυσή Αυγή.
Επειδή έχει αρχίσει ο κύκλος και θέλουν όλοι οι Κοινοβουλευτικοί να τοποθετηθούν, θα τοποθετηθούν όσοι Κοινοβουλευτικοί
θέλουν µε τη σειρά και αµέσως µετά θα ξεκινήσει η λίστα των
οµιλητών. Σε περίπτωση που δεν έρθει κάποιος Κοινοβουλευτικός να τοποθετηθεί µε τη σειρά, θα προηγηθούν δέκα οµιλητές
και µετά θα τοποθετηθεί ο επόµενος Κοινοβουλευτικός, αν δεν
είναι κάποιος εντός της Αιθούσης.
Έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά, κύριε συνάδελφε. Αµέσως
µετά είναι ο κ. Μανιάτης.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω την οµιλία µου να δώσω µια οφειλόµενη απάντηση στον κ. Δένδια για τα όσα είπε.
Πρώτον, καταθέτω στα Πρακτικά τη διευκρινιστική δήλωση
του Γενικού Γραµµατέα της Χρυσής Αυγής κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου σχετικά µε το «αναλαµβάνω την πολιτική ευθύνη», το
οποίο δεν ήταν µόνο δυο λέξεις. Ήταν µία ολόκληρη παράγραφος που επεξηγούσε ακριβώς το τι εννοούσε ο Αρχηγός της
Χρυσής Αυγής. Τώρα, αν θέλει ο κ. Δένδιας, ο δικηγόρος των Ρότσιλντ, να εφαρµόζει σταλινικές µεθόδους προπαγάνδας, του τις
επιστρέφουµε πίσω. Τα ίδια έκαναν και στην παντοδυναµία τους
το 2013 και µετά από λίγο καιρό ήρθε η στιγµή του έτσι. Και ο
νοών νοείτω. Και το παρεάκι, το οποίο οργάνωσε τη µεγαλύτερη
πολιτική σκευωρία που έχει υπάρξει ποτέ στην πατρίδα µας,
σιγά-σιγά τελείωσε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και ένας εξ αυτών –για να θυµόµαστε και να λέµε κάποια
πράγµατα- ήταν και ο κ. Μιχελάκης. Όταν έψαχναν να βρούνε τα
κρυφά οπλοστάσια της Χρυσής Αυγής σε ένα µουσείο του κ.
Πάλλη, αντί να βρούνε το οπλοστάσιο της Χρυσής Αυγής, βρήκαν το τεφτέρι του Πάλλη µε τα πόσα έδινε και λάδωνε τον κ. Μιχελάκη για να κάνει ερωτήσεις προς όφελος του κ. Πάλλη εις
βάρος των συµφερόντων άλλων επιχειρηµατιών. Και τελικά ο κ.
Μιχελάκης, όταν η υπόθεση έπρεπε να έρθει και ήρθε εντός του
ελληνικού Κοινοβουλίου για την άρση ασυλίας του, δεν έγινε
άρση ασυλίας διότι έβαλε πλάτη ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να τα θυµόµαστε
όλα. Και τότε είχε βγει και ο κ. Μιχελάκης για να µιλήσει για την
υπόθεσή του, αλλά ο νυν Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, είχε εξηγήσει νοµικά γιατί δεν ευσταθεί αυτή η υπόθεση. Τελικά, όταν ο κ. Μιχελάκης δεν ήταν Βουλευτής και δεν
είχε βουλευτική ασυλία, η υπόθεση οδηγήθηκε στο ακροατήριο
και την καµπάνα την έφαγε γιατί τα «έπαιρνε» για να κάνει ερωτήσεις για λογαριασµό κάποιου επιχειρηµατία εις βάρος άλλου
επιχειρηµατία.
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Αυτά, κύριε Δένδια. Όπως, επίσης, παλεύετε και αγωνίζεστε
για τον αυτοπροσδιορισµό όλων, αφήστε και εµάς να αυτοπροσδιοριζόµαστε όπως θέλουµε και όπως είµαστε. Είµαστε Έλληνες
εθνικιστές και όλους τους υπόλοιπους χαρακτηρισµούς σας τους
επιστρέφουµε. Να τους πάρετε πίσω. Δεν τσιµπάει ούτε ο κόσµος. Και το έχετε δει, παρά την τεράστια προπαγάνδα εις
βάρος µας. Περαστικά σας!
Όσο για τα όσα συµβαίνουν στην πατρίδα µας, βλέπουµε µια
ελληνική κοινωνία που βράζει στην κυριολεξία σε όλα τα επίπεδα.
Μια ελληνική κοινωνία που την έχετε καταστρέψει οικονοµικά,
µετά από τρεισήµισι µνηµόνια, κοντά δέκα χρόνια λιτότητας,
αφαίµαξης, διάλυσης της οικονοµίας. Μια κοινωνία που την έχετε
καταρρακώσει σε εθνικό επίπεδο µε αποκορύφωµα τα όσα συνέβησαν τον τελευταίο ενάµιση χρόνο µε την επαίσχυντη προδοσία των Πρεσπών, που ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των
Ελλήνων πολιτών ήταν και είναι αντίθετη σε αυτό το έκτρωµα,
και ακόµα και κάποιο λίγοι που έλεγαν ότι ενδεχοµένως να είναι
ένας έντιµος συµβιβασµός, βλέποντας τα µεθεόρτια έχουν αρχίσει και αλλάζουν και αυτοί την άποψή τους, εσείς της Κυβέρνησης να συνεχίζετε να εφαρµόζετε µεθόδους που είχε γράψει
ο Τζορτζ Όργουελ στο βιβλίο του «1984». Μάλλον εσάς είχε κατά
νου.
Επίσης, βλέπουµε ΜΑΤ παντού. Όπου πηγαίνετε πρέπει να
έχετε διµοιρίες ΜΑΤ γιατί χωρίς αυτές δεν µπορεί να κάνετε τίποτα. Προληπτικές προσαγωγές, συλλήψεις και παρακολουθήσεις πολιτών διά στόµατος Όλγας Γεροβασίλη, η οποία είπε κατά
λέξη -για να µην ξαναπεί ότι όλα αυτά είναι γκεµπελίστικες µέθοδοι- ότι «πολλές από τις προληπτικές προσαγωγές που έχουν
γίνει σε διάφορα γεγονότα τους τελευταίους µήνες κυρίως στη
βόρεια Ελλάδα, οι προσαγωγές έχουν ονοµατεπώνυµα και οι
ίδιοι ξέρουν γιατί. Και ξέρουν τι ετοιµάζονταν να κάνουν. Αυτό
είναι µέρος της δουλειάς». Παραδοχή ότι παρακολουθείτε τους
πάντες και τα πάντα.
Για να καταλάβετε το µέγεθος παρακολούθησης και της προσπάθειας φίµωσης της έκφρασης των πολιτών στο διαδίκτυο,
σας δίνουµε τα στοιχεία των αιτηµάτων της κυβέρνησης προς το
Facebook και τη Google από το 2013 ως το 2018 για να δείτε ότι
τα αιτήµατα προκειµένου να ανευρεθεί ποιος είναι ο χρήστης
µιας ιστοσελίδας ή ενός site έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Το καταθέτω για τα Πρακτικά για όποιον ενδιαφέρεται.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μέσα σε όλα αυτά που συµβαίνουν και στους Έλληνες πολίτες
οι οποίοι είναι ζαλισµένοι από τη συνεχιζόµενη λαίλαπα την οποία
δέχονται σε όλα τα επίπεδα, βγήκε και αυτό το περίφηµο πόρισµα των δικαστικών αρχών για το Μάτι. Βέβαια λίγες εβδοµάδες
πριν έβγαλε την έκθεσή του το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος,
που όπως όλοι γνωρίζουµε ελέγχεται πλήρως πολιτικά από τον
ΣΥΡΙΖΑ και τους ανθρώπους του. Έβγαλε ένα πόρισµα, το οποίο
επί της ουσίας έβγαζε λάδι την κ. Δούρου. Γιατί αυτό είναι το ζητούµενο. Ο άνθρωπός µας να βγει λάδι. Έριχνε το φταίξιµο στο
παρελθόν, στα όσα συνέβησαν τα τελευταία πενήντα χρόνια και
διάφορες άλλες κουφές δικαιολογίες.
Βέβαια το πόρισµα των εισαγγελικών αρχών λέει ποιοι ευθύνονται. Από τους πρώτους που έχουν ευθύνη είναι η κ. Δούρου
η οποία ακόµα και µε τη χθεσινή της δήλωση δεν παραδέχεται
τίποτα και ρίχνει το φταίξιµο σε όλους τους άλλους. Ωραία ηθική.
Είδαµε ότι το πόρισµα ρίχνει ευθύνες και διώκονται ποινικά όσοι
όλοι εµπλέκονταν σε εκείνη την συνέντευξη τύπου φιάσκο οπερέτα που ο κ. Τζανακόπουλος επεξηγούσε µε χάρτη, µε φωτογραφίες από δορυφόρους, από την ελληνική διαστηµική υπηρεσία και άλλες ότι ήταν ένα οργανωµένο σχέδιο εµπρησµών και
διάφορες άλλες ιστορίες για µικρά παιδιά.
Τελικά ήταν η εγκληµατική αµέλεια ενός ηλικιωµένου στο
Νταού Πεντέλης και η ακόµα µεγαλύτερη εγκληµατική αµέλεια
από µέρους όλων των υπηρεσιών που εµπλέκονταν.
Πέραν όλων αυτών των φοβερών αβλεψιών των υπηρεσιών, είχαµε και το τραγικό λάθος του ότι η εποπτεύουσα αρχή Περιφέρεια Αττικής δεν έδωσε ποτέ την εντολή για εκκένωση. Ας
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δινόταν αυτή η εντολή και όπως λένε πλέον όλες οι πραγµατογνωµοσύνες ο περισσότερος κόσµος θα είχε σωθεί. Με τα πόδια
να κατέβαιναν στη θάλασσα οι ηλικιωµένοι και οι ηλικιωµένες θα
γλίτωναν τη ζωή τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Παναγιώταρε,
να σας διακόψω, σας παρακαλώ, για µερικά δευτερόλεπτα.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας
παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµε’νως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ο Ρήγας και
η Επανάσταση» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι
τρεις µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από
το 1ο Γυµνάσιο Αλίµου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Παναγιώταρε.
Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Είναι µία Κυβέρνηση που έχει απωλέσει προ πολλού την εµπιστοσύνη όχι µόνο του ελληνικού λαού
αλλά και της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου. Βλέπουµε µε διάφορες µεταγραφές, αποσπάσεις, υποσχετικές, να στηρίζεται
κατά περίπτωση στα διάφορα νοµοσχέδια. Ακόµα και τώρα
υπάρχουν Βουλευτές που ανήκουν στους Ανεξάρτητους Έλληνες, στηρίζουν την Κυβέρνηση και παραµένουν στους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Αυτή η Κυβέρνηση το µόνο που χρειαζόταν από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ήταν ένα «φου» για να πέσει. Και αντ’ αυτού
βλέπουµε τη Νέα Δηµοκρατία να βάζει συνεχώς πλάτη -είτε µε
λόγια είτε µε πράξεις- όπως του Αρχηγού της Νέας Δηµοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, που ενώ η πατρίδα µας µαστίζεται από
τη λαθροµετανάστευση, τη συνεχή εισβολή και τη διάλυση των
πάντων, στηλιτεύει έναν άλλο ηγέτη της δεξιάς, τον Ούγγρο
Ορµπάν, διότι εφαρµόζει αντιµεταναστευτική πολιτική. Στην Ουγγαρία δεν υπάρχουν λαθροµετανάστες, δεν υπάρχει εγκληµατικότητα, δεν υπάρχει κανένα από αυτά τα προβλήµατα και εµείς
που έχουµε τα πάντα να βάζουµε πλάτη στον ΣΥΡΙΖΑ.
Όσο για το εν λόγω νοµοσχέδιο αναφέρθηκε ο εισηγητής µας
στα διάφορα θέµατα. Δεν είναι ένα µόνο θέµα. Είναι ένα ποτ
πουρί θεµάτων και ζητηµάτων. Ένα γενικό συµπέρασµα στο
οποίο θα µπορούσαµε να τοποθετηθούµε και το οποίο θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε είναι ότι µε τα µνηµόνια τα οποία
έχετε ψηφίσει όλοι σας πλέον- κάποιοι τα έχετε ψηφίσει όλα, και
το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο, θα πάρετε το µεγάλο βραβείο- έχετε επί της ουσίας εκχωρήσει όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές σε ξένα συµφέροντα. Όσες δεν τις έχετε παραχωρήσει, το ετοιµάζετε οσονούπω, µάλιστα έναντι πινακίου φακής.
Όλες οι ενέργειές σας ή οι πράξεις σας, όλα όσα λέτε εδώ επί
της ουσίας δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο νόηµα. Ακόµα και για τα
µελλοντικά κοιτάσµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου για τα
οποία γίνονται διεργασίες συνεχώς, υπάρχει διαξιφισµός µεταξύ
Κυβέρνησης και στελεχών της Αντιπολίτευσης που κάποτε ήταν
κυβέρνηση για το ποιος ξεκίνησε πρώτος αυτή την προσπάθεια.
Το ζητούµενο είναι αν από όλα αυτά θα ωφεληθεί το ελληνικό
κράτος και οι Έλληνες πολίτες. Δυστυχώς φοβούµεθα ότι δεν
πρόκειται να ωφεληθούν µε όσα έχετε υπογράψει επί της ουσίας
καθόλου οι Έλληνες και το ελληνικό κράτος.
Βλέπουµε εδώ διάφορα ζητήµατα στο εν λόγω νοµοσχέδιο
που αφορούν το Κτηµατολόγιο. Σε αυτό το αµαρτωλό Κτηµατολόγιο που δεκαετίες τώρα το έχει χρυσοπληρώσει ο ελληνικός
λαός, έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά κατά το παρελθόν και συνεχώς, επειδή τρώγονταν αυτά τα λεφτά και χάνονταν, καλούνταν ξανά οι πολίτες να καταθέσουν ξανά χαρτιά, αλλά πάντοτε
µε το απαραίτητο παράβολο. Να δούµε κάποτε και πότε θα τελειώσει αυτό το περίφηµο Κτηµατολόγιο, ώστε να µπορέσουµε
και εµείς να πούµε ότι σε αυτό το κοµµάτι είµαστε προοδευµένο
κράτος.
Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση, επαναλαµβάνω και κλείνω, στην πατρίδα µας είναι άσχηµη σε όλα τα επίπεδα.
Λίαν συντόµως, σε λιγότερο από τρεις µήνες θα έχουµε τις
πρώτες εκλογές, αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα δώσουµε όλοι δείγµατα γραφής για το τι
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κάναµε µέχρι τώρα για το τι πρόκειται να κάνουµε και στις ευρωεκλογές θα είναι ένα πρώτο δείγµα γραφής για να καταλάβει
η πρώην συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ότι όλα όσα έκαναν αυτά
τα χρόνια ήταν απέναντι στη βούληση του ελληνικού λαού.
Επίσης να δούµε και αυτό το οποίο λέει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η Αντιπολίτευση, εµείς, αν αγγίζουν τον κόσµο. Ειδικότερα για την Νέα Δηµοκρατία που προαλείφεται για την εξουσία
στις επόµενες εθνικές εκλογές, να δούµε αν πείθει τον κόσµο.
Γιατί µέχρι τώρα τα γκάλοπ, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, δείχνουν ότι αγκοµαχάτε για να βγείτε µπροστά παρά τα αίσχη που
συµβαίνουν στην πατρίδα µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Παναγιώταρο.
Ο κ. Μανιάτης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
Αµέσως µετά ο κ. Ξυδάκης και ο κ. Καραθανασόπουλος.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Εκατόν ένας νεκροί και ούτε µία παραίτηση. Εκατόν µία ψυχές άδικα χαµένες και δεν υπήρχε τσίπα
σε κανέναν να παραιτηθεί. Πληµµέληµα σύµφωνα µε τη δικαιοσύνη. Κακούργηµα για όποιον στοιχειωδώς έχει συνειδητοποιήσει το χάος, την ανοργανωσιά, την έλλειψη υπευθυνότητας, τον
κυνισµό, την αδιαφορία για καθήκοντα που τους είχε αναθέσει η
πολιτεία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε κάποτε: «Είµαστε κυβέρνηση, αλλά δεν
έχουµε την εξουσία» και διεκδικούσε να πάρει την εξουσία µε
κάθε τρόπο για να κυβερνηθεί σωστά η χώρα.
Στο Μάτι την είχατε όλη την εξουσία. Ήταν δικός σας ο Αρχηγός της Αστυνοµίας. Ήταν δικός σας ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής. Ήταν δικός σας ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας. Ήταν δική σας η Περιφερειάρχης. Ήταν δικός σας ο
Πρωθυπουργός που έστησε τη θεατρική παράσταση εκείνο το
βράδυ ότι δήθεν δεν ήξερε, όταν υπήρχαν επίσηµες ανακοινώσεις ότι υπήρχαν νεκροί. Είναι δικός σας ο «Υπουργός προπαγάνδας» που παρουσίαζε δήθεν είκοσι τρεις ταυτόχρονες
πυρκαγιές και όταν του ζήτησα, µε ερώτησή µου, να καταθέσει
στη Βουλή τις δορυφορικές εικόνες, όπως επίσης και τα πορίσµατα των εργαστηρίων που είπαν ότι υπήρξαν είκοσι τρεις ταυτόχρονες πυρκαγιές, αρνήθηκε να τα καταθέσει. Είναι δική σας
όλη η πολιτική και ηθική ευθύνη.
Συζητάµε για άλλη µια φορά, συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
ένα νοµοσχέδιο που τα έχει όλα και δεν έχει τίποτα.
Ο εισηγητής µας, ο Γιώργος Αρβανιτίδης, κατέθεσε την άποψή
µας για τις απαράδεκτες ρυθµίσεις που προβλέπονται και για τη
ΔΕΠΑ και για το ΙΓΜΕ.
Τη ΔΕΠΑ την παραλάβατε, κύριε Υπουργέ -και είναι ακόµη και
σήµερα- ως µια πολύ ισχυρή εταιρεία του λιανεµπορίου στο φυσικό αέριο και µια από τις πιο ισχυρές εταιρείες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου σε διεθνοπολιτικά θέµατα, µε συµµετοχή σε
κορυφαίους γεωστρατηγικούς αγωγούς. Με τη ρύθµισή σας θα
καταντήσετε αδειανό πουκάµισο και τη ΔΕΠΑ Υποδοµών και τη
ΔΕΠΑ Εµπορίας και θα συνεχίσετε, δυστυχώς, να κρατάτε σε
οµηρία τους εργαζοµένους της εταιρείας, που έχετε χρέος να
προχωρήσετε και να ρυθµίσετε το θέµα τους.
Δεν λέτε, όµως, τίποτα για τη ΔΕΠΑ, για τα 155 εκατοµµύρια
ευρώ που χαρίσατε στη «SHELL», µια εταιρεία που εδώ και µια
δεκαετία έχει στρατηγική να αποχωρήσει από τη λιανική αγορά
όλης της Ευρώπης. Ξέραµε όλοι ότι θέλει να αποχωρήσει και της
δώσατε χάρισµα 155 εκατοµµύρια ευρώ, χωρίς καµµία τεκµηρίωση.
Και δεν µας είπατε και τίποτε για τον Μανώλη Πετσίτη και τα
120 εκατοµµύρια ευρώ που χρωστάει ο Λαυρεντιάδης. Έχουν
παρθεί τα αναγκαία µέτρα από τη ΔΕΠΑ εσωτερικά, ώστε να µη
γίνουν ακόµη χειρότερα τα πράγµατα;
Και, βεβαίως, το ερώτηµα είναι τεράστιο και είναι ερώτηµα πια
προς τη δικαιοσύνη. Όταν γίνεται δηµόσια αναφορά -και φανταζόµαστε ότι υπάρχει στον φάκελο της δικογραφίας- σε ονόµατα
Υπουργών που έχουν εµπλακεί στο σκάνδαλο ΛαυρεντιάδηΔΕΠΑ, αυτός ο φάκελος αντί να έρθει αµελλητί στη Βουλή, πού
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βρίσκεται; Τι συµβαίνει;
Σε αυτό το νοµοσχέδιο δεν µπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να αποφύγει
για άλλη µια φορά να επαναλάβει τις ντροπές των παράνοµων
προσλήψεων εκτός ΑΣΕΠ.
Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι ένας σπουδαίος φορέας, που τον καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ
όταν φέραµε τη νοµοθεσία για τη δηµιουργία του ρυθµιστή.
Όµως, ο ρυθµιστής έχει ως ευθύνη να µην επιτρέπει κρυφούς
ανταγωνισµούς και συνεννοήσεις ανάµεσα σε καρτέλ στις εταιρείες της ενέργειας.
Και αντί να τιµήσει η Κυβέρνηση τα παιδιά που µαθαίνουν
γράµµατα, που σπουδάζουν, που κάνουν µεταπτυχιακά και διδακτορικά και µε αντικειµενικό τρόπο να ενισχύσει τη Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας, προβλέπει, έξω από κάθε διαδικασία, έξω από
κάθε πρόβλεψη, ουσιαστικά παράνοµες προσλήψεις εβδοµήντα
εννέα κολλητών της Κυβέρνησης. Και το συνεχίζει µε εξίσου παράνοµες και αδιανόητες προσλήψεις άλλων τριάντα σε αυτό το
ειδικό επενδυτικό όχηµα -στο οποίο θα επανέλθω- το οποίο -υποτίθεται- θα κατασκευάσει ως εθνικό έργο την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Αττικής.
Έχετε απαξιώσει τον ρυθµιστή της ενέργειας και τον έχετε καταντήσει παραµάγαζο του Υπουργείου. Και γι’ αυτό σας ζήτησε
η διοίκηση της ΡΑΕ να περάσετε την προκλητική ρύθµιση, την
απαράδεκτη, που κανένας Υπουργός πριν από σας δεν είχε διανοηθεί να περάσει, να απαλλάσσονται από τις αστικές τους ευθύνες τα µέλη της ΡΑΕ. Γιατί τόσα χρόνια κανένας Υπουργός δεν
είχε περάσει αυτή την εκ των προτέρων απαλλαγή από αστική
ευθύνη της ΡΑΕ; Τι θέλετε να κρύψετε; Ποιοι σας είπαν ότι δεν
θα βάλουν υπογραφή, αν δεν τους απαλλάξετε προκαταβολικά;
Γιατί προφανώς δεν σας ήρθε ουρανοκατέβατο.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσω µε δύο κορυφαία, εθνικής σηµασίας πατριωτικά θέµατα, τα οποία σχετίζονται µε τα ενεργειακά ζητήµατα της χώρας και τα οποία θεωρώ
ότι βρίσκονται σε µία σοβαρή διακινδύνευση.
Το πρώτο ζήτηµα είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρου – Κρήτης - Αττικής, ο γνωστός «EuroAsia Interconnector»,
ένα έργο το οποίο σχεδιάσαµε την περίοδο 2011 - 2014 και το
εντάξαµε στα χρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά προγράµµατα µε
προοπτική να πάρει περίπου 350 εκατοµµύρια ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταµεία. Έχει ήδη πάρει 70 εκατοµµύρια ευρώ για να
ωριµάσει τις µελέτες. Και εκτός όλων των άλλων -γιατί πρόκειται
για το πρώτο καλώδιο που συνδέει δυο ηπείρους, την Ασία µε
την Ευρώπη- αίρει την ενεργειακή, την ηλεκτρική αποµόνωση της
Κύπρου, αίρει την ηλεκτρική αποµόνωση της Κρήτης και βοηθά
πάρα πολύ στη διασφάλιση του ενεργειακού ισοζυγίου της
χώρας. Είναι ένα έργο που προχωρούσε κανονικά.
Τέσσερα χρόνια τώρα, σκόπιµα, υπηρετώντας ύποπτες σκοπιµότητες και ύποπτα συµφέροντα, η Κυβέρνηση το έχει οδηγήσει
σε αδιέξοδο. Και πού φτάσαµε;
Αυτή εδώ είναι η επίσηµη ανακοίνωση της κυπριακής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κοινό ανακοινωθέν, µε
ηµεροµηνία 27 Φεβρουαρίου 2019: «Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυπριακή κυβέρνηση, όλοι
οι φορείς της Κύπρου παρακαλούν την ελληνική Κυβέρνηση…».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Και ο «EuroAsia».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Και ο «EuroAsia». Δεν µε ενδιαφέρει!
Με ενδιαφέρει ότι είναι η κυπριακή κυβέρνηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Και η εταιρεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, δεν
ακούγεστε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Και µε ενδιαφέρει ότι είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Μανιάτη, µην
ανοίγετε διάλογο. Σας παρακαλώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ντροπή σας! Μην το κρύβετε! Δεν ντρέπεστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ, µη διακόπτετε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Θα σας πω τι κάνετε, γιατί πρέπει να
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απολογηθείτε.
Ο Κύπριος Υπουργός Ενέργειας έχει στείλει επιστολή στον κ.
Σταθάκη εδώ και λίγες εβδοµάδες και του λέει: «Σε παρακαλώ,
έλα στον διάλογο, γιατί θέλω να άρω την ενεργειακή αποµόνωση
της πατρίδας µου, του νησιού µου».
Και ο κ. Κανιέτε, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, του λέει
το ίδιο. Και ζητώ µε ερώτησή µου στη Βουλή να κατατεθεί και η
επιστολή του κ. Λακκοτρύπη, του Υπουργού της Κύπρου, και η
επιστολή του Κανιέτε και οι απαντήσεις του κ. Σταθάκη και ουδέποτε κατατέθηκαν. Τι θέλετε να κρύψετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Έχουν κατατεθεί. Έχουν δοθεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Τι θέλετε να κρύψετε;
Θα σας πω, όµως, πώς αποκαλύπτεται εξ αντικειµένου τι θέλετε να κρύψετε.
Καταθέτω για τα Πρακτικά το κοινό ανακοινωθέν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυπριακής κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν ανακοινωθέν, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξέρετε τι κάνει, κυρίες και κύριοι, η σηµερινή Κυβέρνηση; Λέει
δήθεν ηρωικά: Θα το κάνω το Κρήτη - Αττική εθνικό έργο». Ξέρετε τι σηµαίνει «εθνικό έργο»; Σηµαίνει ότι δεν υπογράφω την
αίτηση για να πάρει το καλώδιο 350 εκατοµµύρια ευρώ από τα
ευρωπαϊκά χρήµατα και επιβαρύνω τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα καταναλωτή µε 400 εκατοµµύρια από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Επιπλέον, δύο χρόνια τουλάχιστον καθυστερεί η υλοποίηση
της µεγάλης διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής. Ο κύριος Υπουργός
είπε νωρίτερα ότι κάθε χρόνος καθυστέρησης σύνδεσης της
Κρήτης µε την Αττική κοστίζει 450 εκατοµµύρια ευρώ. Ναι, συµφωνούµε. Τα δύο χρόνια, λοιπόν, δικής σας καθυστέρησης κοστίζουν επιπλέον στον Έλληνα πολίτη 900 εκατοµµύρια ευρώ,
συν άλλα 350 εκατοµµύρια που θα χάσουµε από τα ευρωπαϊκά
κονδύλια, πάνω από 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Αυτή είναι η πολιτική που ασκείτε. Είναι µια πολιτική βλαπτική
για την πατρίδα, µια πολιτική βλαπτική για το δηµόσιο συµφέρον,
µια πολιτική βλαπτική για τον Έλληνα πολίτη.
Τελειώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτό που ψευδώς,
για άλλη µια φορά, είπε σε συνέντευξή του χθες στην ΕΡΤ ο
Υπουργός κ. Σταθάκης. Περνώ στο µεγάλο γεωπολιτικό θέµα της
ανακάλυψης του πολύ καλού κοιτάσµατος υδρογονανθράκων
«Γλαύκος» στην Κύπρο.
Στο ερώτηµα, λοιπόν, τι κάνει τέσσερα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ.
Σταθάκης είπε ότι είχε προκηρυχθεί ένας διαγωνισµός από τους
προηγούµενους, που όµως ήταν κακός και γι’ αυτό δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τα είκοσι θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και
νότια της Κρήτης.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, έχω µπροστά µου την
«Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπου δηµοσιεύτηκε η διεθνής προκήρυξη του διαγωνισµού. Ξέρετε πότε προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός; Στις 13 Νοεµβρίου 2014. Στη σελίδα
9 της προκήρυξης ξέρετε τι λέει; «Οι προσφορές θα κατατεθούν
µέσα σε έξι ηµερολογιακούς µήνες». Μιλάµε, δηλαδή, για τον
Μάιο του 2015. Εάν υπάρχει, λοιπόν, αποτυχία στον διαγωνισµό,
είναι αποτυχία ΣΥΡΙΖΑ, που απέτρεψε τους επενδυτές από το να
καταθέσουν προσφορές. Αυτός ο διαγωνισµός έγινε µε τους δύο
κορυφαίους επιστηµονικούς συµβούλους του κόσµου, έγινε µετά
από συµβουλές της µεγαλύτερης εταιρείας του κόσµου, της νορβηγικής «PGS», που κάνει τις σεισµικές έρευνες, και, επιπλέον,
έγινε µε συµβουλές του Κρατικού Γαλλικού Ινστιτούτου Πετρελαίου του «BEICIP»…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε συνάδελφε,
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε.
…που και το «PGS» και το «BEICIP» ήταν οι επίσηµοι σύµβουλοι της ελληνικής πολιτείας και έκαναν τη χάραξη των οικοπέδων.
Αν, λοιπόν, η σηµερινή Κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει καλύτερους
συµβούλους, να κάνει νέες χαράξεις. Δεν θα επιτρέψουµε, όµως,
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σε κανέναν να υποσκάπτει µια εθνική προσπάθεια, η οποία σήµερα, αν είχε προχωρήσει µε τον ρυθµό που είχε πάρει την περίοδο 2011 - 2014, θα συνεισέφερε 500 εκατοµµύρια ευρώ στο
ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας και σε βάθος πενταετίας 3 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε βάση τον νόµο µας για το Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών, τον νόµο του 2013, που καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ
και που µόλις πριν δέκα µέρες η Κύπρος, ακολουθώντας εµάς,
υιοθέτησε τη λογική του νορβηγικού µοντέλου και έφτιαξε το Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών της Κύπρου.
Καταθέτω για τα Πρακτικά την προκήρυξη του διαγωνισµού
στην «Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όµως -και θα κλείσω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- υπάρχει ένα
ακόµα θέµα. Η ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας, η περιοχή της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου, σπαράσσεται από αναταραχές, είτε
πολέµους είτε εµφυλίους πολέµους. Η Ελλάδα µπορεί και πρέπει, µαζί και αντάµα µε την Κύπρο, να διαµορφώσει ένα πολύ
ισχυρό εθνικό, πατριωτικό µέτωπο γεωστρατηγικής αναβάθµισης
των δύο χωρών ως µοναδικής νέας πηγής τροφοδοσίας µε ενεργειακά αγαθά ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα δευτερολογήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Έχετε µιλήσει ήδη δεκαεπτά λεπτά. Δευτερολογίες δεν υπάρχουν στους κοινοβουλευτικούς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρακαλεί εδώ και πολλούς µήνες η
«ΕXXON MOBIL» -κολοσσός- να της δοθούν τα δύο οικόπεδα
νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης που διασφαλίζουν την πλήρη
επήρεια της Γαύδου -κάντε την αναγωγή µε το Καστελόριζο- και
ανοιχτό τον κόλπο της Σύρτης. Και λέµε στην Κυβέρνηση: Προχώρα σε προκηρύξεις για τα δύο οικόπεδα -κατοχυρωµένα
στους χάρτες εδώ και τέσσερα χρόνια από τον διαγωνισµό- στα
ανατολικά κάτω από την Κρήτη, για να πάψει ο Τούρκος να προκαλεί µε χάρτες, όπου δείχνει τη δική του ΑΟΖ να φτάνει µέχρι
και στα νότια της Κρήτης. Και η Κυβέρνηση αρνείται να προσελκύσει ισχυρούς παίκτες, που, όπως και στην Κύπρο, µπορούν να
παίξουν τον ρόλο του συνεργάτη της ελληνικής πολιτείας.
Με αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές γιατί
εµείς θα καταψηφίσουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Και γι’
αυτό ακριβώς καταθέτουµε την εθνική µας αγωνία, ότι τα πράγµατα όπως πηγαίνουν, λειτουργούν, δυστυχώς, σε βάρος του
εθνικού συµφέροντος. Γι’ αυτό ζητάµε το συντοµότερο δυνατόν
να γίνουν εθνικές εκλογές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μανιάτη.
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, είκοσι πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αλιάρτου
Βοιωτίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Σταθάκης για ένα λεπτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αυτά που ακούστηκαν από τον κ. Μανιάτη, είναι ντροπή.
Το εννοώ. Βρίθουν ανακριβειών. Τη συνάντηση της Κύπρου την
προκάλεσε ο «EuroAsia». Το αποκρύψατε.
Δεύτερον, οι τρεις επιστολές, η δική µου, του κ. Κανιέτε και
του κ. Λακκοτρύπη, έχουν δηµοσιευτεί στις εφηµερίδες. Έχω
πάρει εντολή να δοθούν και σε εσάς και οι τρεις επιστολές. Δεν
υπάρχει το παραµικρό πρόβληµα.
Την καθυστέρηση για δύο χρόνια δεν την έκανε η Κυβέρνηση.
Υπεγράφη το MOU τον Οκτώβρη του 2017. Ο «EuroAsia» αρνή-
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θηκε να υπογράψει το «share holders agreement» του SPV
«ΑΡΙΑΔΝΗ», η ΡΑΕ ανέθεσε το έργο τον Σεπτέµβρη, έδωσε προθεσµία για να αγοράσει το 49% των µετοχών µέχρι τα Χριστούγεννα και ο επίσηµος φορέας που επιβλέπει τα PCI, από τον
Ιούνιο του 2018 ανακήρυξε το έργο µε καθυστέρηση δύο χρόνων. Ποια κυβέρνηση καθυστερεί; Ποιον εξυπηρετείτε µε αυτές
τις ανακρίβειες που λέτε; Πραγµατικά, ποιον εξυπηρετείτε; Έχει
χαρακτηριστεί το έργο καθυστερούµενο από το 2014. Σε ποιο
στάδιο ωρίµανσης είναι το δεύτερο κοµµάτι Κύπρος - Κρήτη;
Μηδέν. Σας το λέω εγώ.
Δεν παίζουµε µε το εθνικό συµφέρον. Δεν θα πάρει κανείς ένα
έργο το οποίο θα γίνει. Και ο µόνος τρόπος για να γίνει, είναι
αυτός τον οποίο ακολουθήσαµε -και η δική σας κυβέρνηση, που
δεν παραχώρησε το δικαίωµα ο ΑΔΜΗΕ, το υπογραµµίζω αυτόµε συνεννόηση, µε συνεργασία, µε διατήρηση του 51%. Αν ο
άλλος δεν µπορεί, δεν θέλει ή είχε αλλότρια συµφέροντα, είναι
µια άλλη ιστορία.
Η Ελλάδα δεν θα θυσιάσει το µεγαλύτερο εθνικής σηµασίας
έργο της σε µια περαιτέρω διολίσθηση και εµπλοκή µε µια ανύπαρκτη εταιρεία -για να είµαστε και ειλικρινείς τώρα- που δεν
έχει φράγκο, δεν έχει τεχνολογία, δεν έχει κάνει ποτέ της κανένα
έργο και που κάποιοι, για διάφορους λόγους, συνεχίζουν να θεωρούν ότι µπορεί να υλοποιήσει το µεγαλύτερο έργο της χώρας.
Δεν γίνεται. Η Ελλάδα θα προχωρήσει και θα προχωρήσει µε τον
µόνο τρόπο που είναι εφικτό το έργο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Μανιάτη, δεν
ανοίγουµε διάλογο αυτή τη στιγµή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Μανιάτη, µιλούσατε για δεκαοκτώ λεπτά. Απάντησε ο Υπουργός σε όσα αναφέρατε. Δεν θα σας δώσω, λοιπόν, τον λόγο για ένα λεπτό. Δεν θα
ανοίξουµε διάλογο. Καθυστερούµε τη διαδικασία αυτή τη στιγµή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ένα λεπτό, να απαντήσω στον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Μανιάτη, είπατε
κάτι, απάντησε ο Υπουργός, δεν ανοίγουµε διάλογο αυτή τη
στιγµή. Σας παρακαλώ πολύ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Υπάρχει το αίτηµα για να µου δώσετε
τον λόγο για ένα λεπτό. Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Θα σας δώσω τον
λόγο, κύριε Μανιάτη, επειδή είστε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, αλλά δεν θέλω να ανοίξουµε διάλογο. Σας παρακαλώ
πολύ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Όχι, καθόλου.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Είναι εκτός νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν είναι εκτός Κανονισµού. Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος δικαιούται τον λόγο.
Είναι Κοινοβουλευτικός.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Είναι εκτός νοµοσχεδίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ακούστε, δεν είχα σκοπό να δώσω ένα
ακόµη έγγραφο στη δηµοσιότητα. Από τη στιγµή, όµως, που ο
κύριος Υπουργός είπε ότι η επιστολή του κ. Λακκοτρύπη, του
Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου, έχει δοθεί, απελευθερώνοµαι
κι εγώ και θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Τι λέει ο Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, µε ηµεροµηνία 16
Οκτωβρίου 2018; «Μας προβληµατίζει ο κίνδυνος στο σκέλος του
έργου Κρήτη - Αττική να µην µπορεί να αποδειχθεί ότι είναι διασυνοριακού χαρακτήρα εάν δεν παρουσιαστεί ενώπιων των ευρωπαϊκών θεσµών ως ενιαίο µέρος της διασύνδεσης Κύπρου Αττικής».
Μετά από αυτά, καλά θα κάνει ο Υπουργός κ. Σταθάκης να
απαντήσει στο κορυφαίο ερώτηµα που του έθεσα, για το ποια
συµφέροντα εξυπηρετούνται από το να γίνει µόνο µε λεφτά του
Έλληνα πολίτη το Κρήτη - Αττική.
Καταθέτω στα Πρακτικά την επιστολή του Κύπριου Υπουργού
Ενέργειας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει
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για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Μανιάτη.
Τον λόγο έχει ο κ. Ξυδάκης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Θα ήθελα τον λόγο να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σαφέστατα, αν θέλετε,
κύριε Υπουργέ, µπορείτε να απαντήσετε αφού άνοιξε ο διάλογος. Έχετε κι εσείς ένα λεπτό στη διάθεσή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Η µοναδική απάντηση είναι τόσο απλή, που απορώ γιατί
ασχολείστε περαιτέρω µε το θέµα.
Όταν έκλεισε το θέµα συµβατότητας του «ΑΡΙΑΔΝΗ» µε το PCI
-γιατί έκλεισε αυτό το θέµα- η µόνη πράξη που έπρεπε να κάνει
ο «EuroAsia», για να συνεχίσει το PCI πλήρως, ενταγµένο, όπως
λένε, ήταν µία: Να γράψει σε µια κόλλα χαρτί µια πρόταση: «Ο
«EuroΑsia» ως project promoter, αναγνωρίζω την «ΑΡΙΑΔΝΗ» ως
φορέα υλοποίησης του πρώτου σκέλους του έργου». Και δεν
υπήρχε πλέον κανένα πρόβληµα. Διότι η «ΑΡΙΑΔΝΗ» ως µέρος
του PCI, µε την αναγνώριση αυτή -µία πρόταση είναι, και αυτό
απάντησα και στον Κύπριο συνάδελφο και φίλο µου- θα προχωρούσε κανονικά. Το δεύτερο κοµµάτι, όταν ωριµάσει και έχοντας
διασφαλίσει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι το ίδιο, θα
βρει ένα άλλο SPV σχήµα και θα προχωρούσε κ.ο.κ..
Άρα, όλο το θέµα είναι µια απλή παραδοχή, την οποία υπέγραψε το Οκτώβρη του 2017, αναίρεσε την υπογραφή του και
αφού µπήκε το θέµα σε µια σειρά µε απόφαση της ΡΑΕ κ.λπ. και
αφού δεν είχε τα λεφτά να συµµετέχει στην «ΑΡΙΑΔΝΗ», έπρεπε
απλώς να το αναγνωρίσει.
Η επιστολή µου στον Κανιέτε λέει ότι οφείλει, µε βάση τον ευρωπαϊκό κανονισµό, να το αναγνωρίσει, επειδή αδυνατεί να κάνει
οτιδήποτε άλλο. «He is obliged to recognize…». Δεν το κάνει; Τι
θέλετε να κάνουµε; Να περιµένουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
για δώδεκα λεπτά. Αµέσως µετά τον λόγο θα λάβει ο κ. Καραθανασόπουλος.
Κύριε Ξυδάκη, σας ζητώ συγγνώµη και για την καθυστέρηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Έχει ενδιαφέρον ο διάλογος πολιτικής
συµπεριφοράς. Δείχνει σε µεγάλο βαθµό το πώς πολιτεύεται
αυτή τη στιγµή το ΚΙΝΑΛ. Μια ανεξήγητη υστερία, η οποία συχνά
κατασκευάζει σηµεία τριβής, κατασκευάζει παροξυσµούς και
υπερτονισµούς, δυστυχώς, για να καλύψει ένα υπαρξιακό πολιτικό αδιέξοδο.
Και σε αυτή την κατεύθυνση, στα µεν πραγµατολογικά δέκα
στις δέκα περιπτώσεις δίδονται πλήρεις και εµπεριστατωµένες
απαντήσεις, όπως τώρα. Η καλύτερη απάντηση που έδωσε ο κ.
Σταθάκης στον κ. Μανιάτη είναι ότι οι επιστολές τις οποίες ζητεί
και δεν κατατίθενται έχουν δηµοσιευτεί στον Τύπο. Δεν διαβάζει
εφηµερίδες, τα θέµατα που τον ενδιαφέρουν, τα θέµατα του του
τοµέα του, του χαρτοφυλάκιο του ο κ. Μανιάτης. Ή αυτά για τα
οποία κατηγορεί την Κυβέρνηση και τον Υπουργό ότι εξυπηρετεί
συµφέροντα, τα εξυπηρετεί ο ίδιος.
Αλλά αν φτάσουµε τον πολιτικό διάλογο σε αλληλοκατηγορίες
ποιος κάνει λόµπι για ποιον, δεν έχει κανένα νόηµα. Γνωρίζει
πολύ καλά ο κ. Μανιάτης -Υπουργός Ενέργειας ήταν- και τις συµβάσεις και το ποιος είναι ο εργολάβος, ο ανάδοχος του µεγάλου
αυτού έργου και αν µπορεί να τα βγάλει πέρα µε τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει και αν δεν µπορεί.
Όλα τα υπόλοιπα, διανθισµένα µε πατριωτικούς τόνους, µε µεγάλες γεωπολιτικές κορώνες και, δυστυχώς, ας µου επιτραπεί,
µε υπερβολικές υποσχέσεις προς τον ελληνικό λαό ότι οσονούπω λύνεται το εθνικό πρόβληµα, θέλει µεγάλη προσοχή,
έχουµε µεγάλη υποχρέωση.
Ούτε στην Κύπρο λύνεται κάνα τεράστιο πρόβληµα -γίνονται
αποφασιστικά βήµατα και αυτό τον τόνο φροντίζει να κρατήσει
και η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δηµοκρατίας- ούτε στην Ελλάδα
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ότι η Ελλάδα θα γίνει του χρόνου ή την επόµενη εβδοµάδα Νορβηγία!
Θέλει σοβαρότητα, σύνεση και να λέµε αυτά τα οποία έχουµε
στα χέρια µας κάθε φορά, να µην τρελαίνουµε τους πολίτες που
µας ακούν, δηµιουργώντας υπερπροσδοκίες οι οποίες δηµιουργούν άλλους ψυχισµούς, µάλλον επικίνδυνους και για την πορεία
της χώρας και για την εργασία που χρειάζεται για την ανάταξή
της. Σοβαρότητα, λίγα λόγια και όχι αυτή τη δηµαγωγία που
ακούσαµε πριν.
Αλλά το πολιτικό συµπέρασµα είναι -και ισχύει και για το ΚΙΝΑΛ
και για τη Μείζονα Αντιπολίτευση, τη Νέα Δηµοκρατία- ότι αυτή
η ανά στιγµές πύρινη δηµαγωγία έχει µερικά µοτίβα. Έχει το µοτίβο της επιλεκτικής απόκρυψης, της επιλεκτικής αποσιώπησης.
Έχει το µοτίβο της µνησικακίας ότι κάποτε κάτι µας είπατε και
τώρα εδώ εµείς αιτούµεθα τη στρατηγική ήττα να σέρνεστε στα
γόνατα. Μια επιµελέστατη πεισµατάρικη τροφοδότηση διχασµού
και εµφυλίου πολέµου.
Και όλη αυτή η απουσία στρατηγικής -ολοφάνερη ιδίως σε ζητήµατα κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής από τη Νέα Δηµοκρατία- υπερκαλύπτεται και αναπληρώνεται από την συστηµατική ευλαβική παραγωγή ψευδών ειδήσεων, φηµών, που οποιοσδήποτε θεωρεί τον εαυτό του σοβαρό αναγνώστη των δηµόσιων
κειµένων του δηµόσιου λόγου, αναλίσκει τον περισσότερο χρόνο
για να διασταυρώνει τα hoaxes και τα fake news, τα ψεύδη και
τις τερατολογίες, παρά να προσπαθήσει να καταλάβει, να προσεγγίσει µε εµπιστοσύνη πρωτογενείς πηγές, πρωτογενή ειδησεογραφία.
Δεν έχει µείνει τίποτα όρθιο. Η καθηµερινή ατζέντα τροφοδοτείται µε συνωµοσιολογία για το αεροπλάνο της Βενεζουέλας,
µε συνωµοσιολογία για το ποιος κουβαλάει χρυσό στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», µε απίθανες κατασκευές ψεµάτων
που µπαίνουν στα χείλη Υπουργών, όπως στην κ. Γεροβασίλη
πρόσφατα. Κάθε µέρα από το πρωί στις 8.00’µέχρι τις 12.00’ το
µεσηµέρι κατακλύζεται όλη η µιντιακή σφαίρα από τέτοιου είδους φηµολογίες, ψέµατα και κατασκευές, τα οποία καταρρέουν
µέχρι το απόγευµα, και την άλλη µέρα το πρωί σε κάποια γραφεία έχουν κατασκευάσει το επόµενο κύµα.
Θα ήταν φαιδρό και θα έδειχνε την πολιτική ρηχότητα πολιτικών δυνάµεων και πολιτικών αντιπάλων, δυστυχώς, όλη αυτή η
κατασκευή ψέµατος, µνησίκακου κύµατος, κύµατος µνησικακίας
και κατασκευής. Διότι αυτή είναι η στρατηγική. Είναι κατασκευή
µιας αυτοεκπληρούµενης προφητείας πως υπάρχει µια τάση ότι
ο κόσµος στρέφει το πρόσωπό του, πράγµα που δεν καταγράφεται ούτε καν δηµοσκοπικά σε τέτοια έκταση, σύµφωνα µε
αυτές τις κραυγές και τα ουρλιαχτά στη µιντιακή σφαίρα.
Κατασκευάζεται µια αυτοεκπληρούµενη προφητεία, η οποία
προφητεία έχει χαρακτηριστικά πια να χαίρεται ο αντίπαλος, αν
πάθει µια ζηµιά η χώρα, προκειµένου να πάθει ζηµιά ο πολιτικός
αντίπαλος. Να χαίρεται η Αντιπολίτευση, αν πάθει ζηµιά η χώρα
µε τις πράξεις της Κυβερνήσεως και να αρνείται τα µεγάλα και
υπαρκτά κέρδη, τις µεγάλες και υπαρκτές νίκες που καταγράφονται µέρα µε τη µέρα, βδοµάδα µε τη βδοµάδα, για ανάταξη
της χώρας, όταν συµβαίνουν από τα χέρια, τις πράξεις και τις
ενέργειες της παρούσας Κυβέρνησης.
Το ίδιο είπε ο κ. Νίκος Δένδιας για τη δικαστική διερεύνηση
στο Μάτι. Θεωρεί ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Οι πολιτικές
ευθύνες καταγράφονται µέσα στην ιστορία και µέσα στη συνείδηση του ελληνικού λαού, που µας κρίνει. Ωστόσο, αυτό που
µπορούµε να πούµε είναι ότι ελάχιστους µήνες µετά τη µεγάλη
ανθρώπινη τραγωδία, για την οποία όλος ο ελληνικός λαός θρήνησε, η ελληνική δικαιοσύνη µε διαδικασίες εξπρές βρήκε πόρισµα και απαγγέλλει κατηγορίες. Αυτό είναι µια απάντηση σε όλη
την υστερία, τη δηµαγωγία και τη φρικτή ψευδολογία, ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρεµβαίνει στη δικαστική εξουσία. Είναι εντελώς µόνη, εντελώς ανεξάρτητη, εντελώς απερίσπαστη να
προχωρήσει τους φακέλους και τα θέµατα τα οποία κρίνει και
θέλει να προχωρήσει. Αυτό είναι µια περίτρανη απόδειξη.
Όµως, θα ήθελα να αναρωτηθούµε µε τις µεγάλες πυρκαγιές
της Πελοποννήσου πότε έγινε δικαστική διερεύνηση, πότε αποδόθηκαν ποινικές ευθύνες, πότε συγκροτήθηκαν κατηγορητήρια
και πότε έφθασαν ενώπιον του ακροατηρίου. Ας τα θυµόµαστε
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αυτά, διότι κανένας δεν είναι χθεσινός. Όλοι συµµετέχουµε στα
πάθη και τις ταλαιπωρίες του ελληνικού λαού, όλοι έχουµε το µερίδιο της πολιτικής ή της ηθικής ευθύνης, αλλά οι ποινικές ευθύνες είναι κάτι άλλο και αφορούν τα δικαστήρια.
Σε ότι αφορά στις αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης για το επείγον
του νοµοσχεδίου -τα είπε ο κ. Δένδιας- νοµίζω ότι θα απαντήσει
ο Υπουργός στη δευτερολογία του. Ωστόσο, από τις τέσσερις
προβλεπόµενες συνεδριάσεις της επιτροπής έγιναν οι τρεις. Μία
δεν έγινε, η κατ’ άρθρον. Ούτε πιέστηκε το νοµοθετικό Σώµα να
νοµοθετήσει βεβιασµένα ούτε παρελείφθησαν ουσιώδεις συζητήσεις. Και οι φορείς ακούστηκαν και ακούσαµε και ενδιαφέροντα πράγµατα και, επίσης, υπάρχει ένας πολιτικός περιορισµός.
Την επόµενη εβδοµάδα συνέρχεται το Eurogroup και οι διευθετήσεις για τη ΔΕΠΑ είναι µέσα στο µεγάλο πακέτο των προαπαιτουµένων. Είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να το
πράξει. Το πράττει, νοµοθετεί, ώστε να µπορεί να πάει ο Υπουργός Οικονοµικών έτοιµος, µε αυτά που είχε υποσχεθεί, για να συζητήσει τα σηµαντικά ανταποδοτικά οφέλη από το κλείσιµο των
προαπαιτουµένων. Ούτε είναι θέµατα σε αυτό το νοµοθετικό πακέτο που έφερε ο Υπουργός Ενέργειας κ. Σταθάκης. Ακούστηκαν
από τους φορείς. Αυτό έχει σηµασία. Βάζει ένα κανονιστικό πλαίσιο και ρυθµίζει πάρα πολλά θέµατα για τη γεωθερµία σε πράγµατα που δεν είχαν γίνει ποτέ. Όλοι αυτό το αναγνώρισαν.
Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, προς τι όλη αυτή η στείρα άρνηση
και η κατεδάφιση, πλην ενός.
Το µεν -ας µου επιτραπεί η έκφραση- «ρευστοποιηµένο» ΚΙΝΑΛ
έχει τη δική του υπαρξιακή αγωνία και εκπέµπει τα δικά του κύµατα µνησικακίας προς την Κυβέρνηση, η δε Νέα Δηµοκρατία
έχει µια παντελή απουσία στρατηγικής και στα µεγάλα θέµατα
της οικονοµικής ανασυγκρότησης της χώρας, να γίνει µια χώρα
µε κορµό και σκελετό που δεν θα σπάσει σαν κλαράκι στην
πρώτη µεγάλη διεθνή κρίση και µια παντελή απουσία και όχι µόνο
απουσία, αλλά και µια στρατηγική που είναι µισάνθρωπη και αντικοινωνική σε όλα τα θέµατα κοινωνικής πολιτικής, προστασίας
του κοινωνικού κράτους, προστασίας της δηµόσιας υγείας, προστασίας του δηµόσιου σχολείου.
Το πρόσωπο που εκπέµπετε, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας
Δηµοκρατίας, προς τον ελληνικό λαό στα µεγάλα ζητήµατα του
κοινωνικού κράτους, είναι αποκρουστικό και αποτρόπαιο. Όπως
και να το φκιασιδώνετε, σας ξεφεύγουν. Ο κόσµος καταλαβαίνει,
ξέρει ποιος υπερασπίζεται τον κόσµο της εργασίας, τον κόσµο
της παραγωγής, τον κόσµο της κοινωνικής ανάπτυξης και όχι της
µεγέθυνσης των ολιγαρχών, µε τους οποίους είστε σύµµαχοι.
Αυτά καταγράφονται και µέσα στο έργο της Βουλής και στο έργο
που διαδραµατίζεται, τη µεγάλη κοινωνική παραγωγή, τη µεγάλη
κοινωνική ταινία που εκτυλίσσεται στην κοινωνία, στους χώρους
δουλειάς, στους δρόµους, στους χώρους συνεύρεσης και στην
κορυφαία στιγµή της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας, τη στιγµή
της κάλπης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Και εµείς ευχαριστούµε και για την ακρίβεια στον χρόνο, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλος και αµέσως
µετά ξεκινά η λίστα των οµιλητών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Βεβαίως, είναι άχαρη η συζήτηση για τις ευθύνες σε σχέση µε
τις καταστροφικές συνέπειες από την πυρκαγιά στο Μάτι. Η προσπάθεια εισαγγελικής διερεύνησης εµείς λέµε ότι πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να ολοκληρωθεί.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, αυτή η εισαγγελική έρευνα δεν µπορεί
να συγκαλύψει αυτό το οποίο επιβεβαιώθηκε περίτρανα για τις
τεράστιες πολιτικές ευθύνες, για το προµελετηµένο έγκληµα των
προηγούµενων κυβερνήσεων, αλλά και της σηµερινής Κυβέρνησης, όσον αφορά στα ίδια τα µέτρα τα οποία θα έπρεπε να είχαν
ληφθεί. Διότι από την ίδια τη ζωή αποδείχτηκε ότι η ολοκληρωµένη πρόληψη των καταστροφών από πληµµύρες, από πυρκαγιές ή από σεισµούς δεν χωράει στο πλαίσιο του καπιταλιστικού
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δρόµου ανάπτυξης, της διασφάλισης του καπιταλιστικού κέρδους, της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας πάνω στη γη.
Βεβαίως, είναι φανερό ότι σπάνια µια κυβέρνηση όσο η σηµερινή, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε τόσα πολλά σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα για το µεγάλο κεφάλαιο, για την άρχουσα
τάξη. Αυτό επιβεβαιώνει και το σηµερινό σχέδιο νόµου το οποίο
φέρνετε προς ψήφιση. Υλοποιεί, δηλαδή, η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µε µεγάλη ταχύτητα αντιδραστικές κατευθύνσεις σε βάρος
του λαού.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και η Νέα Δηµοκρατία και όχι µόνο
η Νέα Δηµοκρατία, αλλά και το µεταµορφωµένο σε ΚΙΝΑΛ
ΠΑΣΟΚ δεν ξέρουν πλέον τι να πει και χάνουν τη σοβαρότητά
τους, όταν σας κατηγορούν για αριστερή ιδεοληψία, γιατί αποτελείτε τους πρωταγωνιστές της συντηρητικής επίθεσης σε
βάρος των λαϊκών συµφερόντων, για να ανακάµψουν τα κέρδη
των µονοπωλιακών οµίλων. Άλλωστε, το συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου εντάσσεται στα προαπαιτούµενα για τη δεύτερη αξιολόγηση.
Βέβαια, είναι βολική η αντιπαράθεση που σας κάνουν τα υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, πολύ δε περισσότερο όταν
εµφανίζονται και ως λοµπίστες επιχειρηµατικών συµφερόντων,
όπως πολύ συγκεκριµένα έκανε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μανιάτης, φτάνοντας µάλιστα στο προχωρηµένο σηµείο να δηλώσει ότι προασπίζονται τα κυριαρχικά
δικαιώµατα της χώρας του, θέλοντας να παραδώσουµε τα οικόπεδα νότια της Κρήτης στην αµερικανική «EXXON-MOBIL».
Φαίνεται ότι δεν έχει διδαχθεί τίποτα από την κατάσταση που
επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο, ποιος είναι αυτός ο οποίος
έβαλε φωτιά στην πυριτιδαποθήκη, δηλαδή οι αµερικανικές πολυεθνικές, οι ίδιοι οι Αµερικάνοι ιµπεριαλιστές και οι νατοϊκοί
σύµµαχοί τους, για να µπορέσουν ακριβώς να ελέγξουν τους
υδρογονάνθρακες, να ξαναµοιράσουν τις πηγές υδρογονανθράκων αλλά και τους δρόµους µεταφοράς.
Γι’ αυτό ακριβώς η σηµερινή συζήτηση που εξελίσσεται, είναι
µια συζήτηση ανάµεσα σε τέτοιου είδους επιχειρηµατικά συµφέροντα, τα οποία είναι πολύ µακριά από την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και πολύ περισσότερο είναι και επικίνδυνα για τα
κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας µας.
Έτσι, λοιπόν, δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να αποκαλύψουµε ότι οι υποσχέσεις σας για µια ανάπτυξη από την οποία τάχα
θα ωφεληθούν όλοι οι εργαζόµενοι, θρυµµατίζεται από την εκχώρηση του µεταλλευτικού πλούτου της χώρας στο µεγάλο κεφάλαιο και πρακτικά χωρίς κανέναν έλεγχο από τον νέο γύρο
προώθησης και στήριξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που
θα αυξήσει ακόµα περισσότερο τα τιµολόγια του ηλεκτρικού
ρεύµατος ή από τις αυξήσεις στα τιµολόγια του φυσικού αερίου
που θα φέρει η περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς και η ιδιωτικοποίησή της.
Η ανάπτυξη που οικοδοµεί η Κυβέρνηση είναι µια ανάπτυξη
για το µεγάλο κεφάλαιο, για τους µονοπωλιακούς οµίλους. Απαιτεί φθηνή εργατική δύναµη, νέες εκχωρήσεις στο µεγάλο κεφάλαιο, διαµόρφωση σύγχρονων όρων και προϋποθέσεων, για να
γίνουν οι επενδύσεις των οµίλων ακόµη πιο αποτελεσµατικές,
ακόµα πιο κερδοφόρες. Αυτό ακριβώς είναι το σχέδιο νόµου που
σήµερα φέρατε στη Βουλή για ψήφιση.
Μάλιστα, αυτό το κάνετε µε ιδιαίτερο θράσος, εµφανίζοντας
το άσπρο µαύρο. Εµφανίζετε, δηλαδή, τη διάλυση επί της ουσίας
του ΙΓΜΕ ως αναβάθµιση του ρόλου του, όταν επί της ουσίας
µειώνετε δραστικά το προσωπικό του, τσακίζετε τις εργασιακές
σχέσεις και τα κεκτηµένα δικαιώµατα των εργαζοµένων, ενώ χτίζετε πάνω στην απαξίωση κάτι που το έχετε κι εσείς ως σηµερινή
Κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, καταδικάσει.
Στην πραγµατικότητα, η νέα αρχή που δηµιουργείτε και θα αντικαταστήσει το ΙΓΜΕ θα προσανατολίζεται κυρίως στην παροχή
απλών συµβουλών στα ζητήµατα ιδιαίτερα πολιτικής προστασίας. Ποιος είναι ο στόχος σας; Στόχος σας είναι να χαθεί ακόµη
και η στοιχειώδης δυνατότητα που υπήρχε για µια γνώση του
πραγµατικού ορυκτού πλούτου και των αποθεµάτων που υπάρχουν στη χώρα µας, ώστε οι µεταλλευτικοί όµιλοι να µπορούν να
πολλαπλασιάσουν τα κέρδη τους.
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Η µέθοδος αυτή είναι δοκιµασµένη. Είναι η ίδια µέθοδος που
ακολουθήσατε και για το ζήτηµα των υδρογονανθράκων. Άλλωστε, αποτελεί οδηγό σας. Μισθώνετε, δηλαδή, οικόπεδα -έτσι θα
κάνετε και µε το µεταλλευτικό πλούτο- όπου οι όµιλοι µπορούν
να προχωρούν στις έρευνες, χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο.
Ακριβώς το ίδιο κάνετε και µε τη γεωθερµία που φέρνετε στο ίδιο
νοµοσχέδιο. Έτσι, λοιπόν, αυτήν ακριβώς τη µέθοδο ακολουθείτε
και για τους µεταλλευτικούς πόρους της χώρας.
Ποιος θα κάνει τις σχετικές έρευνες; Ακόµα και µε τους δικούς
σας όρους, ποιος θα ελέγχει τον τρόπο εκµετάλλευσης των µεταλλείων, όταν η νέα δοµή που φτιάχνετε έχει πολύ λιγότερο
προσωπικό, µεγαλύτερο εύρος αρµοδιοτήτων και υποτυπώδεις
υποδοµές; Δηλαδή, µετατρέπετε το ΙΓΜΕ από σύµβουλο του
κράτους σε σύµβουλο των µεταλλευτικών επιχειρήσεων. Αυτό
κάνετε, αποδεικνύοντας βέβαια περίτρανα ότι ο µανδύας του
προσώπου δηµοσίου δικαίου που το µετατρέπετε δεν είναι τίποτα άλλο ακριβώς παρά η προάσπιση µέσα ακριβώς απ’ αυτό
το δηµόσιο δίκαιο των συµφερόντων των επιχειρηµατικών οµίλων.
Έτσι, λοιπόν, το σχέδιο νόµου, εκτός από την υποβάθµιση και
την αλλαγή του χαρακτήρα του ΙΓΜΕ, φέρνει την πλήρη ιδιωτικοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού της χώρας. Οι πηγές γεωθερµίας µπαίνουν στην αγορά, µισθώνονται στον πλειοδότη. Τι
σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει πως οι ανάγκες των εργαζοµένων και
του λαού φεύγουν από το προσκήνιο. Οι γεωθερµικοί πόροι δεν
θα αξιοποιούνται, για να ζεσταίνουν τα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά
ή για να παράγονται τρόφιµα, για τη γεωργική παραγωγή, διότι
αυτές οι δραστηριότητες δεν απασχολούν το µεγάλο κεφάλαιο.
Αυτό που το απασχολεί είναι ακριβώς να µπορεί να αξιοποιεί
τους γεωθερµικούς πόρους, για να αυξάνει τα κέρδη του ή για
να συµβάλλουν αυτοί οι γεωθερµικοί πόροι στο να ζεσταίνονται
οι πισίνες των µεγάλων ξενοδοχείων που είναι διάσπαρτες στα
νησιά.
Έτσι, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στην ίδια γραµµή µε όλες τις
προηγούµενες αστικές κυβερνήσεις. Εκχωρεί έναν πολύτιµο
ενεργειακό πόρο στο µεγάλο κεφάλαιο, µε µοναδικό στόχο την
κερδοφορία του. Η απελευθέρωση της γεωθερµίας δεν θα έχει
θετικό αποτέλεσµα για τους εργαζόµενους, για τα λαϊκά στρώµατα της χώρας. Η γεωθερµική ενέργεια µετατρέπεται σε εµπόρευµα και, µάλιστα, οι περιφέρειες αναλαµβάνουν να παίξουν
τον ρόλο του διαχειριστή χρήσης της γεωθερµίας σε τοπικό επίπεδο ανάµεσα στα επιχειρηµατικά συµφέροντα που θα ξεδιπλωθούν.
Και στο τρίτο κοµµάτι του νοµοσχεδίου σας επιταχύνετε τη
διαδικασία απελευθέρωσης του τοµέα του φυσικού αερίου. Με
το νοµοσχέδιο που φέρνετε σήµερα προωθείτε αποφασιστικά
την απελευθέρωση. Η Κυβέρνηση προετοιµάζει το έδαφος για
την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και την προώθηση περαιτέρω της
απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, µέσα από τον διαχωρισµό της ΔΕΠΑ, σε ΔΕΠΑ Υποδοµών και ΔΕΠΑ Εµπορίας.
Επί της ουσίας, ιδιωτικοποιείται η ΔΕΠΑ Εµπορίας και το κράτος διατηρεί τον έλεγχο της ΔΕΠΑ Υποδοµών. Με αυτόν τον
τρόπο τι καταφέρνετε να κάνετε; Με αυτόν τον τρόπο δίνετε τη
δυνατότητα σε άλλες εταιρείες, σε ιδιωτικές εταιρείες, να αξιοποιήσουν το δίκτυο διανοµής του φυσικού αερίου για το δικό
τους φυσικό αέριο.
Έτσι, λοιπόν, η λύση που προκρίνει η Κυβέρνηση σήµερα και
για το φυσικό αρχείο, να διατηρεί δηλαδή το κράτος τον έλεγχο
των δικτύων, είναι αυτή που επιθυµεί το κεφάλαιο, γιατί καταλαβαίνετε ότι για να δηµιουργήσεις ένα δίκτυο και να το συντηρήσεις, χρειάζονται τεράστια κεφάλαια. Άρα, λοιπόν, οι επιχειρήσεις βρίσκουν έτοιµο το δίκτυο που γίνεται, αναπτύσσεται και
συντηρείται µε ευθύνη του κράτους και µέσα από αυτή τη διαδικασία διασφαλίζουν τα κέρδη τους, πουλώντας απλά και µόνο το
φυσικό αέριο, το εµπόρευµά τους.
Απ’ αυτή την άποψη, λοιπόν, για να συµβάλετε σε αυτή τη διαδικασία της περαιτέρω απελευθέρωσης της εµπορίας, ιδιωτικοποιείτε και τη ΔΕΠΑ Εµπορίας. Βεβαίως, όλη αυτή η διαδικασία
αυτό που θα κάνει είναι να οδηγήσει σε νέες αυξήσεις στην τιµή
του φυσικού αερίου για τους λαϊκούς καταναλωτές, παγιδεύοντας επί της ουσίας όλους αυτούς που έσπευσαν να συνδεθούν
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µε το φυσικό αέριο. Το ίδιο ακριβώς αποτέλεσµα είχε και η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας.
Έτσι, λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνουµε πολλή προσπάθεια
για να σας θυµίσουµε τι λέγατε όλα αυτά τα χρόνια και τι έλεγαν
και οι προηγούµενες κυβερνήσεις στα ζητήµατα της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ποιο είναι το πραγµατικό
αποτέλεσµα; Είναι ότι τα τιµολόγια του ηλεκτρικού ρεύµατος
εκτινάχτηκαν την τελευταία εικοσαετία. Είναι ότι ανατράπηκαν οι
εργασιακές σχέσεις στους εργαζόµενους στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και πρώτα και κύρια στη ΔΕΗ. Είναι ακριβώς
ότι παραδόθηκαν οι ορεινοί όγκοι για βιοµηχανοποίηση µέσα από
τα εκτεταµένα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα που δηµιουργείτε, βάζοντας σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα της χώρας, τον φυσικό πλούτο της χώρας, τις συµπληρωµατικές καλλιέργειες
όπως είναι την κτηνοτροφία, η µελισσοκοµία και, βεβαίως, διαµορφώνοντας ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους, όσον αφορά την
προστασία του λαϊκών οικογενειών, των οικισµών, των συνοικισµών από πληµµυρικά φαινόµενα.
Έτσι, λοιπόν και η απελευθέρωση στον τοµέα του φυσικού αερίου θα οδηγήσει σε απότοµη αύξηση των τιµών του φυσικού αερίου. Και µέσα από αυτή τη διαδικασία ο µόνος κερδισµένος θα
είναι οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εµπορία
του φυσικού αερίου, γνωρίζοντας µια τεράστια κερδοφορία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω µε κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι, λοιπόν, η καπιταλιστική ανάπτυξη, την οποία υπηρετείτε
βεβαίως, απαιτεί επενδύσεις. Οι επενδύσεις αποτιµούν κέρδη.
Όµως και τα κέρδη των οµίλων απαιτούν µια περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς, διαµόρφωση νέων πεδίων κερδοφορίας για
το µεγάλο κεφάλαιο, απελευθέρωση ακόµα και από τον στοιχειώδη κρατικό έλεγχο για το τι εξορύσσεται, για το τι παράγεται,
για το πώς το εµπορεύονται, δρώντας επί της ουσίας ανενόχλητοι.
Κι εσείς µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αποδεικνύεσθε ο καλύτερος υπηρέτης των συµφερόντων του κεφαλαίου και αυτού
του δρόµου ανάπτυξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραθανασόπουλο.
Ξεκινούµε µε τους οµιλητές.
Ο κ. Καµατερός από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ
έχει τον λόγο, για πέντε λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Γιατί µόνο πέντε λεπτά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Αφού είναι επείγον. Τα
γνωρίζετε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Θα το σεβαστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα
προσπαθήσω να είµαι στον χρόνο µου. Απλώς, επειδή έχω να
στηρίξω δύο τροπολογίες, ίσως χρειαστώ λίγο παραπάνω χρόνο.
Έχουµε καταθέσει δύο συν µία τροπολογίες. Λέω «συν µία»,
γιατί τη µία θα τη στηρίξει ο συνάδελφος κ. Τσιρώνης και αφορά
το Κτηµατολόγιο. Όµως, επειδή αφορά και τα νησιά, επιτρέψετε
µία σύντοµη αναφορά.
Βέβαια, γενικά για το Κτηµατολόγιο το νοµοσχέδιο φέρνει
πάρα πολλές βελτιώσεις που εξυπηρετούν τον πολίτη, και σε
θέµα χρόνου και σε θέµα χρήµατος που πρέπει να καταθέσει, για
να ολοκληρωθεί το Κτηµατολόγιο. Αυτό που διαπιστώθηκε -και
είχε την καλοσύνη ο Υφυπουργός κ. Δηµαράς να µας ενηµερώσει- είναι ότι έχουν παρουσιαστεί σε πολλές περιοχές πάρα
πολλά λάθη επικάλυψης ή διαφορών στα κτηµατολόγια όπως
εξελίσσονται και θα χρειαστούν διορθώσεις. Πάλι για εξυπηρέτηση των πολιτών η τροπολογία που καταθέτουµε είναι για να
υπάρχει ένας χρόνος να γίνει διόρθωση από µελετητές µετά από
διαγωνισµό.
Όσον αφορά τη δεύτερη τροπολογία, αυτή έχει σχέση µε τις
κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους σε οικισµούς που δεν
έχουν εγκεκριµένο σχέδιο. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν οικισµοί
που έχουν µεν όρια, λειτουργούν ως οικισµοί, αλλά δεν έχουν
εγκεκριµένο σχέδιο.
Το θεσµικό πλαίσιο που προβλέπει τι µπορεί να γίνει στους κοινόχρηστους χώρους και εµείς το έχουµε βελτιώσει -αν είχαµε
χρόνο, θα µπορούσαµε να το αναπτύξουµε µε πολύ ενδιαφέρον,
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για να δούµε σε ποια κατεύθυνση- δεν εφαρµόζεται σε αυτούς
οικισµούς. Η τροπολογία, λοιπόν, προβλέπει αυτό να µπορεί να
εφαρµοστεί και στους οικισµούς. Γιατί τι σηµαίνει αυτό και αφορά σε όλη τη χώρα;
Ξέρετε πολύ καλά ότι οι οικισµοί χωρίς εγκεκριµένο σχέδιο
είναι πολύ περισσότεροι από τις πόλεις που έχουν εγκεκριµένο
σχέδιο. Φανταστείτε, λοιπόν, στις πλατείες των χωριών, στα
νησιά, σε όλους αυτούς τους οικισµούς, που δεν έχουν εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο, να µην µπορεί να κατασκευάσει κανείς
τίποτα. Ακόµα και αυτές οι ψάθες που είναι πάνω στα τέσσερα
ξύλα ή οποιεσδήποτε κατασκευές που θα µπορούσαν να είναι
καλαίσθητες µετά από µελέτη και µετά από έγκριση από αρχιτεκτονική επιτροπή, µετά από µελέτη ανάπλασης δεν µπορούν να
γίνουν, αν δεν κάνουµε αυτή την τροπολογία, να µπορεί να εφαρµοστεί και στους οικισµούς.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά στην οριοθέτηση των µικρών
ρεµάτων. Με µία νοµοθεσία που ψηφίστηκε τελευταία -το 2014,
αν δεν κάνω λάθος- προβλέπεται πάρα πολύ καλά, κατά τη
γνώµη µου, το πώς πρέπει να οριοθετούνται τα ρέµατα. Τα κατατάσσει σε µεγάλα, µεσαία, µικρά, καθορίζει µία διαδικασία. Η
απλούστερη διαδικασία είναι ότι πάντα µετά από τοπογράφηση
και έλεγχο από τις αρµόδιες υπηρεσίες βγαίνει απόφαση της
αποκεντρωµένης διοίκησης. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, που
κρίνονται πιο σηµαντικές, χρειάζεται να βγει προεδρικό διάταγµα. Όµως, σε ένα άρθρο προβλέπει ότι σε περιοχές που
έχουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον χρειάζεται για όλα προεδρικό
διάταγµα. Δηλαδή µπορεί να υπάρχει ένα µικρό χαντάκι λίγων
εκατοστών, το οποίο αναγκάζει αυτόν που έχει πλησίον σε αυτό
την ιδιοκτησία να προχωρήσει µέχρι και σε προεδρικό διάταγµα,
προκειµένου να κάνει έστω και µία µικρή αγροτική αποθήκη.
Καταλαβαίνετε, φυσικά, ότι αυτό δηµιουργεί πάρα πολύ µεγάλη γραφειοκρατία στην οικοδόµηση περιοχών, ιδιαίτερα εκεί
όπου έχουµε περιοχές -σχεδόν ολόκληρα τα νησιά- που έχουν
κηρυχθεί αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Δεν αφορούν στην αρχαιολογική ζώνη της απόλυτης προστασίας ή του ελέγχου δόµησης που βάζει όρους δόµησης περιορισµένους κ.λπ.. Μιλάµε
τώρα για περιοχές που η Αρχαιολογία τις κηρύσσει αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και που απλώς ελέγχει τα θεµέλια του οποιουδήποτε οικοδοµήµατος. Αυτό έτσι κι αλλιώς θα γίνεται. Η
τροπολογία που έχουµε καταθέσει δεν το ακυρώνει. Απλώς αντί
για το προεδρικό διάταγµα προτείνει να µπορεί να γίνει µε την
απόφαση της αποκεντρωµένης διοίκησης και µετά από τον
έλεγχο όλων µε τη διαδικασία που προβλέπει να γίνουν όλα νόµιµα και σωστά.
Κλείνοντας, στον χρόνο που αποµένει, επιτρέψτε µου να κάνω
µία σύντοµη αναφορά στο νοµοσχέδιο και ως πρώτος οµιλητής,
γιατί έχουµε ακούσει πολλά και ιδιαίτερα µε ενοχλούν οι βαριές
εκφράσεις: «επαίσχυντο», «προκλητικό», «ντροπή», «εξυπηρετούµε τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου».
Εντάξει, για να δούµε πολύ σύντοµα σε ένα λεπτό αν εξυπηρετεί τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου να αξιοποιήσουµε
τη γεωθερµία, αγαπητοί συνάδελφοι. Δηλαδή, δεν θα ωφεληθεί
η λαϊκή οικογένεια, δεν θα ωφεληθούν οι κάτοικοι µιας περιοχής,
αν έχουν δωρεάν ή φθηνό ζεστό νερό η ενέργεια; Ποιος ωφελείται; Φυσικά, µε κάποιον τρόπο θα γίνει όλη αυτή η αξιοποίηση.
Και πάλι φροντίζουµε να υπάρχει έλεγχος. Γι’ αυτό µπαίνει αυτό
το πλαίσιο, για να υπάρχει έλεγχος σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Όπως, λοιπόν, η γεωθερµία, έτσι και πολλά άλλα -για να µην
πω όλα- άρθρα του νοµοσχεδίου έχουν χαρακτήρα φιλολαϊκό,
φιλοπεριβαλλοντικό και, στο τέλος, αναπτυξιακό. Κάτι σηµαντικό
για τη γεωθερµία: Λέει και επιβάλλει ότι τα πάντα θα γίνονται σε
συνεννόηση µε τις τοπικές κοινωνίες.
Δεύτερον, για το Κτηµατολόγιο είπα πριν µερικά πράγµατα,
γιατί καταθέσαµε και την τροπολογία. Αυτό, το να υπάρχει Κτηµατολόγιο, ποιον ωφελεί; Δεν είναι αναπτυξιακό έργο;
Τελειώνω µε ένα τελευταίο για τα πολεοδοµικά που προβλέπει
το νοµοσχέδιο και ειδικά για τις αυθαίρετες κατασκευές. Κοιτάτε,
όταν ψηφίσαµε τον Νοέµβριο του 2017 τον νόµο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, που προέβλεπε όχι µόνο τροπολογίες και ρύθµιση για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων αλλά προέβλεπε την
έκδοση οικοδοµικών αδειών ηλεκτρονικά, προέβλεπε νέες διαδι-
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κασίας και µε νέα φιλοσοφία για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων
και πολύ περισσότερο την πρόληψη των αυθαιρέτων µε τη δηµιουργία Παρατηρητηρίου Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και
όλα αυτά τα πράγµατα που βοηθούν στο να µη γίνονται άλλα αυθαίρετα. Όµως, βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας που θα βοηθήσει στο να µην επαναλαµβάνεται όλη αυτή η ιστορία µε τα
αυθαίρετα είναι και πώς κατεδαφίζονται. Ξέρω ότι δεν µπορούσε
να γίνει εύκολα η κατεδάφιση.
Μόνο µία ρύθµιση σας επισηµαίνω -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- δηλαδή την εξής: Το νοµοσχέδιο προβλέπει ότι άσχετα αν
το πρωτόκολλο κατεδάφισης δεν ταιριάζει µε αυτή την κατάσταση, στην οποία πάει να βρει το δηµόσιο για να το κατεδαφίσει
-γιατί έχουµε τέτοιες περιπτώσεις- η κατεδάφιση θα συµπεριλαµβάνει όχι µόνο το αρχικό αυθαίρετο, αλλά και αυτά που έχουν
γίνει πάνω σε αυτό. Και αυτό είναι απαραίτητο, γιατί έως τώρα
και ιδιαίτερα επειδή µιλάµε για το Μάτι, αυτό παρατηρήθηκε και
στο Μάτι, πήγαιναν να κατεδαφίσουν τα αυθαίρετα και επειδή
υπήρχε αυτή η ασυµφωνία, αναγκάζονταν να µπουν πάλι σε µία
καινούργια διαδικασία δικαστική, που γι’ αυτό καταλαβαίνετε
πόσα χρόνια απαιτούνταν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Παρακαλώ όλους σας,
επειδή είναι επείγουσα η διαδικασία, ο χρόνος έχει οριστεί στο
πεντάλεπτο. Το να υπάρχει ένα λεπτό ανοχή το καταλαβαίνω.
Όµως, µην ξεφεύγουµε από τα όρια. Δεν θέλω να κόβω µικρόφωνα.
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, τριάντα τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 26ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Δηµοσχάκη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά,
γιατί είναι επείγουσα η διαδικασία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Μειώθηκε ο χρόνος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Μειώθηκε ο χρόνος
από την αρχή. Έχετε ενηµερωθεί όλοι οι συνάδελφοι από την
αρχή. Γι’ αυτό το είπα. Υπάρχει σχετική ανοχή, αλλά δεν µπορώ
παραπάνω από έξι λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µας
αιφνιδιάζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κανένας αιφνιδιασµός,
κύριοι συνάδελφοι. Το είχε ανακοινώσει ο προεδρεύων από την
αρχή.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ακολουθώντας την
προσφιλή σας συνήθεια, φέρνετε ένα σχέδιο νόµου µε τη µορφή
του κατεπείγοντος, το οποίο έχει σοβαρότατες παραµέτρους.
Εσείς, όµως, επιλέξατε τον γρήγορο και πρόχειρο τρόπο αντί τον
γόνιµο διάλογο.
Στα βασικά θέµατα του σχεδίου νόµου αναφέρθηκε µε επάρκεια ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κώστας Σκρέκας.
Αναφέροµαι αποκλειστικά και µόνο στην πρωτοποριακή ενέργεια
του Δήµου Αλεξανδρούπολης του Νοµού Έβρου στον τοµέα της
γεωθερµίας. Οι καινοτόµες σκέψεις και οι οραµατισµοί µάς ενέπνευσαν όλους. Τους ενθαρρύναµε και υποχρεώσαµε την Κυβέρνηση να ασχολείται µε αυτές.
Δυο λόγια για τη γεωθερµία: Έχουν εντοπιστεί γεωθερµικά
πεδία σε τριάντα περιοχές της χώρας µας. Η γεωθερµική ενέργεια µπορεί να βρει χρήση σε πολλές περιπτώσεις. Εξασφαλίζει
την ενεργειακή αυτονοµία περιοχών σε διάφορους παραγωγικούς τοµείς.
Την περίοδο 2011 - 2012 ξεκίνησε ο Δήµος Αλεξανδρούπολης,
κύριε Υπουργέ, τη γεωθερµική προσπάθεια. Κατάφερε να πάρει
το 2013 - 2014 στο γεωθερµικό πεδίο Αρίστηνου, µέσω διεθνούς
διαγωνιστικής διαδικασίας από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης την προβλεπόµενη άδεια. Το 2017 εκδόθηκε
η µοναδική έως σήµερα στην Ελλάδα άδεια διανοµής θερµικής
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ενέργειας για όλες τις γεωθερµικές χρήσεις. Έναν χρόνο µετά
προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισµός για την κατασκευή του πρώτου έργου και µάλιστα µε θετικό αποτέλεσµα.
Το όραµα του τοπικού δήµου δεν σταµάτησε, όµως, εδώ. Έχει
στα σκαριά µία µεγαλύτερη τηλεθέρµανση στην περιοχή της παλιάς Τραϊανούπολης. Με αυτό το έργο εξασφαλίζεται στα γύρω
χωριά και τους κατοίκους φθηνή θέρµανση για τα σπίτια τους.
Αν αυτό δεν είναι ο ορισµός της καινοτοµίας, κύριε Υπουργέ, και
της αναπτυξιακής προοπτικής ενός δήµου, τότε τι είναι;
Έχει γίνει πλέον πεποίθηση σε όλο τον νοµό ότι τέτοια γεωθερµικά έργα προσφέρουν γόνιµο έδαφος για πολλαπλές επενδύσεις, που θα φέρουν και πολλές θέσεις εργασίας αλλά και
πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία µας και την οικονοµία
µας. Καµαρώνουµε για την ακριτική και νευραλγική περιοχή µας,
διότι έτσι πιστεύουµε ότι ο Νοµός Έβρου, µπορεί να µετεξελιχθεί
σε πρότυπο νοµού όλης της χώρας, όπως ήταν και πάντα το σύνθηµά µου, όπως ήταν και πάντα το σύνθηµα όλων των Εβριτών:
«Φυσικά, γιατί όχι;». Και όλα αυτά µε µία Κυβέρνηση που αντιµετωπίζει µε ιδεοληπτική προσέγγιση όλες τις επενδύσεις.
Ο Δήµος Αλεξανδρούπολης σε αυτόν τον τοµέα, όµως, σας
παραδίδει δωρεάν µαθήµατα, για το τι σηµαίνει ουσιαστική ανάπτυξη χωρίς τα δεσµά του κρατισµού και χωρίς κοµµατική λογική. Τα επιτεύγµατα ανήκουν µόνο στον Δήµο Αλεξανδρούπολης που πουλάει τεχνογνωσία, δηλαδή στον τοπικό Δήµαρχο
και στον Αντιδήµαρχο της Τραϊανούπολης. Χρησιµοποιήστε τα
ως οδικό χάρτη, για να κινηθούν ανάλογα και οι υπόλοιποι δήµοι
της χώρας, στην περιφέρεια των οποίων έχουµε γεωθερµικά
πεδία.
Υπάρχουν δύο ερωτήµατα, όµως, κύριε Υπουργέ, που πραγµατικά θέλουµε τις δικές σας απαντήσεις. Ο αναπτυξιακός νόµος
του 2016 είναι έργο δικό σας. Εκεί φυσικά δεν προβλέπονται κίνητρα και προνόµια στις παραµεθόριες περιοχές. Επειδή αναµένεται ο καινούργιος αναπτυξιακός νόµος, θα συµπεριλάβετε το
αντικείµενο της γεωθερµίας, ώστε να ενθαρρυνθεί και ο τοπικός
δήµος και οι λοιποί δήµοι της χώρας αλλά πάνω από όλα η ιδιωτική επιχειρηµατικότητα;
Επίσης το γεωθερµικό πεδίο της Σαµοθράκης γνωρίζεται και
εκτιµάται ότι µπορεί να είναι και εκµεταλλεύσιµο και για άλλες
δράσεις, όχι µόνο για τον ιαµατικό τουρισµό. Τι µέτρα θα λάβετε
για τη συνέργεια η οποία διαφαίνεται να έρχεται των δύο τοπικών
Δήµων της Αλεξανδρούπολης και της Σαµοθράκης; Με ποιον
τρόπο θα τους ενθαρρύνετε, ώστε να συνεργαστούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και όχι µόνο;
Κύριε Υπουργέ, -µια και σας έχουµε εδώ- ανέδειξα µε τρεις
απανωτές ερωτήσεις το θέµα του ανταποδοτικού τέλους των αιολικών πάρκων, που αφορούσε τριάντα τρεις νοµούς της χώρας.
Απαγκιστρώθηκε αυτό το θέµα. Πράγµατι δόθηκε λύση. Προωθήθηκε ένα προεδρικό διάταγµα και µάλιστα µε επισπεύδοντα
τον οργανισµό που λέγεται ΚΑΠΕ, προς τιµήν τους έβαλαν πλάτη
και µάλιστα τελείωσαν το προεδρικό διάταγµα. Έγινε διανοµή
και κατανοµή όλου αυτού του ποσού των τεσσάρων ετών 2010 2014. Ήδη σας έχω καταθέσει ερώτηση, σχετικά µε το τι θα πράξετε για την τετραετία 2014 - 2018. Ωφελήθηκαν οι τοπικοί δήµοι,
ωφελήθηκαν οι τοπικές κοινωνίες -σε είδος φυσικά- και όλοι αναµένουν την απόφασή σας, σε ό,τι αφορά την κατανοµή αυτών
των ποσών που έχουν ήδη εξασφαλιστεί, βάσει του σχετικού
νόµου τον οποίον ψήφισε η προηγούµενη κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Καρράς, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µία φιλική προς την Κυβέρνηση πανουργία είναι όταν θέλει να περάσει
κάτι µε τη διαδικασία του επείγοντος, να ενσωµατώσει και δεκάδες άλλα θέµατα, ούτως ώστε υπό την πίεση του χρόνου χωρίς
την τήρηση της κανονικής κοινοβουλευτικής διαδικασίας να
δώσει λύσεις που υποτίθεται ότι επιθυµεί.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο δεν αντιµετωπίζει ένα ζήτηµα. Αντιµετωπίζει πάρα πολλά από χρονίζοντα προβλήµατα, από πάγιες
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διατάξεις. Θα ξεκινήσω µιλώντας για τη γεωθερµία, που είναι και
ο τίτλος του νοµοσχεδίου.
Η γεωθερµία είναι ταλαιπωρηµένη. Γιατί είναι ταλαιπωρηµένη;
Διότι τα µεγάλα γεωθερµικά πεδία της χώρας δεσµεύτηκαν υπέρ
της ΔΕΗ για πολλά χρόνια. Η ΔΕΗ αδιαφόρησε ή δεν θέλησε να
λειτουργήσει η γεωθερµία ανταγωνιστικά προς την ηλεκτρική παραγωγή και έµειναν αναξιοποίητα και µε την επίκληση ακόµα της
τοπικής κοινωνικής αντίδρασης.
Σήµερα, όµως, που φτάνουµε να έχουµε ανάγκη να µεταβληθεί το αποτύπωµα της παραγωγής και να πάµε σε ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, πρέπει να υποστηρίξουµε τη γεωθερµία, αλλά
όχι µε τη φιλοσοφία να εξακολουθήσουµε τη φιλοσοφία εκείνη,
που από δεκαετίες έχει αδρανοποιήσει τα µεγάλα γεωθερµικά
πεδία.
Θέλω να είµαι απόλυτος και ξεκάθαρος. Έχω υποστηρίξει από
χρόνια την άποψη ότι τα γεωθερµικά πεδία πρέπει να αποχαρακτηριστούν ως µεταλλεύµατα. Δεν είναι µεταλλεύµατα. Είναι φυσικός πόρος. Θα µπορούν να έχουν µία δική τους αυτόνοµη
νοµοθεσία, που να αντιµετωπίζει την ιδιοκτησία και τη διαχείριση
-αλλά όχι µε την έννοια του µεταλλεύµατος-, να κρατείται υπέρ
του κράτους, αιωνίως. Διότι τον πρώτο νόµο περί γεωθερµίας
τον έχω συναντήσει στην καριέρα µου ως δικηγόρος το 1985 –
αν είµαι ακριβής, ίσως και λίγο νωρίτερα.
Η προσωπική µου πρόταση, λοιπόν, που κάνω, είναι να αποχαρακτηριστεί από τον µεταλλευτικό κώδικα και ανάλογα µε την
αξία υψηλής ή χαµηλής ενθαλπίας να είναι ή στον ιδιοκτήτη του
ακινήτου όπου βρίσκονται ή να είναι στο δηµόσιο, σε συνεργασία
πάντοτε µε την τοπική αυτοδιοίκηση για να δοθούν λύσεις.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο θεωρητικά µπορεί να εµφανίζεται
καλό, αλλά συνεχίζει τα του παρελθόντος, διότι µε µεταβατική
διάταξη µιλάει για συµβάσεις που έχουν υπογραφεί. Και να θυµίσω ότι προ τετραετίας, τον Νοέµβριο του 2015, ο κ. Τσιρώνης
τότε ως Αναπληρωτής Υπουργός, έφερε διατάξεις και παρέτεινε
για πέντε χρόνια τις συµβάσεις της γεωθερµίας προς τη ΔΕΗΑνανεώσιµες. Δεν ξέρω αν έκανε τίποτα η ΔΕΗ-Ανανεώσιµες.
Φαντάζοµαι πως όχι. Τώρα θα ενσωµατωθούν προς τη ΔΕΗ, να
αυξήσουν το τίµηµα της αποτυχίας των λιγνιτικών πεδίων. Ας µην
µπούµε σε αυτή τη λογική. Είναι πολλά τα θέµατα. Νοµίζω, λοιπόν, ότι πρέπει να είναι διαφορετική η λύση για τη γεωθερµία.
Βεβαίως ως προ το ΙΓΜΕ η µορφή του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου δεν προσθέτει τίποτα. Αντίθετα γραφειοκρατικά
δίνει µία άλλη διάσταση, γιατί είναι παράλληλο προς τις διευθύνσεις του Υπουργείου. Παράλληλα το Υπουργείο Περιβάλλοντος
που έχει διευθύνσεις για τα µεταλλεία, για τα λατοµεία έχουν την
ίδια αρµοδιότητα. Μάλιστα -πρωτοφανές για τη δική µου σκέψηβλέπω ότι γίνεται και ένας ειδικός λογαριασµός έρευνας στο
ΙΓΜΕ, ενώ έχουµε Σχολή Μεταλλειολόγων στο Πολυτεχνείο από
πολλά χρόνια, έχουµε πρόσφατα καλή σχολή στην Κρήτη Μηχανικών Ορυκτού Πλούτου και παράλληλες δραστηριότητες µηχανικών περιβάλλοντος. Τι θα προσθέσει ένας λογαριασµός;
Μήπως είναι εκτός πλέον η διαχείριση του χρήµατος ως λογαριασµός έρευνας και θέλουµε να έχουµε και µία πηγή διαφορετική εισοδήµατος; Πρέπει να απαντηθούν αυτά.
Βεβαίως -και για να µη γίνοµαι κουραστικός- θέλω να κλείσω
µε το ζήτηµα του Μητρώου Ελεγκτών Δόµησης.
Το Μητρώο Ελεγκτών Δόµησης είχε µια καλή πορεία, αλλά
σήµερα βλέπουµε κάτι διαφορετικό. Βλέπουµε µε το άρθρο 61
του σχεδίου νόµου ότι µεταβάλλονται οι αρµοδιότητες, και στους
µηχανικούς ΤΕΙ δεν έχουν απονεµηθεί ουσιαστικά επαγγελµατικά
δικαιώµατα. Να θυµίσω ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας, έχει
αποφανθεί αρκετές φορές κατόπιν αιτήσεως του αντιπροσωπευτικού τοµέα ότι υπάρχει παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας από
την πολιτεία και δεν έχουν καθοριστεί τα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Έρχεται εδώ κάτι που αποδυναµώνει όχι µόνο τα επαγγελµατικά δικαιώµατα αλλά και την ισχύ της αντιπροσώπευσης των
µηχανικών ΤΕΙ για τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, ότι πλέον δικαίωµα
να είναι ελεγκτές δόµησης, δεν είναι µόνο τα εγγεγραµµένα µέλη
της ΕΕΤΕΜ, δηλαδή της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης η οποία τους κάλυπτε πάντοτε και µε ενιαία φωνή και
µε ενότητα διεκδικήσεων. Λέει και κάτι άλλο. Προστίθενται οι λέξεις «ή εγγεγραµµένα στο βιβλίο τεχνικών επωνυµιών του ΤΕΕ ή
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σε αντίστοιχο µητρώο του ΤΕΕ».
Δηλαδή τι κάνουµε; Διασπούµε, να έχουµε πολλούς, για να µην
µπορούν να διεκδικούν τελεσφόρως.
Το µητρώο τώρα του ΤΕΕ. Προσπάθησα να εντοπίσω το νοµικό
έρεισµα βάσει του οποίου δηµιουργήθηκε ή τη νοµική βάση ή αν
δίνει επαγγελµατικά δικαιώµατα. Δεν µπορώ να έχω απάντηση
σε αυτό. Δεν βρήκα κάτι που να µε πείσει για την κατάλληλη διάταξη ή για την αναγκαιότητα της διάταξης.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό ανοίγει τον ασκό του Αιόλου
για περαιτέρω αποµείωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των
µηχανικών ΤΕΙ. Αφού το ΤΕΕ έχει τους µηχανικούς, ας έχουν και
τον δικό τους φορέα οι µηχανικοί ΤΕΙ, για να µπορούν να διεκδικούν τα δικά τους επαγγελµατικά δικαιώµατα, τα οποία για
πολλά χρόνια δεν κατάφερε η πολιτεία να τα καθορίσει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Καρρά.
Τον λόγο έχει ο κ. Κούζηλος τον λόγο από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Χρυσής Αυγής.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα σταθώ στο µέρος Γ’ «Ιδιοκτησιακός διαχωρισµός δικτύων
διανοµής φυσικού αερίου», και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ήταν
δίκαιο και έγινε πράξη η µνηµονιακή δέσµευση του ΣΥΡΙΖΑ, της
Αριστεράς. Τι βλέπουµε; Ξεκινάει η διάσπαση και η πώληση της
ΔΕΠΑ. Πάρα πολύ απλά. Όλα αυτά που εσείς ως αντιπολίτευση
λέγατε ότι δεν θα τα κάνετε ποτέ, και θα αγωνιστείτε για να µη
γίνουν. Και φυσικά σε ποιον ανήκουν; Πού έχουν περάσει το πακέτο µετοχών τους; Στο ΤΑΙΠΕΔ. Στο κακό ΤΑΙΠΕΔ που τώρα,
όµως, είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης και αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, τη στιγµή που στην έκθεσή του ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Ενέργειας λέει ότι κάθε χρόνο θα έχουµε αύξηση
ζήτησης του φυσικού αερίου κατά 1,6% έως το 2023, και εµείς
δεν θα ελέγχουµε το φυσικό αέριο. Δεν θα είναι δικό µας στην
ουσία. Τι να πούµε τώρα για τον ΔΕΣΦΑ που ξεκινάει µαζί µε το
Χρηµατιστήριο Αθηνών τη δηµιουργία και την ανάπτυξη µιας χονδρεµπορικής τιµής στο φυσικό αέριο; Όλο αυτό δίνει µια δυνατότητα εξισορρόπησης του εθνικού συστήµατος µεταφοράς,
αλλά στην ουσία έτσι όπως το έχετε κάνει, αυτό που θα γίνει θα
είναι να µην κάνει κουµάντο το Υπουργείο Ενέργειας.
Ξεκινάµε τώρα και λέµε ότι έχουµε την τρίτη δεξαµενή της Ρεβυθούσας, που την εγκαινιάσατε και ο Πρωθυπουργός και στα
εγκαίνια δήλωσε το Νοέµβριο του 2018: «Η αναβάθµιση της Ρεβυθούσας µπορεί να καλύψει το 1/3 των αναγκών των εισαγωγών
χωρών των Βαλκανίων, της Ουγγαρίας και της Σλοβενίας».
Τον Σεπτέµβριο του 2018 υπογράφτηκε η σύµβαση συνεργασίας για τον τερµατικό σταθµό της Αλεξανδρούπολης ανάµεσα
στη ΔΕΠΑ και στην «Gastrade», και όταν υπογράφτηκε η σύµβαση αναφέρθηκε το εξής. Το πρότζεκτ Αλεξανδρούπολης θα
δώσει τη δυνατότητα και στους δυνητικούς αγοραστές χωρών
των Βαλκανίων, για να διαφοροποιήσουν και λίγο τις πηγές προµήθειας. Δηλαδή η αναβάθµιση της Ρεβυθούσας µέχρι τώρα είχε
κάποιες πηγές προµήθειας. Πήραµε από τους κακούς Αµερικάνους φονιάδες των λαών, όπως λέγατε, φυσικό αέριο.
Τώρα για την Αλεξανδρούπολη λέτε διαφοροποίηση των
πηγών προµηθειών. Άρα και εκεί πάµε στο κοµµάτι Αµερική. Στην
ουσία όλα θα γίνονται µε βάση το τι θέλει η Αµερική, ό,τι θέλει η
αγορά της Αµερικής για το φυσικό αέριο.
Στις δηλώσεις σας µετά τον Δεκέµβριο του 2017 µε τους τοκογλύφους που τώρα γίνανε θεσµοί για εσάς, κάνατε λόγο για
αποεπένδυση της ΔΕΠΑ από τις θυγατρικές Θεσσαλονίκης και
Αττικής και πουλήσατε τις µετοχές της µετά από ισχυρές πιέσεις.
Ισχυρές πιέσεις δέχεται ένα εθνικά κυρίαρχο κράτος, για να καταλαβαινόµαστε; Όσες πιέσεις και να δεχθεί ένα κράτος, όταν
είναι ισχυρό και έχει εθνική ανεξαρτησία, δεν πάνε να λένε οι
άλλοι; Αλλά σίγουρα τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Έχουµε την έκθεση της CITIBANK το 2010, που έλεγε ξεκάθαρα ότι οι χώρες του Περσικού µετά το 2030 από χώρες εξαγωγής, θα γίνουν χώρες εισαγωγής πετρελαιοειδών. Βλέπουµε
έτσι όλο αυτό που είχε έρθει στην Ελλάδα τι έχει γίνει, που είναι
ότι συγκεκριµένοι θα ελέγχουν την αγορά πετρελαιοειδών φυσικού αερίου. Και υπάρχουν και οι δηλώσεις από την αµερικανική
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πλευρά και στη ΔΕΘ αλλά και από τον Πρόεδρο, τον Υπουργό
Ενέργειας της Αµερικής, που ζήτησε στενή σχέση στα ενεργειακά θέµατα. Και µε όλο αυτό τώρα εµείς δεν θα ελέγχουµε καθόλου το φυσικό αέριο, δεν θα ελέγχουµε καθόλου τις πηγές και
έχουµε και έναν αγωγό που λέγεται East Med που θα µπορούµε
να είµαστε κυρίαρχοι, για τον οποίο έχει απαντήσει η ΔΕΠΑ µε
έγγραφό της σε ερώτησή µου ότι όχι µόνο επιβεβαιώνεται η οικονοµική ανταγωνιστικότητα του έργου αλλά προσθέτει σωρεία
ποιοτικών, γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων έναντι των υπολοίπων.
Και εµείς δεν θα ελέγχουµε τη ΔΕΠΑ. Εσείς πουλάτε τη ΔΕΠΑ.
Ξεκινάτε την πώληση της ΔΕΠΑ και εσείς όλο αυτό το λέτε κυρίαρχο κράτος.
Θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε για εθνική κυριαρχία, θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε γι’ αυτό που λέγεται εθνική αξιοπρέπεια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κούζηλο.
Ο κ. Τάσσος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει τον
λόγο για πέντε λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ως -κατά δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ- αφοσιωµένος εταίρος στην προώθηση των
συµφερόντων των ΗΠΑ εντός και εκτός Ελλάδας, δηλαδή ως σηµαιοφόρος του καπιταλισµού και του ιµπεριαλισµού στην περιοχή µας δεν θα µπορούσε να µην έχει ως πρώτη προτεραιότητα την εκχώρηση του ορυκτού και ενεργειακού πλούτου της
χώρας µας στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους του κλάδου. Γι’ αυτό άλλωστε γίνεται καυγάς στην περιοχή µας.
Βασικό εργαλείο γι’ αυτό είναι το ΙΓΜΕ, που µετονοµάζοντάς
το σε ΑΓΜΕ το µετατρέπετε από ερευνητικό ινστιτούτο στην υπηρεσία του ελληνικού λαού, όπως θα έπρεπε να είναι σε ένα µικρό
και ευέλικτο ελεγκτικό γνωµοδοτικό όργανο, που αναλαµβάνει
ρυθµιστικό, εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο στην υπηρεσία, βέβαια,
των επιχειρηµατικών οµίλων του κλάδου. Έτσι το ΕΑΓΜΕ θα λειτουργεί συµπληρωµατικά, στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου και θα
διαχειρίζεται κονδύλια, δεδοµένα και εργαζοµένους µε ελαστικές
µορφές εργασίας, συµβάσεις ορισµένου χρόνου κ.λπ..
Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρωτοτυπεί στην υπηρέτηση των συµφερόντων του κεφαλαίου, απλά το κάνει καλύτερα από όλους τους
προηγούµενους, αφού όπως είπε και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην
Ελλάδα, ο κ. Πάιατ, οι Ελληνοαµερικανικές σχέσεις είναι σήµερα
στο καλύτερο σηµείο από κάθε άλλη φορά.
Έτσι από τους χίλιους τριακόσιους εργαζοµένους που δούλευαν στο ΙΓΜΕ την περίοδο της πλήρους ανάπτυξής του, από
το 1982 έως το 1988, έφτασε να έχει τετρακόσιους ενενήντα επί
συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας – ΠΑΣΟΚ, και φτιάχτηκε τότε
το υβριδικό εξάµβλωµα του ΕΚΒΑΑ.
Σήµερα, βέβαια, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το αποτελειώνει, µετατρέποντάς το σε ΕΑΓΜΕ µε λιγότερους πρακτικά από εκατόν
εξήντα εργαζοµένους και µε πρόβλεψη διακοσίων είκοσι οργανικών θέσεων, όταν το προηγούµενο διοικητικό συµβούλιο του
ΙΓΜΕ, το 2015 - 2016, µετά από µελέτη είχε καταλήξει ότι χρειάζονταν πεντακόσιες τριάντα οργανικές θέσεις και άµεσες προσλήψεις εκατόν τριάντα εργαζοµένων.
Ποια άλλα εργαλεία χρησιµοποιούνται για να επιτευχθεί ο στόχος του µικρού και ευέλικτου ΕΑΓΜΕ στην υπηρεσία των επιχειρηµατικών οµίλων; Μεταφέρετε την κινητή και ακίνητη περιουσία
του ΙΓΜΕ, τον αξιόλογο βαρύ εργοταξιακό εξοπλισµό και τον ιδιαίτερα σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισµό του µε αξία πάνω από
40 εκατοµµύρια ευρώ, στο Υπουργείο Οικονοµικών, µέσα από
την ασαφή διαδικασία της εκκαθάρισης.
Η απορρόφηση των 20 εκατοµµυρίων ευρώ ΕΣΠΑ θα γίνει µε
αναθέσεις εργασιών σε τρίτους και εκχωρήσεις εργασιών µε
outsourcing σε γραφεία παροχής υπηρεσιών. Η λειτουργία του
νέου φορέα γίνεται µε µία νοµική ακροβασία, τόσο σε ό,τι αφορά
το προσωπικό του, επί άγνωστο χρονικό διάστηµα, χωρίς κανονισµό λειτουργίας και θα λειτουργεί ελέω του γενικού διευθυντή,
όσο και µε την εκτέλεση των έργων ΕΣΠΑ, που λόγω λειτουργι-
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κών δυσκολιών του ΕΛΚΕ παγώνουν.
Καταργείτε εργασιακά δικαιώµατα, που έχουν µέχρι σήµερα
κατοχυρώσει οι εργαζόµενοι του ΙΓΜΕ µέσω συλλογικών συµβάσεων εργασίας και του κανονισµού κατάστασης προσωπικού.
Νοµιµοποιείτε την κλοπή 3,5 εκατοµµυρίων ευρώ που αφορούν
αναδροµικά, που προκύπτουν τόσο από τις τελεσίδικες αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης όσο και από τη νοµοθετική άρση
της παράνοµης εφαρµογής του ενιαίου µισθολογίου.
Αλλάζετε το θεσµικό πλαίσιο του ΙΓΜΕ, επειδή αυτό απαιτεί η
καπιταλιστική ανάπτυξη και τα ιδιωτικά συµφέροντα που εσείς
αλλά κι όλα τα αστικά κόµµατα εξυπηρετείτε. Και κατά τη συνήθη
πρακτική σας αυτό το κάνετε, ευτελίζοντας και την έννοια του
δηµοσίου συµφέροντος, όπως έχετε ευτελίσει και την έννοια της
Αριστεράς, αφού µετατρέποντας το ΙΓΜΕ από νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ισχυρίζεστε ότι το κάνετε για το δηµόσιο συµφέρον, ενώ στην πράξη
το κάνετε για το ακριβώς αντίθετο.
Θα πω και δυο λόγια για τη γεωθερµία, τα αιολικά πάρκα και
γενικά τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Εµείς είµαστε υπέρ της
χρήσης κάθε µορφής ενέργειας µε γνώµονα την κάλυψη των λαϊκών αναγκών και όχι την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων. Κριτήριά µας είναι το κόστος για τον λαό, η αξιοποίηση των
εγχώριων πηγών ενέργειας από την κοινωνία, η ασφάλεια των
κατοίκων και των εργαζοµένων στο ενεργειακό τοµέα και, βέβαια, η προστασία του περιβάλλοντος.
Τώρα όσον αφορά τη γεωθερµία, πέρα από τη γενικότερη απελευθέρωση της γεωθερµίας στο µεγάλο κεφάλαιο, υπάρχει και
θέµα µε την αξιοποίηση διαθέσιµης ποσότητας ιαµατικού νερού,
πέρα από αυτό που αναγράφεται στην πράξη ανάγκης, όπως έχει
επισηµάνει ο Δήµος Ικαρίας, µε στόχο, βέβαια, να µπορέσει να
λειτουργήσει και µε παραπάνω ποσότητες ιαµατικών νερών από
αυτά που σήµερα χρησιµοποιεί. Γιατί, αν δεν γίνει αυτό, τότε
εγείρονται ζητήµατα και κυριότητας των ιαµατικών πηγών αλλά
και ιδιοκτησίας των πηγών αυτών, όπως συµβαίνει στην περίπτωση της Ικαρίας. Γι’ αυτό έχει κατατεθεί και ανάλογη τροπολογία.
Τώρα σε σχέση µε τα αιολικά πάρκα δεν µπορούµε να δεχθούµε, για παράδειγµα, η πολυεθνική «IBERDROLA ROKAS» να
εγκαταστήσει σε πρώτη φάση τριακόσιες πενήντα τρεις γιγάντιες ανεµογεννήτριες ισχύος 706 MW σε Λήµνο, Λέσβο και Χίο,
και ο «Μυτιληναίος» εκατόν δέκα ανεµογεννήτριες ισχύος 330
MW στην Ικαρία, ενώ οι ανάγκες του νησιού σε ενέργεια είναι της
τάξης των 10MW. Δεν µπορεί να πληρώσει ο λαός 130 ευρώ ανά
MWh, ενώ το κόστος είναι 45 ευρώ από την παραγωγή µε λιγνίτη.
Δεν µπορούν να εγκατασταθούν ανεµογεννήτριες, που καθεµιά
ζυγίζει διακόσιους τριάντα έως τριακόσιους οδοντά τόνους, και
έχει εκατόν εφτά έως εκατόν πενήντα µέτρα ύψος και ογδόντα
έως ενενήντα µέτρα διάµετρο δροµέα, για την οποία θα χρειαστεί µία βάση δεκαέξι µέτρα επί δεκαέξι µέτρα επί τρία µέτρα,
δηλαδή διακόσια εβδοµήντα κυβικά µέτρα µπετόν και περιβάλλουσα πλατφόρµα ως και δύο στρεµµάτων.
Με άλλα λόγια παίρνοντας υπ’ όψιν ότι η απόσταση ανάµεσα
στον κάθε πυλώνα πρέπει να είναι διακόσια ογδόντα ως τριακόσια δεκαπέντε µέτρα, γίνεται κατανοητό ότι τα είκοσι οκτώ πάρκα
αυτής της πολυεθνικής εταιρείας, θα καταλάβουν πολλές δεκάδες χιλιάδες στρέµµατα.
Επιπλέον πρέπει να προστεθούν άλλες χιλιάδες στρέµµατα,
που θα καταληφθούν από τους δρόµους που θα διανοιχθούν για
κάθε ανεµογεννήτρια. Θα υπάρχει ζηµιά τεράστια, δηλαδή ανεπανόρθωτη, που θα διαλύσει παντελώς το τοπίο.
Συµπέρασµα. Όλα για την κερδοφορία του κεφαλαίου. Γι’
αυτό θα µας βρίσκετε µαζί µε τον λαό, τους εργαζόµενους και
τις ανάγκες τους συνέχεια απέναντί σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Τάσσο.
Ο κ. Τσιρώνης έχει τον λόγο από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΣΥΡΙΖΑ για πέντε λεπτά κι αµέσως µετά ο κ. Παπαδόπουλος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω από αυτό το Βήµα, να καλωσορίσω την επίσπευση της
δικαστικής έρευνας για την τραγωδία στο Μάτι, γιατί είµαι πεπει-
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σµένος ότι κάθε υπεύθυνος άνθρωπος, θέλει έγκαιρα και γρήγορα να ξεκαθαρίσουν οι ευθύνες που του αναλογούν.
Είµαστε όλοι συντετριµµένοι γι’ αυτή την τραγωδία. Δυστυχώς, όµως, βλέπω ότι η στάση της Αντιπολίτευσης, γεννά µόνο
απέχθεια. Και εξηγούµαι. Οι υπεύθυνοι άνθρωποι αναζητάµε τις
ευθύνες µας. Την Ελλάδα, όµως, δεν την κατέστρεψαν οι υπεύθυνοι άνθρωποι. Την κατέστρεψαν οι ανεύθυνοι, που όποτε ακουστεί το όνοµά τους, απειλούν τους δικαστές και µιλάνε για
σκευωρίες.
Η υπευθυνότητα για µένα είναι τίτλος τιµής και δεν σηµαίνει
αναγκαστικά ενοχή. Προσωπικά δηλώνω πολύ υπερήφανος, που
ανήκω στην παράταξη των υπευθύνων ανθρώπων και όχι στην
παράταξη των ανεύθυνων.
Δυστυχώς δεν δείχνετε ότι σας ενδιαφέρει το αποτέλεσµα της
δίκης. Δεν δείχνετε να σας ενδιαφέρει το να αποδοθούν οι ευθύνες. Δεν δείχνετε να σας ενδιαφέρει να µην ξαναγίνει το κακό,
που είναι το σπουδαιότερο. Έχετε κάνει ήδη τις δικές σας δίκες
τις τηλεοπτικές. Έχετε ήδη κάνει τις δικές σας καταδίκες µε τα
κοµµατικά «πατοµπούκαλα».
Σας θυµίζω, λοιπόν, ότι ήµουν ο πρώτος Υπουργός, που τόλµησα µε τις οικιστικές πυκνώσεις να καταγράψω το τι ακίνητα
έχουµε µέσα στα δάση νόµιµα ή παράνοµα. Να είναι καταγεγραµµένα, να είναι κλειδωµένα, να ξέρουµε ότι αυτά είναι, να
δούµε πώς θα τα αντιµετωπίσουµε.
Εσείς, αντίθετα, επί δεκαετίες αυτές τις οικιστικές τις είχατε
εξαφανίσει. Είχατε τους ανθρώπους οµήρους και κάνατε πως
δεν βλέπατε. Κάνατε πως δεν υπάρχουν τα σπίτια ανάµεσα στα
δέντρα. Φυσικά τώρα κουνάτε και το δάχτυλο. Για εµάς, τους Οικολόγους Πράσινους, είναι η πρόληψη που σώζει ζωές και όχι η
διαχείριση της καταστροφής.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα της αδιαφορίας για τα προβλήµατα ήταν και η χθεσινή συζήτηση γι’ αυτό το νοµοσχέδιο. Ποιο
ήταν το πρώτο θέµα, λοιπόν, χθες; Το αεροπλάνο της Βενεζουέλας. Μάλλον θα έπρεπε -να χτυπήσω ξύλο- να το καταρρίψουµε,
για να µην ξεσηκώσουµε τη µήνι της Αντιπολίτευσης. Τι έπρεπε
να γίνει µε το αεροπλάνο;
Εδώ, όµως, ξαναλέω ότι το µείζον θέµα, το µείζον πρωτοσέλιδο χθες έπρεπε να είναι η γεωθερµία. Στην Ελλάδα επιτέλους
θεσµοθετείται η γεωθερµία, ένα ανεκµετάλλευτο χρυσωρυχείο,
µία πεντακάθαρη ενέργεια ανεξάρτητη και απόλυτα ασφαλής.
Γιατί; Γιατί χρησιµοποιεί µόνο καθαρό, ζεστό νεράκι, τίποτε άλλο,
που προσφέρει απλόχερα η φύση.
Παραδέχοµαι ότι έγινε ένα ατύχηµα στη Μήλο τη δεκαετία του
1980. Δεν έγινε κατά τη λειτουργία γεωθερµίας. Έγινε κατά τη
λειτουργία µιας πειραµατικής γεώτρησης. Ήταν η γεώτρηση
λάθος και όχι η γεωθερµία. Να το ξεκαθαρίσουµε αυτό. Η ίδια η
γεωθερµία δεν έχει κανέναν κίνδυνο άπαξ και αρχίσει και λειτουργεί. Πολλαπλάσιο κίνδυνο έχει µια απλή δεξαµενή πετρελαίου. Η γεωθερµία δεν έχει κίνδυνο και όµως δυσφηµίστηκε.
Σήµερα, λοιπόν, µιλάµε για µία νέα εποχή στον ενεργειακό
χάρτη της χώρας και αυτή η είδηση δεν έγινε πρωτοσέλιδο, και
µιλάµε για έναν ενεργειακό χάρτη, όπου επιτέλους ο πολίτης, ο
απλός αγρότης, ο απλός ιδιοκτήτης θα µπορέσει να αξιοποιήσει
τη χαµηλή ενθαλπία που είναι κάτω από το σπίτι του χωρίς τεράστιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι Οικολόγοι Πράσινοι χαιρετίζουµε αυτό το κεφάλαιο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Ένα δεύτερο σηµαντικό ζήτηµα που ξεκαθαρίζει και οφείλουµε να το χαιρετίσουµε, είναι ότι επιτέλους το σχιστολιθικό πετρέλαιο και αέριο δεν είναι διαπραγµατεύσιµο, δεν είναι σηµαντικό, δεν µπορεί να αξιοποιηθεί, γιατί όπου έγινε εκµετάλλευση
του σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου, επειδή γίνεται µε µία
καταστρεπτική µέθοδο αναγκαστικά, µε το fracking, -την υδραυλική ρωγµάτωση για να το πούµε στα ελληνικά- επιφέρει τροµακτικές καταστροφές.
Τι είναι αυτή η µέθοδος, για να καταλάβουν οι συµπολίτισσες
και οι συµπολίτες; Νερό ανακατεµένο µε χηµικά εξωθείται σε µεγάλα βάθη, για να σπρώξει το πετρέλαιο ή το αέριο προς τα
πάνω. Σεισµικές δονήσεις, µεγάλες καθιζήσεις, αλλά και τεράστια καταστροφή των υπόγειων υδάτων, είναι λίγα από τα απο-
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τελέσµατα αυτής της διαδικασίας, που αν µπείτε και τη διαβάσετε είναι εφιαλτική.
Χαιρετίζουµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, την εξαίρεση, αλλά µε
µια τροπολογία που σας καταθέσαµε, ζητάµε να µην είναι µόνο
το αέριο που θα εξαιρείται από την εκµετάλλευση και το πετρέλαιο, αλλά να απαγορευτεί κρυστάλλινα και η µέθοδος η ίδια η
υδραυλική ρωγµάτωση.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, καταθέσαµε µια βουλευτική τροπολογία για την προστασία του «NATURA» από τις εξορύξεις. Ήδη µε
τον ν.3937/2011 στο άρθρο 9 απαγορεύονται µέσα στις περιοχές
«NATURA», οι δραστηριότητες υψηλής όχλησης περισσότερο ή
λιγότερο, αφού οι πετρελαϊκές δραστηριότητες είναι και αυτές
εξίσου οχλούσες και επικίνδυνες αποδεδειγµένα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε λίγα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρω ότι οι δύο τροπολογίες δεν έγιναν δεκτές, γιατί οι υπηρεσίες ζήτησαν περαιτέρω νοµική διερεύνηση. Ευπρόσδεκτη και
η διερεύνηση αλλά κάνουµε έκκληση. Η µοναδική µας φύση, η
βιοποικιλότητα, τα µοναδικά µας προϊόντα, τα θυµάρια, τα µέλια,
η ρίγανη, ο τουρισµός µας είναι το ανυπολόγιστο κεφάλαιο που
πρέπει να προστατεύσουµε. Δεν είναι δυνατόν επί των ηµερών
µας, επί των ηµερών της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, επί των ηµερών
σας να αφήσουµε αυτό το κεφάλαιο απροστάτευτο. Δείτε γρήγορα τις τροπολογίες που έχουµε καταθέσει. Θεωρώ ότι θα
έχουµε ευήκοον ους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
O κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σηµερινή συνεδρίαση συζητούµε ένα πολύ σηµαντικό σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο ρυθµίζει σηµαντικούς
τοµείς της εθνικής οικονοµίας.
Το νοµοσχέδιο αναφέρεται στην επίλυση των χρόνιων προβληµάτων και παθογενειών του ΙΓΜΕ µε την αντικατάστασή του από
έναν νέο δηµόσιο φορέα, την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Δεύτερον, στη θωράκιση της πολιτικής
µας απέναντι στην αυθαίρετη δόµηση µε την εισαγωγή διατάξεων χωροταξίας και πολεοδοµίας. Τρίτον, την οριοθέτηση και
ρύθµιση της διαδικασίας του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού της
ΔΕΠΑ και επιµέρους θεµάτων που προκαλούν δυσλειτουργίες
στον τοµέα της ενέργειας.
Τέταρτον, την εκπόνηση επιτέλους ενός σαφούς και ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου, που αφορά την έρευνα, την εκµετάλλευση και τη διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού της
χώρας, ενός ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου, που σχεδόν
µισό αιώνα από τις πρώτες έρευνες που ξεκίνησαν από τη ΔΕΗ
το 1973, σαράντα χρόνια µετά τη δυναµική έναρξη της συστηµατικής αξιοποίησης γεωθερµικών πόρων της χώρας µας για παραγωγή θερµικής ενέργειας και ηλεκτρικής ισχύος στη δεκαετία
του ’80 και δεκαέξι χρόνια µετά την ψήφιση του ν.3175/2003 για
την αξιοποίηση γεωθερµικού δυναµικού της χώρας µας, έρχεται
να εκσυγχρονίσει το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, να απλουστεύσει και να κάνει πιο ευέλικτες τις διαδικασίες έκδοσης
αδειών έρευνας και εκµετάλλευσης των τοπικών γεωθερµικών
πεδίων, να θεσπίσει αυστηρούς και διαφανείς και ενιαίους κανόνες στον αντίποδα των πελατειακών ή τοπικιστικών πρακτικών
προηγούµενων ετών, για να µπορέσουν οι τοπικές κοινωνίες να
αξιοποιήσουν αυτή τη µορφή εναλλακτικής φιλοπεριβαλλοντικής
και χαµηλού κόστους µορφής ενέργειας.
Με όλα τα παραπάνω στοχεύουµε, στο να επωφεληθεί επιτέλους η εθνική οικονοµία και η κοινωνία από τη χρήση του πλούσιου γεωθερµικού δυναµικού µε το οποίο είναι ευνοηµένη σε
παγκόσµιο επίπεδο, και να φθάσει, ακόµα και να ξεπεράσει τον
ευρωπαϊκό µέσο όρο, που η συµµετοχή είναι κατά 28% της γεωθερµίας στην κάλυψη ενεργειακών αναγκών είτε ηλεκτροπαραγωγής είτε θέρµανσης. Αυτός ο στόχος είναι απόλυτα εφικτός,
τη στιγµή που σε χώρες του ευρωπαϊκού βορρά, όπως η Ολλαν-
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δία, οι γεωτρήσεις για αξιοποίηση γεωθερµικού πεδίου φθάνουν
τις δύο χιλιάδες και παραπάνω µέτρα, ενώ στη χώρα µας αρκούν
µερικές δεκάδες µέτρων.
Επιπλέον η έρευνα και οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι δυνατότητες στον τοµέα αυτόν καθιστούν την εκµετάλλευση του γεωθερµικού δυναµικού µια εξαιρετικά συµφέρουσα -τόσο από
άποψη µειωµένου κόστους όσο και απ’ αυτήν της µειωµένης έως
µηδενικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης- πηγή ενέργειας.
Υπάρχουν θετικές επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο, στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη µείωση εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου, τη διασφάλιση φθηνής και καθαρής ενέργειας σε κατοικίες, δηµόσια
κτήρια, οικισµούς χωριών και πόλεων µε τηλεθέρµανση, αγροτική παραγωγή κ.λπ..
Ιδίως στον πρωτογενή τοµέα η χρήση της γεωθερµίας ευνοεί
τη σταδιακή απεξάρτηση από τα δαπανηρά και επιβαρυντικά για
το περιβάλλον ορυκτά καύσιµα, και µπορεί να συµβάλλει στη
δραστική µείωση του κόστους παραγωγής άρα και στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος, καθώς υπολογίζεται ότι έχει
πολύ χαµηλό κόστος παραγωγής.
Έχει συνεχή διαθεσιµότητα, δεν απαιτεί αποθήκευση, µπορεί
να παράγεται είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, τριακόσιες εξήντα πέντε µέρες τον χρόνο και µετά τη χρήση της αξιοποιείται σε µειούµενες πλέον θερµοκρασίες.
Επανεισάγεται στη γη για να ξαναθερµανθεί. Είναι αυτονόητη
η ώθηση που µπορεί να δοθεί, έτσι σε τοµείς πρωτογενούς παραγωγής και συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα όπως θερµικές καλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες, θερµική επεξεργασία αγροτικών
προϊόντων, θέρµανση εγκαταστάσεων, σταβλικές εγκαταστάσεις, οινοποιία, ξήρανση φρούτων, λαχανικών κ.λπ.. Ιδιαίτερη
αναβάθµιση, σύµφωνα µε µελέτες του ΕΛΓΟ, υπάρχει σχεδόν
παντού σε όλη τη χώρα.
Στο σηµείο αυτό επιτρέψτε µου µια παρατήρηση-πρότασηαναφορά στο άρθρο 72 παράγραφος 3, που αναφέρεται µια θετική µέριµνα για διασφάλιση ενός ποσοστού της αύξησης
µεσοσταθµικών τιµών, σε ό,τι αφορά κατεστραµµένους φωτοβολταϊκούς σταθµούς.
Ωστόσο θεωρούµε ότι χρειάζεται και η πρόβλεψη µιας επιπλέον κατηγορίας, αυτής των 100KW και κάτω, που αφορά µικρά
αγροτικά φωτοβολταϊκά. Αυτά προτείνουµε να διαφοροποιηθούν, από τα πεντακοσάρια και εδώ θα χρειαστεί, πιστεύω,
κύριε Υπουργέ, µια χρηµατοδότηση γι’ αυτά τα αγροτικά µικρά
περιβαλλοντικά, για να λύσουµε και το ζήτηµα της γης υψηλής
παραγωγικότητας, το να µπορεί να στηθεί ένα τέτοιο φωτοβολταϊκό σε µια µεγάλη αγροτική έκταση περίπου στο 1% της έκτασής του, και µια τιµή η οποία να είναι κοντά στο 10% της τιµής
πώλησης οικιακής χρήσης που δίνει σήµερα η ΔΕΗ, για να µπορέσουν και να κάτσουν οι αγρότες στα χωριά τους και να έχουν
ένα επιπλέον εισόδηµα ώστε να µπορούν να βρίσκονται στον
τόπο τους. Νοµίζω ότι είναι µια καλή πρόταση αυτή και θα θέλαµε τη βοήθειά σας, κύριε Υπουργέ, τουλάχιστον γι’ αυτά τα
µικρά αγροτικά φωτοβολταϊκά.
Επανέρχοµαι στο θέµα της γεωθερµίας, λέγοντας ότι είναι θετική η αύξηση της ελάχιστης θερµοκρασίας, του καθορισµού γεωθερµικού πεδίου, γιατί υπάρχουν πολλά νερά στις αγροτικές
περιοχές µε θερµοκρασίες άνω των 25 βαθµών.
Συνοψίζοντας, θεωρούµε ότι οι προτεινόµενες διατάξεις, δίνουν τη δυνατότητα να πολλαπλασιαστούν ραγδαία τα αξιόλογα
µεν αλλά λιγοστά παραδείγµατα αξιοποίησης της γεωθερµίας
στην αγροτική παραγωγή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο δρόµος για την ανόρθωση του
πρωτογενούς τοµέα, την ανάκαµψη της οικονοµίας και της κοινωνίας ανοίγει ολοένα και περισσότερο µε βήµατα µελετηµένα,
σταθερά και, κυρίως, αποφασιστικά. Σας καλώ να ψηφίσετε αυτό
το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): O κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο για την παρουσίαση κάποιων νοµοτεχνικών βελτιώσεων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
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γειας): Επιτρέψτε µου να ανακοινώσω τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις και να σταθώ λίγο και στην τροπολογία που έχει κατατεθεί
για τη ΔΕΗ.
Θα ξεκινήσω µε τη ΔΕΗ. Όπως λέει η τροπολογία, επαναπροκηρύσσεται ο διαγωνισµός. Αφήνει ένα πολύ σύντοµο χρονικό
διάστηµα -και για τους παλιούς που συµµετείχαν στον προηγούµενο και για πιθανούς νέους επενδυτές- µια σύντοµη προθεσµία
επτά ηµερών. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν προσφορές
και για τη µία ή και για τις δύο µονάδες.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µέσω εκτίµησης διεθνούς ανεξάρτητου εκτιµητή, fairness opinion. Ο independent
evaluator δύναται να διατυπώσει άποψη, δηλαδή να τον προσλάβει η ΔΕΗ και να καταθέσει υπόµνηµα. Δεσµευτικό, όµως, είναι
το fairness opinion από τον διεθνή ανεξάρτητο εκτιµητή για το
προσφερόµενο τίµηµα. Η σύµβαση αγοραπωλησίας των µετοχών
της κάθε νέας εταιρείας θα κυρωθεί νοµοθετικά στη Βουλή. Κατά
τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά οι όροι του πρώτου διαγωνισµού.
Και στα εργασιακά-µισθολογικά επειδή υπάρχει το γνωστό
θέµα µε τους δώδεκα και τους δεκατέσσερις µισθούς, κατοχυρώνεται ότι στις µονάδες που έχουν απόσχιση, η ετήσια αµοιβή
που έχουν οι εργαζόµενοι, θα παραµείνει ακριβώς όπως είναι.
Απλώς θα κατανεµηθεί µε διαφορετικό τρόπο.
Τέλος για τις ποσότητες των ΝΟΜΕ επανέρχεται η διάταξη του
προηγούµενου νόµου, που λέει ότι µόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές συµβάσεις αγοραπωλησίας των µετοχών, στις νέες εταιρείες θα καταργούνται αυτόµατα οι ΝΟΜΕ.
Επιπρόσθετα έχουµε µία ρύθµιση για τη µεταφορά εγκατάστασης και λειτουργία µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
στην Κρήτη. Αφορά τη µεταβατική περίοδο. Προβλέπει πώς
µέχρι να ολοκληρωθεί, φυσικά, η διασύνδεση της Κρήτης µε την
Πελοπόννησο –τον Ιανουάριο του 2020 θα είναι αυτή η περίοδοςθα καλύψει έκτακτες ανάγκες για το µεσοδιάστηµα. Άρα η ΔΕΗ
µπορεί να µετακινήσει µονάδες ή άλλες µορφές παραγωγής
ενέργειας για αυτό το µεταβατικό διάστηµα µε κάποιες συνοπτικές διαδικασίες.
Πάω τώρα στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κατ’ αρχάς µετά από τη συζήτηση που έγινε, θα αποσύρουµε
τις διατάξεις για τη ΡΑΕ και θα επανέλθω σε επόµενο νοµοσχέδιο. Αναφέροµαι στην αστική ευθύνη, στις προσλήψεις κ.λπ..
Δεύτερον, γίνεται δεκτό το αίτηµα που βγήκε στη δηµόσια συζήτηση, στον διάλογο προχθές, η τιµή των φωτοβολταϊκών
έργων να προσδιορίζεται όχι µε βάση τον «Ν» τον τελευταίο διαγωνισµό, αλλά των «Ν -1, -2, -3», τους τρεις προηγούµενους -µε
εξαίρεση τον τελευταίο- γιατί δεν προλαβαίνω να κάνω τους υπολογισµούς.
Τρίτον, εντάσσονται τα µικρά φωτοβολταϊκά των κατ’ επάγγελµα αγροτών, ακριβώς στους ίδιους όρους που έχουν οι ενεργειακές κοινότητες, µέχρι 500 KW ισχύ δηλαδή και µε 10%
επιδότηση, τιµή πάνω από αυτή που προσδιορίζεται στους διαγωνισµούς, όπως προσδιορίζεται, ακριβώς µε τα ίδια προνόµια
που έχουν οι ενεργειακές κοινότητες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Και µία χρηµατοδότηση, κύριε
Υπουργέ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Θα τη δούµε άλλη στιγµή τη χρηµατοδότηση. Όπως βγάζουµε ΕΣΠΑ για τις ενεργειακές κοινότητες, κύριε Παπαδόπουλε,
θα βγάλουµε και κανένα ΕΣΠΑ για τους αγρότες.
Για το «ΑΡΙΑΔΝΗ» διαγράφεται το τµήµα έργου κοινού ενδιαφέροντος. Όµως παραµένουν οι τριάντα προσλήψεις. Διευκρινίζεται, όµως, ότι θα είναι µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής
του έργου. Άρα θα γίνουν οι τριάντα προσλήψεις αλλά έχουν
χρονικό ορίζοντα την κατασκευή του έργου.
Για το ΔΑΠΕΕΠ επιµένουµε να προσληφθούν αυτοί οι εργαζόµενοι για έναν απλό λόγο ότι είναι µεταβατική διάταξη, διότι έχει
προκηρυχθεί ο διαγωνισµός του ΑΣΕΠ. Άρα αντί να φύγουν και
να περιµένουµε -οπότε δεν θα λειτουργήσει- είναι µεταβατικό,
µέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός του ΑΣΕΠ. Δεν είναι νέες
προσλήψεις, δεν είναι εκτός ΑΣΕΠ αλλά είναι µία µεταβατική κατάσταση. Ο ΔΑΠΕΕΠ, ο νέος φορέας, δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς τους εργαζόµενους που έχει ήδη και προβλέπονται.
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Διορθώνεται το άρθρο αυτό που επισηµάνατε, κύριε Σκρέκα,
για τις εµπορικές πετρελαιοειδών. Όντως υπάρχει µία ασάφεια
εκεί, οπότε διορθώνεται αυτό, δηλαδή αποσύρεται.
Αυτές ήταν οι νοµοτεχνικές. Υπάρχουν και καµµιά δεκαριά
άλλες, οι οποίες είναι περισσότερο φραστικές και λιγότερο ουσιαστικές.
Τώρα πάω στις τροπολογίες των Βουλευτών.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2011 που έχει
κατατεθεί από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά µε την προτεινόµενη ρύθµιση καλύπτεται ένα κενό στον Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό, ώστε να επιτρέπονται οι κατασκευές σε κοινόχρηστους
χώρους υπό αυστηρές προϋποθέσεις και σε νοµίµως υφιστάµενους οικισµούς χωρίς εγκεκριµένο σχέδιο.
Το κείµενο επαναδιατυπώνεται για να είναι ακριβές και το διαβάζω, γιατί έτσι όπως είχε έρθει, είχε κάποιες ανακρίβειες. Γίνεται, λοιπόν, αποδεκτή µε τις εξής αλλαγές: Πρώτον, ο τίτλος του
άρθρου αλλάζει σε: «Τροποποίηση άρθρου 20 του ν.4067/2012
(Α’67)» και δεύτερον, το κείµενο του άρθρου αλλάζει ως εξής:
«Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του ν.4067/2012 προ-
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στίθεται η παράγραφος 6 ως εξής: «Οι διατάξεις του παρόντος
εφαρµόζονται και σε νοµίµως υφιστάµενους οικισµούς, χωρίς εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο».
Γίνεται αποδεκτή η βελτίωση για το Κτηµατολόγιο, οι βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν εκεί όπου έχουν γίνει λάθη και τα
λοιπά, πράγµα το οποίο είναι απαραίτητο.
Και όσον αφορά την τελευταία που κατατέθηκε, ενώ είµαι θετικός, θεωρώ ότι θα τη φέρουµε σε άλλο νοµοθετικό έργο, διότι
θέλει µια επεξεργασία µε συναρµόδια Υπουργεία.
Όσον αφορά αυτά που είπε και ο κ. Τσιρώνης, είµαστε σε συνεννόηση. Θέλουµε και εµείς ως Υπουργείο µια επεξεργασία.
Είναι θεµιτά. Ο νόµος, πάντως, είναι σαφής. Κάνουµε ένα µεγάλο
βήµα σήµερα, απαγορεύοντας το fracking στην Ελλάδα, το οποίο
ήταν µία δέσµευση που είχαµε κάνει πριν από καιρό.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Γεώργιος Σταθάκης καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
µπορώ να αποφύγω την τοποθέτηση του κ. Μανιάτη, του ΚΙΝΑΛ,
για την τραγωδία στο Μάτι. Γιατί τόση χολή για ένα θέµα µε το
οποίο όλοι πονέσαµε, µε το οποίο πονάµε όλοι; Εµείς επιπλέον
δεν ξεχνάµε. Γιατί, όµως, οι ίδιοι ξεχνούν ότι ήταν αυτοί που κυβερνούσαν τη χώρα, όταν δηµιουργήθηκε αυτό το πολεοδοµικό
και χωροταξικό µπάχαλο στην Αττική, όταν χωρίς κανένα σχεδιασµό αποφάσισαν να αποµακρύνουν τη Δασική Υπηρεσία από τη
δασοπυρόσβεση;
Αποτελεί, αγαπητοί συνάδελφοι, παγκόσµια πρωτοτυπία, ο
διαχειριστής ενός φυσικού οικοσυστήµατος να απουσιάζει, όταν
αυτό καταστρέφεται.
Εµείς προσπαθούµε όχι µόνο να γιατρέψουµε τις πληγές αλλά
και να αντιµετωπίσουµε όλες αυτές τις στρεβλώσεις. Οι πολίτες
µπορούν να καταλάβουν, ποιος είναι εκείνος που µπορεί να οδηγήσει τη χώρα στη µεταµνηµονιακή πραγµατικότητα και ποιος
είναι αυτός ο οποίος το µόνο που κάνει είναι να καταστροφολογεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρέµβασή µου στο νοµοσχέδιο θα έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε ρυθµίσεις, που άπτονται
του αγροτικού χώρου.
Και αρχίζω από το ΙΓΜΕ. Όταν το παραλάβαµε το 2015, βρισκόταν στα πρόθυρα της διάλυσης. Το κρατήσαµε ζωντανό, λύνοντας πάρα πολλά προβλήµατα. Τι θέλουµε σήµερα; Να το
αναβαθµίσουµε.
Θέλω να απευθυνθώ στους συναδέλφους τους γεωτεχνικούς,
και να τους πω ότι σε µια περίοδο που τα φαινόµενα κατολισθήσεων, πληµµυρών και γενικά ακραίων φαινοµένων δηµιουργούν
πολλαπλά προβλήµατα, θα ήταν αυτοκτονική η υποβάθµισή
τους. Και θέλω έτσι, επί τη ευκαιρία, να τους ευχαριστήσω και
ιδιαίτερα για την άµεση ανταπόκριση στις πληµµύρες της Χαλκίδας µε την παρουσία τους.
Θέλω, λοιπόν, να τους καταστήσω σαφές ότι αυτή η µετονοµασία σε Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, δεν αλλάζει τα καθήκοντά τους -αντίθετα, τα διευρύνειόπως, επίσης, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα µε την απασχόλησή τους. Και πριν από λίγο ο κύριος Υπουργός το επιβεβαίωσε
για µια ακόµη φορά.
Kαι έρχοµαι στο θέµα της γεωθερµίας.
Η ελληνική επικράτεια, αγαπητοί συνάδελφοι, βρίθει γεωθερµικών πεδίων. Δεν βρήκαµε καµµία σοβαρή δυνατότητα αξιοποίησής τους. Προσπαθήσαµε -και το καταφέραµε- αυτή τη στιγµή,
να υπάρχουν αξιόλογες µονάδες, ειδικά του αγροτικού χώρου,
αλλά και άλλες µονάδες που λειτουργούν, χρησιµοποιώντας τη
γεωθερµία ως βασική πηγή ενέργειας.
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ στην χαρακτηριστική περίπτωση
της «Selecta» µιας ανθοκοµικής επιχείρησης στη Χρυσούπολη
Καβάλας -την επισκέφθηκε και ο Πρωθυπουργός-, που την εντάξαµε στα αγροτικά προγράµµατα του 2017. Παράγει καλλωπιστικά φυτά σε ένα θερµοκήπιο εξήντα στρεµµάτων, αξιοποιώντας το γεωθερµικό πεδίο της περιοχής. Το δε προϊόν που παράγει εξάγεται κατά 95%, και η επιχείρηση απασχολεί µόνιµα
εκατόν τριάντα εργαζοµένους.
Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχαµε αντιληφθεί τις δυνατότητες που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις, και για τον λόγο
αυτόν κινηθήκαµε για να βρούµε τρόπο, ώστε να εντάσσονται
στον αναπτυξιακό νόµο και να ενισχύονται επενδυτικές προτάσεις άνω των 500 χιλιάδων ευρώ.
Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης
έχουµε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν φάκελο για τις
µονάδες θερµοκηπιακού τύπου, που αξιοποιούν ενεργειακά συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας όπως είναι η γεωθερµία.
Μετά την έγκρισή του, κύριε Υπουργέ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προβείτε και στις απαραίτητες διορθώσεις του
εθνικού θεσµικού πλαισίου, για να καλύπτει όλες αυτές τις περιπτώσεις.
Έρχοµαι τώρα στα αγροτικά φωτοβολταϊκά.
Έχουµε δώσει τη δυνατότητα στον αγροτικό χώρο, να καλύπτει ένα µεγάλο µέρος των ενεργειακών του αναγκών µε ήπιες
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µορφές ενέργειας. Χρηµατοδοτούνται οι αγρότες από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης µέσω των σχεδίων βελτίωσης
τόσο αυτόνοµα όσο και µε net metering. Και ήταν, πραγµατικά,
πολύ θετικό αυτό που άκουσα πριν από λίγο από τον κύριο
Υπουργό, ο οποίος αποδέχθηκε το αίτηµα για την ένταξη και των
µικρών αγροτών που θέλουν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά
τόξα, αρκεί, βεβαίως, να αντιληφθούν οι ίδιοι ότι όλα αυτά γίνονται εύκολα, αν περάσουν µέσα από συνεργατικά σχήµατα, γιατί
εάν ακολουθήσουν τον συνεργατισµό, είναι πολλαπλά τα οφέλη
και πολλαπλές οι δυνατότητες σε όλα τα πεδία για τους αγρότες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Κασιδιάρης από τη Χρυσή Αυγή έχει τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ξεκινάω µε την ουσία του σηµερινού νοµοσχεδίου, που είναι βεβαίως για µία ακόµα φορά το ξεπούληµα
των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Ελλάδος. Αναφέροµαι στη
ΔΕΠΑ, στη Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου. Είναι κοροϊδία, βεβαίως,
και τραγική ειρωνεία να µιλάµε για Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου,
διότι δεν είναι δηµόσια η επιχείρηση. Ανήκει κατά 65% στο ΤΑΙΠΕΔ και τώρα µε αυτό το νοµοσχέδιο το 50% συν 1, δηλαδή η
πλειοψηφία των µετοχών, θα περάσει σε ιδιώτες και συγκεκριµένα σε ξένα χέρια, γιατί ο ιδιώτης επενδυτής θα είναι ξένος.
Φεύγει η περιουσία της Ελλάδος, η µόνη οικονοµική δύναµη
που έχει µείνει στην Ελλάδα, που είναι, βεβαίως, το φυσικό
αέριο. Το φυσικό αέριο µπορεί να αποτελέσει την οικονοµική µας
σωτηρία. Επί της ουσίας, όµως, µε την ψήφο της Κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ περνάει σε ξένα χέρια. Και γίνεται αυτή η συζήτηση
τη χρονική περίοδο, που έχει ανακαλυφθεί νέο υπερκοίτασµα φυσικού αερίου στην ελληνική Κύπρο.
Μιλάω για το κοίτασµα «Γλαύκος», που µπορεί να φτάσει και
τα 230 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα. Είναι ισάξιο του κοιτάσµατος «Αφροδίτη». Αν δούµε τον χάρτη, υπάρχει µία φυσική συνέχεια στα κοιτάσµατα. Ξεκινάµε από το υπερκοίτασµα «Λεβιάθαν»
στην ΑΟΖ του Ισραήλ, περνάµε στο κοίτασµα «Ζορ» της Αιγύπτου που ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα µε 800 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα φυσικού αερίου, µετά στα κοιτάσµατα της
κυπριακής ΑΟΖ, στο κοίτασµα «Αφροδίτη» και στο κοίτασµα
«Γλαύκος». Φυσική συνέχεια αυτών είναι τα ενεργειακά κοιτάσµατα στη λεκάνη του Ηροδότου στην ελληνική αποκλειστική οικονοµική ζώνη. Στην περιοχή νοτιοανατολικά και νότια της
Κρήτης, σύµφωνα µε τους πιο έγκυρους πανεπιστηµιακούς, µπορεί να έχουµε στο νοτιοανατολικό τµήµα, δηλαδή νοτίως του
συµπλέγµατος της Μέγιστης, του Καστελόριζου, µπορεί να
έχουµε 2 τρισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα φυσικού αερίου και στο
νότιο τµήµα της Κρήτης µπορεί να έχουµε ενάµισι τρισεκατοµµύριο κυβικά µέτρα φυσικού αερίου.
Μιλάµε για την περιουσία της Ελλάδος, την οποία εσείς προδοτικά την απεµπολείτε. Αν είχαµε µία φορά προδοσία στην υπόθεση της Μακεδονίας όπου εκχωρήσατε όνοµα και ιστορία, εδώ
εκχωρείτε εθνική κυριαρχία και εθνική περιουσία, µη αποδεχόµενοι την πρόταση της Χρυσής Αυγής περί ανακηρύξεως της ελληνικής αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης. Αυτό µπορεί να το
κάνει η Βουλή των Ελλήνων µέσα σε µία µέρα, να ψηφίσει την
ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ και στη συνέχεια να ξεκινήσουµε
να αντλούµε τα ενεργειακά µας κοιτάσµατα, να αντλούµε φυσικό
αέριο, όπως κάνει η Κύπρος, όπως κάνει το Ισραήλ και η Αίγυπτος.
Και να µη µιλάει ο Τσίπρας για τριµερή µε τον Αναστασιάδη
και τον Νετανιάχου παρουσία των Αµερικανών, όταν η Ελλάδα
είναι το µόνο κράτος στην περιοχή, που δεν τολµά υπό τις απειλές της Τουρκίας να ανακηρύξει αποκλειστική οικονοµική ζώνη.
Και βέβαια τώρα καταλαβαίνω -και έχω να κάνω µία καταγγελία για ένα γεγονός που συνέβη εδώ στη Βουλή- γιατί είχατε
βάλει τη φρουρά της Βουλής πριν από λίγες µέρες έξω από την
Αίθουσα της Γερουσίας. Πήγα να µπω στην Αίθουσα της Γερουσίας για µία συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άµυνας
και ήταν εκεί δέκα άτοµα και µου λένε: «Σας παρακαλούµε, δεν
γίνεται να περάσετε. Έχει µεταφερθεί η επιτροπή αυτή στην Αίθουσα 223» Και λέω: «Εντάξει, ρε παιδιά, και τι έγινε; Γίνεται κα-
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νένα πραξικόπηµα µέσα και είναι µαζεµένη εδώ όλη η φρουρά;».
Και όµως µετά είδα στις ειδήσεις τι συνέβαινε. Συνεδρίαζε στη
Γερουσία η επιτροπή του ΝΑΤΟ. Είχε έρθει ο Τούρκος και προκαλούσε και έλεγε ότι αν η Ελλάδα ξεκινήσει να αντλεί φυσικό
αέριο, θα µας κάνουν πόλεµο. Και κάθονταν οι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας και άκουγαν τις τουρκικές
προκλήσεις µέσα στη Βουλή των Ελλήνων, και είχαν βάλει δέκα
άτοµα της φρουράς, µην τυχόν και περάσει µέσα ένας Βουλευτής της Χρυσής Αυγής για να τους βάλει στη θέση τους, σε µία
επιτροπή από την οποία µας έχετε αποκλειστεί και από εκεί παράνοµα και αντισυνταγµατικά. Θα δώσετε λόγο και γι’ αυτόν τον
αποκλεισµό.
Στο σηµερινό νοµοσχέδιο, βέβαια, υπάρχει και µία τροπολογία
για τα αυθαίρετα. Είναι µία φωτογραφική υπόθεση για το δράµα,
για την εθνική τραγωδία που βίωσε όλος ο ελληνικός λαός στο
Μάτι. Νοµίζετε ότι µε τέτοιου είδους ενέργειες, θα διαγράψετε
τα εγκλήµατά σας. Νοµίζετε ότι µε τέτοιου είδους ενέργειες και
µε τα ψέµατα που λέτε στα διαπλεκόµενα µέσα, θα γλιτώσετε τη
φυλακή. Για τα εγκλήµατα που έγιναν στο Μάτι, πρέπει να πάει
στη φυλακή και η Δούρου και ο Τσίπρας και ο Τόσκας. Και βλέπαµε τον Τόσκα να λέει ψέµατα. Ο κόσµος που καιγόταν, πήδαγε
στη θάλασσα για να γλιτώσει και πνιγόταν και είχαν στήσει ένα
τσίρκο στα κανάλια µε τον Τσίπρα και του έλεγε ότι στέλνει το
Πολεµικό Ναυτικό αρµαταγωγά. Και την ίδια ώρα ο κόσµος πνιγόταν και δεν υπήρχε καµµία απολύτως αντίδραση. Κι αυτό το
τσίρκο που οδήγησε σε θανάτους, σε εκατόµβη νεκρών, θα το
πληρώσετε. Και το ξαναλέω: Για το Μάτι θα πάνε στη φυλακή και
η Δούρου και ο Τσίπρας και ο Τόσκας και όλοι οι υπεύθυνοι γι’
αυτή την εθνική τραγωδία.
Επειδή ήµασταν εκεί από την πρώτη στιγµή που ξέσπασε αυτή
η τραγωδία, είδαµε ότι, πράγµατι, εκεί δεν υπήρχε ούτε Αστυνοµία ούτε Πυροσβεστική ούτε Λιµενικό. Μιλάµε για ένα κράτος–
µπάχαλο. Μιλάµε για ένα κράτος σε απόλυτη αποσύνθεση. Θέλω
όµως να είµαι δίκαιος. Πρέπει να επιµερίζουµε τις ευθύνες σε
όλους. Λέµε ότι πρέπει οι συριζαίοι να φυλακιστούν για την τραγωδία στο Μάτι, για τις ευθύνες και τους νεκρούς στη Μάνδρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελειώνετε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Τελειώνω στον χρόνο τον οποίο µου αποδίδει ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Πολύ περισσότερο
που αναµένονται αποφάσεις δικαστικές.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Και οι προηγούµενοι οµιλητές είχαν δύο
επιπλέον λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Να είστε προσεκτικός όταν µιλάτε στη Βουλή.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Και αν δεν µου τρώτε τον χρόνο, θα ολοκληρώσω αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελειώστε τώρα!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Αυτές τις εντολές στον ΣΥΡΙΖΑ όχι σε
µένα. Εγώ τηρώ τον Κανονισµό απαρέγκλιτα και δεν δέχοµαι τέτοιου είδους ύφος. Εντολές τέτοιου είδους δεν τις δέχοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κατέβα από το Βήµα
τώρα σου λέω.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Εντολές τέτοιου είδους δεν δέχοµαι.
Στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κλαδική, στο κόµµα σας,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελείωσες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Στον πληθυντικό να µιλάτε όχι στον
ενικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Στον πληθυντικό.
Τελειώσατε, κύριε Κασιδιάρη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θα µου µιλάτε ως µέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας, διότι εδώ µε έχει βάλει ο λαός µε την ψήφο του
και απαιτώ σε κάθε περίπτωση σεβασµό και δεν δέχοµαι εντολές
από κανέναν συριζαίο.
Ολοκληρώνω, λοιπόν, µε µία καταγγελία, γιατί βλέπετε το
ύφος του Προεδρεύοντος και βλέπετε πώς αντιµετωπίζουν τους
πολίτες οι πραγµατικοί φασίστες, γιατί οι πραγµατικοί φασίστες
σε αυτή τη χώρα, είναι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Και βγαίνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και λέει ότι
«εµείς τους συλλαµβάνουµε επειδή αυτοί ξέρουν τι θα κάνουν
στο µέλλον». Στη Μακεδονία, λέει, αυτοί ξέρουν τι θα κάνουν στο
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µέλλον και γι’ αυτό τους συλλαµβάνουµε. Είναι µέντιουµ δηλαδή
οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουν τι έχει ο άλλος µέσα στο
µυαλό του και τι θα κάνει στο µέλλον!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Λοιπόν!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Αυτός είναι ο φασισµός! Αυτόν τον φασισµό πολεµάµε και τον εθνοµηδενισµό σας!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Άντε, βγάλτε τον αγκυλωτό σταυρό τώρα!
Τώρα τον λόγο έχει η κ. Καρακώστα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Χθες πάντως, κύριε Πρόεδρε, αφήσατε είκοσι οκτώ λεπτά να µιλήσει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ!
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Είναι αλήθεια ότι όταν οι φασίστες µιλάνε για φασισµό, όταν οι φονιάδες έρχονται να κατηγορήσουν ανθρώπους που πραγµατικά δεν έχουν δικαστεί, δεν
ξέρεις ούτε αν πρέπει να µιλήσεις ούτε αν πρέπει να ασχοληθείς
µαζί τους, γιατί τους φασίστες τους βάζεις στη γωνία και όλοι
µαζί πρέπει να τους παλέψουµε, γιατί ξέρουµε ποια είναι η πρακτική τους και ποιες είναι και οι πράξεις τους µέχρι σήµερα.
Είναι, όµως, τραγικό να κλαίνε οι υπόλοιποι, όπως ο κ. Μανιάτης που διετέλεσε αντιστοίχως Υπουργός επί χρόνια στην κυβέρνηση, για τους εκατό που πραγµατικά χάθηκαν σε πολύ άσχηµες
συνθήκες, όταν δεν µπόρεσαν επί πάρα πολλά χρόνια οι κυβερνήσεις τους να σχεδιάσουν σε αυτήν τη χώρα. Είναι πραγµατικά
ντροπή να αποποιούνται των ευθυνών τους και να µη λυπούνται
για ό,τι δεν έκαναν µέχρι σήµερα.
Όπως επίσης είναι ντροπή πραγµατικά να αναδεικνύουµε ένα
θέµα που δεν είναι χωρίς σηµασία και όπου πραγµατικά, όπως
είπαν και προηγούµενοι οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ, η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί -και βεβαίως είναι ανεξάρτητη και δεν θέλουµε
καν να την επηρεάσουµε- κι ενώ δεν έχει δικαστεί, απλά πηγαίνει
στο κοµµάτι της δικαιοσύνης µια υπόθεση, για το Μάτι, για κάποιους ανθρώπους, µέχρι χθες να δικαιολογούν το ότι δεν πήγε
στον δεύτερο βαθµό, δηλαδή δεν τελεσιδίκησε η απόφαση για
τον συγκεκριµένο παιδεραστή Νίκο Γεωργιάδη, ενώ τώρα να κόπτονται για ένα πράγµα που δεν έχει περάσει καν από τη δικαιοσύνη, αλλά απλώς αποστέλλεται.
Αυτή η Κυβέρνηση, καλώς ή κακώς, βήµα-βήµα αποδεικνύει
στους Έλληνες και στις Ελληνίδες ότι φροντίζει να διορθώσει
θεµελιακά ζητήµατα και ένα από αυτά είναι και το σηµερινό νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό και οι εισηγητές της Αντιπολίτευσης, της Μείζονος και της Ελάσσονος, µιλάνε για οτιδήποτε άλλο εκτός από
το νοµοσχέδιο.
Γιατί πραγµατικά είναι αρχή µας ότι πρέπει αυτή η χώρα όσο
το δυνατόν να απεξαρτηθεί από την ενεργειακή εξάρτηση που
έχει. Και πώς θα γίνει αυτό; Θα γίνει µε την εκµετάλλευση των
περισσότερων πηγών ενέργειας που µπορεί να έχει. Μια από
αυτές αποδεικνύεται επιστηµονικά ότι είναι η αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού.
Έχουµε µέχρι σήµερα τριάντα περίπου περιοχές οι οποίες
έχουν αναδειχθεί. Οι επιστήµονες µιλάνε για πολύ περισσότερες.
Κι έρχεται και γίνεται ένα νοµοσχέδιο για τον σωστό και δίκαιο
τρόπο εκµετάλλευσης αυτών των πηγών, το οποίο αναγνωρίζει
την αξία -και αναφέρθηκε από προηγούµενους οµιλητές- του
αγροτικού τοµέα σε όλα τα επίπεδα, αναδεικνύει τον τουριστικό
τοµέα και µάλιστα µιλάµε για τις ιαµατικές πηγές που προηγούνται οποιωνδήποτε άλλων ενεργειακών εκµεταλλεύσεων -και είναι
πάρα πολύ σηµαντικό-, καθορίζει και διανέµει σε διάφορες κατηγορίες-µικρότερες και µεγαλύτερες- αυτά τα πεδία, στις µικρότερες βάζει και εµπεριέχει και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Και ακούστε τι άκουσα. Άκουσα να λέγεται «ονειρεύεστε µια
εταιρεία συναλλαγών µε την τοπική αυτοδιοίκηση». Έτσι είπε ο
εισηγητής του ΚΙΝΑΛ. Δηλαδή στο µυαλό τους ό,τι και να κάνεις
προκειµένου να δώσεις αρµοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση,
το θεωρούν συναλλαγή. Γιατί φαίνεται ότι αυτό έκαναν µέχρι σήµερα οι ίδιοι. Άρα, λοιπόν, σου λέει δεν µπορεί να υπάρχουν κι
άλλοι που να σκέφτονται µε διαφορετικό τρόπο και πάµε σε
αυτήν την κατεύθυνση.
Πάω πολύ γρήγορα γιατί ο χρόνος δεν µε παίρνει.
Όσον αφορά στη ΔΕΠΑ, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας
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προκαθορίζει ότι δεν θα έρθει ο µεγάλος επενδυτής, γιατί; Γιατί
το δηµόσιο κρατά το 51%. Εδώ σαφώς αναδεικνύεται ότι εµείς
δεν θέλουµε τίποτε στο δηµόσιο. Και πραγµατικά αυτή η Κυβέρνηση αγωνίζεται µέσα στις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που
έφεραν τη χώρα µας οι προηγούµενες κυβερνήσεις σε σχέση µε
τους δανειστές και το να καταφέρνουµε να κρατάµε ποσοστά και
τη διαχείριση σε πηγές ενέργειας στη χώρα µας είναι πάρα πολύ
σηµαντικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δεν θα απασχολήσω παρά ελάχιστα.
Επίσης, είναι και το γεγονός ότι αναδεικνύουµε και ενισχύουµε
τον επιστηµονικό φορέα και φτιάχνουµε µια δηµόσια αρχή σχετικά µε το ΙΓΜΕ. Αναφέρθηκαν άλλοι, δεν θα αναφερθώ σε αυτό
ούτε στις πολεοδοµικές τροποποιήσεις. Όµως θέλω να τονίσω
κάτι που δεν τονίστηκε µέχρι σήµερα και είναι σηµαντικό.
Είναι εξαιρετικής σηµασίας δυο διατάξεις, στις οποίες θέλω
να αναφερθώ. Από 1-1-2021 όλα τα νέα κτήρια πρέπει να είναι
µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας και αυτή η υποχρέωση για τα
δηµόσια κτήρια ξεκινά από την 1-1-2019. Είναι εξαιρετικό. Οφείλουµε να το πετύχουµε. Και γι’ αυτό δηµιουργούνται παρατηρητήρια για το περιβάλλον και την ασφάλεια της έρευνας και της
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, τα οποία έχουν συµβουλευτικό ρόλο σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος στις περιφέρειες που ασκούνται αντίστοιχες δραστηριότητες.
Ολοκληρώνουµε βήµα-βήµα, πραγµατικά, ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου σε όλους τους τοµείς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Σαρίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Ένωσης Κεντρώων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι σίγουρος
πως είναι πολλά τα όµορφα µέρη του κόσµου, µέρη τα οποία δεν
είχα την ευκαιρία να τα επισκεφθώ και να τα δω από κοντά, αλλά
αυτό δεν µε εµποδίζει καθόλου στο να πιστεύω µε πείσµα µέσα
µου πως ζούµε στην πιο όµορφη χώρα του κόσµου. Και αυτή η
χώρα έχει χαρακτηριστεί από πάρα πολλούς -και δίκαια την
έχουν χαρακτηρίσει- ως ευλογηµένη.
Και το λέω αυτό µε σκοπό να µεταφέρω στην Αίθουσα αυτό
που διαπίστωσαν µε ανακούφιση από πολύ νωρίς σήµερα το
πρωί χιλιάδες συµπολίτες µας σε όλη τη χώρα όταν µε αγωνία
έσπευσαν να καταλάβουν τι καιρό έχει σήµερα. Ευτυχώς, είπαν
µε ανακούφιση, καλό καιρό θα έχει σήµερα, δόξα τω Θεώ.
Ξέρετε για ποιον λόγο το είπαν αυτό οι συµπολίτες µας; Γιατί
δεν θα χρειαστεί να ανάψουν θέρµανση, δεν θα χρειαστεί να κάψουν πετρέλαιο, δεν θα χρειαστεί να κάψουν αέριο και -πολύ χειρότερα- δεν θα χρειαστεί να κάψουν ξύλα σε κάποια µέρη της
χώρας µας.
Έχετε αναρωτηθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσοι µπορεί να είναι στο σύνολό τους εκείνοι οι συµπολίτες µας που η
πρώτη τους σκέψη, όταν ξυπνάνε το πρωί αυτούς τους κρύους
µήνες του χειµώνα στην Ελλάδα, είναι το αν θα έχει ήλιο γιατί
δεν έχουν λεφτά για πετρέλαιο, γιατί δεν έχουν λεφτά για να ανάψουν τον θερµοσίφωνα, παρότι πρέπει να ζεστάνουν την οικογένειά τους και να κάνουν ένα µπάνιο τα παιδιά τους;
Γι’ αυτούς, λοιπόν, έρχεται το σηµερινό νοµοθέτηµα, γι’ αυτούς νοµοθετούµε σήµερα, στο όνοµα αυτών νοµοθετούµε, γι’
αυτούς µιλάµε. Με την εξουσία που έδωσαν σε όλους εµάς εδώ
µέσα, κάνουµε τη συγκεκριµένη συζήτηση γι’ αυτούς τους ανθρώπους.
Ίσως, λοιπόν, θα έπρεπε, όταν µιλάµε για τη λέξη «γεωθερµία», να µιλάµε απευθυνόµενοι σε αυτούς τους ανθρώπους που
την ώρα που µετράνε τα κέρµατα της ηµέρας, για να δούνε πώς
θα περάσουν την ηµέρα αυτή και ετοιµάζονται να φύγουν από
το σπίτι, τρέµουν στη σκέψη ότι µπορεί ενδεχοµένως αύριο να
χειροτερέψει ο καιρός.
Τι έχουµε, λοιπόν, να πούµε σε αυτούς τους ανθρώπους; Πώς
να τους εξηγήσουµε τα ζητήµατα µε τα οποία καταπιάνεται το
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σηµερινό νοµοσχέδιο;
Μιλάµε για γεωθερµία και µιλάµε για γεωθερµία σε αυτούς και
µιλάµε εδώ και δεκαετίες γι’ αυτό το πράγµα σε αυτήν τη χώρα.
Μιλάµε περί της καταλληλότητας των γεωλογικών συνθηκών που
προσφέρουν πλούσιο γεωθερµικό δυναµικό στη χώρα, περί των
γεωθερµικών πεδίων που έχουν ήδη εδώ και καιρό εντοπιστεί,
εδώ και τριάντα χρόνια στις διάφορες περιοχές της χώρας πράγµα που µας καθιστά και πλέον επίσηµα µία από τις πιο ευνοηµένες χώρες παγκοσµίως, όπως αναφέρει και η ίδια η
αιτιολογική έκθεση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου-, µιλάµε
περί των εξακριβωµένων δυνατοτήτων αξιοποίησης της γεωθερµίας, για άµεσες χρήσεις µε ήπιο περιβαλλοντολογικό αποτύπωµα στη θέρµανση, στην ψύξη σχολείων, νοσοκοµείων, στην
αφαλάτωση του νερού, στην θέρµανση ιχθυοκαλλιεργειών, στις
θερµοκηπιακές καλλιέργειες, στην ξήρανση αγροτικών προϊόντων και σε πάρα πολλά άλλα. Είναι γνωστά αυτά σε όλους.
Συζητάµε, λοιπόν και αναλύουµε διεξοδικά εδώ και πολλά χρόνια και θα έλεγα πως το θέµα το έχουµε εξαντλήσει θεωρητικά
σχετικά πάντα µε την ανάγκη εξασφάλισης της ενεργειακής αυτονοµίας της χώρας. Ποιος διαφωνεί πάνω σε αυτό, την ενεργειακή αυτονοµία της χώρας; Έχουµε ήδη συµφωνήσει όλοι.
Υπάρχει οµοφωνία σε αυτήν την κατεύθυνση από όλους. Όποιον
και να ρωτήσετε, για την αυτονοµία της χώρας θα σας πει. Αυτός
ο στόχος είναι που µας ενώνει. Αυτός είναι ο εθνικός µας στόχος,
η ενεργειακή αυτονοµία, ανεξάρτητα και πέρα από ιδεολογίες,
πόσω µάλλον από εξόφθαλµες ιδεοληψίες.
Θα ήθελα, επίσης, σε αυτό το σηµείο να υπενθυµίσω και σε
κάποιους που ενδεχοµένως να το ξέχασαν, το γεγονός πως οι
Έλληνες γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά και καταλαβαίνουµε άριστα το τι ακριβώς σηµαίνει ενεργειακή διπλωµατία. Ενεργειακή
διπλωµατία να σας θυµίσω ότι κάνουν και οι αεροπόροι µας, όταν
πετούν πάνω από το Αιγαίο, εκεί ψηλά, πάνω από τα νερά του Αιγαίου, αυτά τα νερά τα οποία λιγουρεύονται οι Τούρκοι. Ενεργειακή διπλωµατία κάνουν.
Επιθυµούµε, λοιπόν, ως Ένωση Κεντρώων, να καλυφθεί άµεσα
το κενό, προκειµένου να δροµολογηθεί η σταδιακή απεξάρτησηανεξαρτησία µας από τα ορυκτά καύσιµα, αλλά και να αποκοµίσουµε τα οφέλη από τη γεωθερµία, όπως είναι η ανάπτυξη,
αειφόρος και οικονοµική, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, η µείωση εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου, η αύξηση παραγωγής αγροτικών προϊόντων.
Διαφωνούµε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο -και θα εστιάσω
ονοµαστικά, γιατί είναι και θέµα χρόνου- µε το άρθρο 5, γιατί παραχωρείτε δικαίωµα διαχείρισης και εκµετάλλευσης των πεδίων
από τριάντα συν είκοσι, σύνολο πενήντα χρόνια.
Διαφωνούµε στο άρθρο 19, το οποίο έχει σύσταση Επιτροπών
Αντιµετώπισης Προβληµάτων Αξιοποίησης Γεωθερµικού Δυναµικού στις αποκεντρωµένες διοικήσεις. Εκεί είναι µια διαδικασία
που σίγουρα θα γιγαντώσει, ουσιαστικά θα είναι µια απόπειρα γιγάντωσης του κράτους και επειδή δεν υπάρχει αυτήν τη στιγµή
ένας σχεδιασµός, εµείς φοβόµαστε για τα χειρότερα, οπότε διαφωνούµε και σε αυτό το άρθρο.
Επίσης, διαφωνούµε στην περιγραφή συνολικά των άρθρων
25 έως 50, όπου εκεί πέρα έχουµε την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Σε αυτήν την αρχή ξεκινούµε
µε διακόσιες είκοσι οργανικές θέσεις εργασίας και δεν υπάρχει
πρόβλεψη, δεν υπάρχει όριο προσλήψεων εποχικού και έκτακτου
προσωπικού.
Τα χρόνια τα οποία έχουν περάσει, τα χρόνια στα οποία έχει
δουλέψει η Κυβέρνηση το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που µας
φέρνει σήµερα, λίγο πριν το τέλος της τετραετίας της, δεν δικαιολογούν αυτές τις ασάφειες και µας κλείνουν πονηρά το µάτι.
Ουσιαστικά, µας δηµιουργούν την πεποίθηση ότι κάτι δεν πάει
καλά και ότι, εν πάση περιπτώσει, όχι ότι λαϊκίζουµε, αλλά ότι ενδεχοµένως µπορούµε να φτιάχνουµε νέες θέσεις εργασίας επί
Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και ας τα βρουν µπροστά τους οι άλλοι.
Ανακεφαλαιώνοντας όλα αυτά που ακούστηκαν για χιλιοστή
φορά σήµερα, δεν είναι ούτε άγνωστα, αλλά ούτε και χρήσιµα,
καθώς δεν απαντούν στο πραγµατικό ερώτηµα. Το ερώτηµα
αυτό είναι: Πότε επιτέλους ο Έλληνας θα απολαύσει όλα αυτά
τα πλουσιοπάροχα αγαθά που προσφέρει αυτός ο ευλογηµένος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

τόπος, τον οποίο είχα γυρίσει, όπως σας είχα πει στην αρχή;
Πότε όλα αυτά θα τα απολαύσει ο Έλληνας; Πότε όλα αυτά τα
καλά που έχουµε και που κανείς δεν αµφισβητεί στη χώρα µας
ότι υπάρχουν; Θα φτάσουν πού; Στον απλό πολίτη. Μετά από
πόσα χρόνια όλα αυτά τα καλά θα φτάσουν στον απλό πολίτη;
Πότε;
Πολλοί λένε «ποτέ». Εγώ είµαι λίγο πιο αισιόδοξος. Θα αργήσουν πολύ, µα πάρα πολύ. Αυτή η απλή ερώτηση σας διαβεβαιώ
ότι απασχολεί και όλους εκείνους εκεί έξω, αυτούς όλους που
ξυπνούν το πρωί και τρέµουν, όπως σας είπα και περιέγραψα
προηγουµένως, µε την αλλαγή του καιρού.
Για λογαριασµό αυτών των ανθρώπων αισθάνοµαι ότι µιλάω
σήµερα εγώ εδώ, σε αυτήν την Αίθουσα, καθώς ελπίζω ότι τους
εκπροσωπώ µε τα λόγια µου.
Αν, λοιπόν, έρθει ποτέ ένα τέτοιο νοµοσχέδιο στην Ολοµέλεια
το οποίο θα αφορά την ενέργεια και θα έχει και κάτι σοβαρό να
απαντήσει σε αυτό το ερώτηµα, η Ένωση Κεντρώων θα το υπερψηφίσει και µε τα δύο χέρια.
Το σηµερινό, όµως, νοµοσχέδιο δεν δίνει απαντήσεις στα ερωτήµατα που εµάς µας απασχολούν και για αυτό και η στάση της
Ένωσης Κεντρώων θα είναι στο «παρών» επί της αρχής. Συµφωνούµε µεν µε όλα αυτά τα όµορφα, τα έξυπνα, τα πρωτοποριακά
που ακούστηκαν εδώ πέρα µέσα από την πλευρά της Κυβέρνησης, όπως επίσης συµφωνούµε και µε τα περισσότερα από όσα
γράφονται στο νοµοσχέδιο. Όµως, δεν ξεχνούµε, από την άλλη,
πως όλα αυτά τα όµορφα δεν φτάνουν, δεν είναι αρκετά. Δεν
προσφέρουν τίποτα απολύτως στον µέσο Έλληνα πολίτη.
Δυο σχόλια σχετικά µε τις σηµερινές τροπολογίες. Η υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 2026 και ειδικό 221, στο πρώτο
µέρος της οποίας εισάγονται ρυθµίσεις σχετικά µε την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση της περίφηµης «αποεπένδυσης» της ΔΕΗ, καθώς και ο προηγούµενος
διαγωνισµός του άρθρου 3 του ν.4533 κηρύχτηκε άγονος και στο
δεύτερο µέρος της οποίας επιχειρείται η ρύθµιση θεµάτων µεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγικών
µονάδων στην Κρήτη, µας βρίσκει αντίθετους και θα την καταψηφίσουµε.
Ως προς τις βουλευτικές οι οποίες έγιναν αποδεκτές, θα ψηφίσουµε την τροπολογία εκείνη µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα
Κτηµατολογίου.
Όµως, όσον αφορά στη δεύτερη τροπολογία -ως µηχανικός
θα µιλήσω- µε τα στέγαστρα, πιστεύετε ότι έτσι λύνονται τα προβλήµατα; Έτσι, µε µια τροπολογία, µε µια νοµοθετική διάταξη;
Έτσι λύνονται τα προβλήµατα των λίγων και αυξάνονται, αγαπητοί συνάδελφοι, τα προβλήµατα των πολλών. Γιατί δεν περιµένετε να µπούµε πρώτα µέσα στο σχέδιο; Γιατί δεν κοιτούµε
πώς θα προχωρήσουν πιο γρήγορα οι νόµιµες διαδικασίες, να
βάλουµε µια περιοχή µέσα στο κέντρο και κοιτάµε να εκµεταλλευτούµε τις όποιες καθυστερήσεις πάνω σε αυτό, νοµοθετώντας κατά τη χρονική περίοδο αυτών των καθυστερήσεων, χωρίς
να είµαστε ενεργητικοί, δηµιουργώντας στρεβλώσεις στο
γράµµα του νόµου και καταστρατηγώντας το πνεύµα του νόµου;
Όσον αφορά, επειδή ακούστηκε πάρα πολύ έντονα στη σηµερινή συζήτηση, στο θέµα για το Μάτι, εγώ θα σας πω κάτι από
την πλευρά της Ένωσης Κεντρώων. Ευθύνες υπάρχουν. Είναι µεγάλες. Θα πρέπει να αναζητηθούν και θα πρέπει να αποδοθούν.
Πολιτικές ευθύνες υπάρχουν. Πολιτικές ευθύνες υπήρχαν και
από τη Νέα Δηµοκρατία και από το Κίνηµα Αλλαγής, το παλιό
ΠΑΣΟΚ και από τη σηµερινή Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι
η αλήθεια. Μην την κρύβετε. Μην κάνετε κοκοροµαχίες µέσα
εδώ, απευθυνόµενος µόνο και µόνο ο καθένας από εσάς στο δικό
του ακροατήριο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς.
Ο κ. Κεγκέρογλου από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχει τον
λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως έχουµε δηλώσει ήδη, δεν µας βρίσκει σύµφωνους το νοµοσχέδιο και βέβαια, δεν µας βρίσκει σύµφωνους σε καµµιά περίπτωση ιδιαίτερα αυτή η τροπολογία που προσθέτει µονάδες
στην Κρήτη, από την οποία προβλέπεται να αφαιρούνται µονά-

5277

δες. Αλλάζει ο σχεδιασµός λόγω αποτυχίας της κυβερνητικής
πολιτικής.
Να πω ότι η διάσπαση της ΔΕΠΑ για µας είναι και αχρείαστη,
αλλά βεβαίως γίνεται και µε ανορθολογικό τρόπο και θα οδηγήσει σε αδιέξοδο. Γίνεται µόνο και µόνο για να ξεπουληθεί η ΔΕΠΑ
Εµπορίας και βέβαια, χωρίς να ξεκαθαριστούν τα ζητήµατα που
έχουν να κάνουν µε τον Πετσίτη του Μαξίµου και µε τα 120 εκατοµµύρια του Λαυρεντιάδη.
Θα θυµίσω, όµως, για πολλούς που ξεχνούν, ότι από το 2010
ξεκίνησε ένας αναπτυξιακός σχεδιασµός για την αξιοποίηση των
κοιτασµάτων της χώρας µας, την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων.
Δεύτερος άξονας αυτού του σχεδιασµού ήταν η χώρα µας να
είναι βεβαίως ενεργειακός κόµβος, µε αξιοποίηση όµως και διασφάλιση των εθνικών συµφερόντων και αυτό είχε να κάνει µε τη
συνεργασία µε άλλες χώρες, µε το Ισραήλ, µε την Κύπρο, µε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη δηµιουργία του αγωγού από Ισραήλ-Κύπρο-ΕλλάδαΕυρώπη µέσω της Κρήτης, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί από
ευρωπαϊκούς πόρους και η λεγόµενη µεγάλη διασύνδεση από
την Κρήτη µέχρι την Αττική.
Έχουµε δώσει, λοιπόν, δείγµατα γραφής και µε τη δηµιουργία
και την οργάνωση του φορέα αξιοποίησης υδρογονανθράκων και
µε τις έρευνες που έγιναν, τα λεγόµενα «σεισµικά» και µε τους
διαγωνισµούς που προκηρύχθηκαν, οι οποίοι είναι βέβαια µία
τύχη άγονη, γιατί ο διαγωνισµός που προκηρύχθηκε τον Νοέµβριο του 2014 και δεχόταν προσφορές µέχρι τον Μάρτη έπεσε
στο πρώτο καταστροφικό εξάµηνο της διακυβέρνησης της Ελλάδας από τον ΣΥΡΙΖΑ που έδιωχνε κάθε προσπάθεια, που εξοβέλιζε κάθε επενδυτή που θα ήθελε να συµµετάσχει.
Το δεύτερο ήταν ότι ο Λαφαζάνης, ο Σκουρλέτης, ο Αλεξόπουλος ο Γενικός Γραµµατέας ήταν αντίθετοι µε την αξιοποίηση
υδρογονανθράκων και ακύρωσαν διαγωνισµούς. Δεν προχώρησαν τους διαγωνισµούς οι οποίοι ήταν έτοιµοι, αλλά δεν είχαν
προλάβει να βγουν στον αέρα. Έτσι, λοιπόν, σήµερα, η χώρα µας
χάνει κάθε χρόνο µισό δισεκατοµµύριο ευρώ από την αξιοποίηση
των υδρογονανθράκων. Το Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών που έχει
ιδρυθεί από το 2011, θα µπορούσε σήµερα να έχει στη διάθεσή
του χρήµατα περίπου τρία δισεκατοµµύρια ευρώ, προκειµένου
να χρηµατοδοτηθεί και το συνταξιοδοτικό, όπως προβλέπεται και
οι νέοι επιστήµονες, αλλά και η περιφερειακή ανάπτυξη µε το
20% που προβλέπει ο σχετικός νόµος.
Αυτά, λοιπόν, είναι ζητήµατα τα οποία δεν ενδιαφέρουν, φαίνεται, την Κυβέρνηση και το Υπουργείο το οποίο ασχολείται µόνο
πώς επικοινωνιακά θα ξεγελάσει.
Κοιτάξτε, για την αποτυχία προώθησης της µεγάλης διασύνδεσης ψάχνουν ακόµα τον κ. Σταθάκη. Και η επιστολή που αποκάλυψε ο κ. Μανιάτης αυτό λέει µέσα. Υπάρχουν ερωτήµατα από
την Κύπρο, ερωτήµατα από τον Ευρωπαίο Επίτροπο, ερωτήµατα
από όλους γιατί ακριβώς αλλάζει ο σχεδιασµός. Και, βέβαια, γίνεται προσπάθεια να µας πείσουν ότι ο ΑΔΜΗΕ είναι δηµόσιος.
Μόνο το 25% έχει δοθεί στους Κινέζους, αλλά παραλείπουν να
µας πουν ότι µε νεότερη ρύθµιση εκχώρησαν ουσιαστικά το πλειοψηφικό πακέτο στους Κινέζους, δηλαδή δικαιώµατα πλειοψηφίας.
Έχουµε τη λεγόµενη «µικρή διασύνδεση», η οποία έχει πάει
ουσιαστικά δύο χρόνια πίσω τον σχεδιασµό. Έτσι δηµιουργείται
ένα ενεργειακό κενό ή ένα ενδεχόµενο ενεργειακό κενό. Αυτό,
λοιπόν, όχι µόνο δεν επιτρέπει κατά την Κυβέρνηση την αποµάκρυνση των µονάδων, όπως προβλέπεται από τα Λινοπεράµατα
και τα άλλα σηµεία, αλλά µας λέει ο Υπουργός σήµερα µε τροπολογία «Θα σας φέρω και νέες µονάδες». Η αποτυχία, δηλαδή,
του σχεδιασµού της Κυβέρνησης έχει ως αποτέλεσµα την ανατροπή των ίδιων των προβλέψεων που είχαν κάνει πριν µερικά
χρόνια, πέρα από το κόστος στο οποίο αναφέρθηκε για να λειτουργήσει τον κοινωνικό αυτοµατισµό.
Μα, είναι αποτέλεσµα της δικιάς σας αποτυχίας, κύριε Υπουργέ, το ότι θα πληρώσουν οι καταναλωτές για δύο χρόνια επιπλέον
εισφορά µέσω των λογαριασµών. Είναι, βέβαια και το ευρώ που
έχετε βάλει, για το οποίο ο Συνήγορος του Πολίτη έχει βάλει
ερωτήµατα.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο παραπάνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι και το γεγονός ότι χάσατε τη χρηµατοδότηση ή θέλετε
να χάνετε τη χρηµατοδότηση των 450 εκατοµµυρίων ευρώ που
είχε διασφαλιστεί.
Δηλαδή, έτσι τα περνάτε αυτά; Αντί της αποµάκρυνσης των
µονάδων, µας φέρνετε καινούργιες και λέτε στον κ. Μιχελογιαννάκη: «Ψήφισε, βρε Μιχελογιαννάκη. Έκανες αγώνα τόσα χρόνια
µαζί µε τους άλλους Βουλευτές και είχαµε εντάξει µέσα σε έναν
σχεδιασµό την αποµάκρυνση των µονάδων. Ψήφισε τώρα να έρθουν νέες και θα δούµε τι θα γίνει».
Ολοκληρώνω την τοποθέτησή µου λέγοντας ότι επ’ ουδενί
αυτό δεν είναι αποδεκτό και δεν ψηφίζουµε την τροπολογία.
Έχετε µια αναφορά σε δύο ρυθµίσεις. Αναφορικά µε το ΙΓΜΕ,
οι εργαζόµενοι διαµαρτύρονται για την κατάλυση των εργασιακών δικαιωµάτων µε τη µετατροπή του νοµικού προσώπου. Έχω
εδώ την ανακοίνωση και θα την καταθέσω στα Πρακτικά.
Επιπλέον, είναι δυνατόν να αγνοείτε τις τελεσίδικες αποφάσεις
για τα παρανόµως παρακρατηθέντα; Έχετε αποδώσει στους µισούς υπαλλήλους αυτά τα οποία εδικαιούντο. Στους υπόλοιπους
λέτε «Πηγαίνετε στον εκκαθαριστή». Επιπλέον, πρέπει να σας πω
ότι υπάρχουν και ποινικές ευθύνες εδώ, διότι µέσα στα παρακρατηθέντα είναι και ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και παρακράτηση
φόρου. Αυτό δεν επιτρέπεται. Σε καµµιά περίπτωση δεν µπορείτε
να το κάνετε.
Άρα, τροποποιήστε τη διάταξη και αποδώστε τα χρήµατα και
στους υπόλοιπους και έντοκα, όπως το κάνατε, µε τους µισούς.
Από εκεί και πέρα προχωρήστε όπως θέλετε.
Τέλος, για την ΕΕΤΕΜ, φαίνεται ότι κάποιοι έχουν υπογράψει
συµβόλαιο διάλυσης της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Αυτός είναι
ο Υπουργός Παιδείας. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχει συµβόλαιο δολοφονίας και της ΕΕΤΕΜ. Γιατί υπάρχει αυτή η διάταξη; Τη ζήτησε ο κ. Στασινός; Πείτε µας, τη ζήτησε ο κ. Στασινός, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ; Τη ζήτησε ο κ. Σπίρτζης; Ποιος τη ζήτησε;
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω µόνο ένα λεπτό για να διευκρινίσω κάτι στον κ. Κεγκέρογλου.
Η µεταφορά µικρών αεροστροβίλων ή µικρών σταθµών δεν θα
γίνει στα Ελληνοπεράµατα. Μη δηµαγωγείτε επ’ αυτού. Αφορά
αποκλειστικά τα Χανιά και τον Αθερινόλακκο. Προβλέπεται εξάµηνη αδειοδότηση…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ… (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μην το κάνουµε
τώρα αυτό. Δεν προβλέπεται αυτή η διαδικασία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εµείς µιλάµε για όλη την Κρήτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Προχωρούµε.
Η κ. Ιγγλέζη έχει τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε συζητήσει αρκετές
φορές στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών τα ζητήµατα της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέµατα που αφορούν στη ΔΕΗ,
τον εθνικό σχεδιασµό για την ενέργεια και το κλίµα, τη Συµφωνία
των Παρισίων για το κλίµα και πολλά ακόµα.
Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα να συζητήσουµε ένα πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που περιλαµβάνει αρκετές ξεχωριστές και συνάµα σηµαντικές ενότητες,
τη γεωθερµία, τη σύσταση της «Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών» που αντικαθιστά το ΙΓΜΕ, τον εταιρικό µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ, θέµατα του Κτηµατολογίου,
τροποποιήσεις διατάξεων της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και
ενεργειακών θεµάτων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Από όλα αυτά, θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στα ζητήµατα που
αφορούν το γεωθερµικό δυναµικό της χώρας. Θα ήθελα να
εστιάσω στη γεωθερµία και αυτό όχι γιατί δεν αξιολογώ ως σηµαντικά τα υπόλοιπα, αλλά γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η γεωθερµία είναι ένας τοµέας που έχει υποτιµηθεί πολύ τα προηγούµενα χρόνια, ενώ µπορεί να αποτελέσει σηµαντική ενεργειακή διέξοδο για πολλές περιοχές της χώρας.
Σε µια φάση όπου το κύριο ζητούµενο της ενεργειακής µας
πολιτικής είναι η αλλαγή του ενεργειακού µείγµατος της χώρας
µε σταδιακή υποχώρηση της χρήσης ορυκτών καυσίµων και ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, οι ρυθµίσεις που προτείνονται σήµερα για τον τοµέα της γεωθερµίας µπορούν να
συµβάλουν σηµαντικά σε αυτήν την κατεύθυνση. Και αυτό, γιατί
µέχρι σήµερα η γεωθερµία έµοιαζε να είναι ο φτωχός συγγενής
των ΑΠΕ.
Είναι, όµως, σαφής η βούληση της Κυβέρνησης να φέρει το
γεωθερµικό δυναµικό της χώρας στον ενεργειακό χάρτη. Τα παραδείγµατα που έχουµε στη χώρα µας από την εκµετάλλευση
της γεωθερµίας µετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αυτό
το τοπίο θέλουµε να αλλάξουµε. Η γεωθερµική ενέργεια, δηλαδή
η θερµότητα του εσωτερικού της γης, µια ήπια ανανεώσιµη πηγή
ενέργειας, µε αµελητέες έως µηδενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, µπορεί να αξιοποιηθεί σηµαντικά, ιδιαίτερα από τον πρωτογενή τοµέα. Όταν τα ορυκτά καύσιµα εκτινάζουν το κόστος
παραγωγής και λόγω του ευµετάβλητου των τιµών τους θέτουν
σε ανασφάλεια τον παραγωγό, η γεωθερµία µπορεί να αποτελέσει διέξοδο. Ιδίως ο αγροτοδιατροφικός τοµέας και οι ιχθυοκαλλιέργειες της χώρας µας έχουν πολλά να κερδίσουν από την
εκµετάλλευση της γεωθερµίας, ενισχύοντας τις τοπικές οικονοµίες, δηµιουργώντας θέσεις εργασίας και προωθώντας µια πηγή
ενέργειας µε ήπιο περιβαλλοντικό αποτύπωµα.
Η χώρα µας έχει αρκετά γεωθερµικά πεδία, τα οποία µπορούν
να αξιοποιηθούν χωρίς µεγάλο κόστος. Στον τόπο µου, στη Χαλκιδική, υπάρχουν δύο γεωθερµικά πεδία χαµηλής ενθαλπίας,
αυτό των Ελαιοχωρίων στη Νέα Προποντίδα και της Σάνης Αφύτου στην Κασσάνδρα. Η αξιοποίησή τους θα επιφέρει σηµαντικά
οφέλη στην τοπική κοινωνία και οικονοµία και αυτό γιατί τα γεωθερµικά πεδία αποτελούν αδιαµφισβήτητο φυσικό εθνικό πόρο
και η αξιοποίησή τους έχει ιδιαίτερη οικονοµική βαρύτητα.
Δεν µας λείπει η τεχνολογία για να αξιοποιήσουµε αυτόν τον
πόρο. Οφείλουµε, όµως, να θέτουµε τις προϋποθέσεις, ώστε να
εξασφαλίζεται η αειφορία στη διαχείρισή του, στοχεύοντας στη
µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών, αλλά και σε µια
οικονοµία των αναγκών.
Θα ήθελα να σας θυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
πριν από αρκετό καιρό ψηφίσαµε τη νοµοθεσία για τις ενεργειακές κοινότητες και αυτό γιατί στον δικό µας ενεργειακό σχεδιασµό µέσω των σχηµάτων των ενεργειακών κοινοτήτων προωθείται η κοινωνική και αποκεντρωµένη παραγωγή ενέργειας για
παραγωγική ή καταναλωτική χρήση µε καθαρή και φθηνή ενέργεια από ΑΠΕ, που ενισχύει και τα χαρακτηριστικά ενεργειακής
αυτονοµίας. Η αξιοποίηση, λοιπόν, της γεωθερµίας έρχεται να
συµπληρώσει τις δυνατότητες που έχουν οι τοπικές κοινωνίες
στην αξιοποίηση των ΑΠΕ.
Μέσα από τα ενεργειακά συνεργατικά σχήµατα µπορεί να
αξιοποιηθεί ειδικά η γεωθερµία σε θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις, σε εγκαταστάσεις ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, στη
θέρµανση ιχθυοκαλλιεργειών και σε πολλά ακόµα. Ιδίως οι συνεταιρισµοί της χώρας έχουν ένα ευρύ πεδίο για να δράσουν και
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνει η γεωθερµία.
Το θεσµικό πλαίσιο υπάρχει, τα κίνητρα έχουν δοθεί. Πρέπει οι
αγρότες συλλογικά να βγουν µπροστά και σε αυτόν τον τοµέα.
Δεν µπορώ, όµως, να µην αναφέρω και τις δυνατότητες από
την αξιοποίηση της γεωθερµίας για τη θέρµανση και ψύξη των
δηµοσίων κτηρίων, των σχολείων και των νοσοκοµείων. Από την
άλλη, θεωρώ κρίσιµη και την πολιτική παροχής κινήτρων για αντίστοιχες χρήσεις και σε ιδιωτικά κτίσµατα.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να σηµειώσω ότι η κατάργηση του
ΙΓΜΕ και η σύσταση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών αντανακλά τις προκλήσεις που ένα σύγχρονο κράτος έχει να αντιµετωπίσει στα θέµατα της γεωλογίας
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και των ορυκτών πόρων. Η δράση στα πεδία των γεωκινδύνων,
της γεωενέργειας, του γεωπεριβάλλοντος, οι τεχνικές προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος από γεωλογικές και
µεταλλευτικές δραστηριότητες απαιτούν µία σύγχρονη δηµόσια
γεωλογική αρχή, που βασισµένη στην ιστορικότητα και την πολύχρονη εµπειρία και δραστηριότητα του ΙΓΜΕ µπορεί να δώσει
νέα προοπτική.
Αυτή η στροφή γίνεται µε πλήρη διασφάλιση των εργαζοµένων
και αξιοποίησή τους στη νέα αρχή. Θέλω να τονίσω ότι πρόκειται
για τη σύσταση µιας αρχής στην υπηρεσία του κράτους και της
κοινωνίας και όχι για µία ακόµα επιχείρηση του δηµοσίου µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και αυτό αποτελεί σαφή πολιτική επιλογή για τον τρόπο αξιοποίησης του φυσικού πλούτου της
χώρας µας.
Τέλος, να χαιρετίσω και εγώ την εξαίρεση του σχιστολιθικού
αερίου και πετρελαίου από τα αξιοποιήσιµα κοιτάσµατα, την απαγόρευση στην ουσία της εκµετάλλευσής τους.
Και να σηµειώσω ότι οι τροπολογίες στις οποίες αναφέρθηκε
ο κ. Τσιρώνης πρέπει άµεσα, κύριε Υπουργέ, να επανέλθουν και
να ψηφιστούν. Κάθε βήµα προς την προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα βήµα για ένα βιώσιµο µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Μιχελογιαννάκη, νοµίζω ότι µετά τη σύντοµη παρέµβαση του Υπουργού δεν
έχετε να κάνετε κάποια παρατήρηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Δώστε µου µόνο ένα λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, έχετε τον
λόγο µόνο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι
ξεκαθαρίστηκε το θέµα µετά την τοποθέτησή σας. Το πάγιο αίτηµα της κοινωνίας του Ηρακλείου εδώ και χρόνια είναι η αποµάκρυνση της ΑΗΣ Λινοπεραµάτων.
Στην τροπολογία είδαµε ότι παρ’ όλο που υπήρχε από εσάς
παλιά παρέµβαση και έκδοση ΦΕΚ που όριζε τη µετεγκατάσταση,
παρ’ όλο που η συνεδρίαση της ΠΕΔ είχε στηρίξει οµόφωνα τη
µετεγκατάσταση, είδαµε ξαφνικά να λένε ότι το ενεργειακό κενό
θα καλυπτόταν από µία πλωτή µονάδα στην περιοχή Αθερινόλακκος Ηρακλείου.
Όµως, αιφνιδιαστήκαµε, γιατί όχι µόνο δεν θα προωθηθεί η µετεγκατάσταση της µονάδας, αλλά θα προβλέπει και την τοποθέτηση νέων αεροστροβίλων. Πιστεύω, όµως, ότι αυτό το πράγµα
έφυγε από την τροπολογία. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή αυτό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, ξεκάθαρο, πεντακάθαρο.
Πάµε παρακάτω.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Γιώργος Δηµαράς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο λύνει
προβλήµατα: ανοίγει τον δρόµο για την αξιοποίηση της γεωθερµίας ως ανανεώσιµης πηγής ενέργειας, λύνει προβλήµατα σε
σχέση µε το Κτηµατολόγιο.
Άκουσα τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας και στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια να λέει γιατί διαχωρίζεται η ΔΕΠΑ. Η
ΔΕΠΑ διαχωρίζεται από τη µία σε υποδοµών και δικτύων και από
την άλλη σε εµπορία και παραγωγή, γιατί δεν θέλουµε να δώσουµε την πλειοψηφία της εταιρείας που θα ελέγχει τα δίκτυα
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Θέλουµε, δηλαδή, το ελληνικό δηµόσιο να έχει την πλειοψηφία στα δίκτυα, γιατί έτσι µπορεί να σχεδιάζει µια πολιτική παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Η
ίδια λογική ήταν και στη ΔΕΗ, γιατί χωρίστηκε η ΔΕΗ µε αυτόν
τον τρόπο, ώστε πάλι το ελληνικό δηµόσιο να ελέγχει τα δίκτυα.
Η στάση της Νέας Δηµοκρατίας είναι ακόµη και τα δίκτυα και
οι υποδοµές να περάσουν σε µεγάλες πολυεθνικές, συνήθως,
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επιχειρήσεις. Αν αυτό δεν είναι νεοφιλελευθερισµός, τότε τι είναι;
Όταν λέµε δηλαδή δεξιά πολιτική, σηµαίνει παράδοση και της
παραγωγής, αλλά και των υποδοµών και δικτύων σε πολυεθνικές
εταιρείες.
Με τις πολιτικές αυτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
παρέδωσαν όλες τις τράπεζες σε επιθετικά ξένα κεφάλαια, τα
λεγόµενα funds, αφού τις έφθασαν σε κατάσταση πτώχευσης.
Οι τράπεζες που ήλεγχε το ελληνικό δηµόσιο, δηλαδή η Εθνική
Τράπεζα, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, η Αγροτική, η Εµπορική
πέρασαν όλες σε επενδυτές και κυρίως σε ξένους επενδυτές.
Πώς, λοιπόν, θα χαράξει ένα κράτος µια πορεία παραγωγικής
ανασυγκρότησης χωρίς καµµία κρατική τράπεζα; Με την ίδια πολιτική λογική της Νέας Δηµοκρατίας το ελληνικό δηµόσιο δεν
χρειάζεται, λοιπόν, να ελέγχει ούτε τα δίκτυα του Φωταερίου
ούτε τα δίκτυα της ΔΕΗ.
Άκουσα µε προσοχή και την τοποθέτηση του ΚΚΕ. Είναι στην
άλλη άκρη. Κατανοώ την άλλη λογική του ΚΚΕ µέχρι ένα σηµείο.
Καλώς ή κακώς δεν είµαστε µόνοι στον κόσµο. Είµαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από επιλογή είτε από ανάγκη. Επιλέξαµε
ως χώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως για γεωστρατηγικούς λόγους, οικονοµικούς λόγους και άλλους και υπαγόµαστε στους
κανόνες της, τους οποίους πράγµατι θέλουµε να βελτιώσουµε
και να αλλάξουµε, δηµιουργώντας ανάλογες συµµαχίες. Όσο
επιτρέπουν τα δεδοµένα, διεθνή, ευρωπαϊκά, αγωνιζόµαστε για
να στήσουµε στη χώρα µας µία βιώσιµη οικονοµία και δίκαιη κοινωνία, µια οικονοµία που να µην είναι σαν αυτή που οικοδοµήθηκε τώρα, που κατέρρευσε σε κάποιους κλυδωνισµούς.
Η άλλη επιλογή θα ήταν να ήµασταν µόνοι µας στην Αντιπολίτευση και να αφήσουµε το παλιό σύστηµα, Νέα Δηµοκρατία και
ΠΑΣΟΚ, να κυβερνά τη χώρα όπως τους είδαµε, όπως εκείνοι
ήξεραν.
Ήθελα να αναφερθώ και στη γεωθερµία, γιατί θέλω να πω ότι
είναι απόλυτα ανάγκη να αξιοποιήσουµε και αυτή την ανανεώσιµη πηγή ενέργειας για τη συµβολή µας στην αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής και για τον περιορισµό εξάρτησης της χώρας σε ενέργεια. Με το νοµοσχέδιο που συζητάµε απλουστεύονται οι διαδικασίες και τίθενται όροι για την ταχύτερη και καλύτερη αξιοποίηση της γεωθερµίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θέλω να θυµίσω ότι έχουµε δεσµεύσεις από την Ευρωπαϊκή
Ένωση µέχρι το 2030 να έχουµε µείωση των εκποµπών αερίων
του θερµοκηπίου κατά 40%, τουλάχιστον, σε σχέση µε το 1990
και άντληση του 27% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης
από ανανεώσιµες πηγές. Εποµένως, τέτοιες αποφάσεις πρέπει
να πάρουµε πολλές και να στρέψουµε οικονοµικούς πόρους και
εργασία σε αυτές τις κατευθύνσεις. Μέχρι το 2050 θα πρέπει να
µειώσουµε τις εκποµπές κατά 80% µε 95% σε σύγκριση µε το
1990.
Ήθελα να σταθώ και στο Κτηµατολόγιο, γιατί εκεί έχω και αρµοδιότητα και εποπτεία. Με τα άρθρα που αναφέρονται στο Κτηµατολόγιο αντιµετωπίζονται λειτουργικά προβλήµατα που
αποδείχτηκε από τη διαδικασία κτηµατογράφησης ότι χρειάζονται µερικές νοµοθετικές αλλαγές και βελτιώσεις. Να σηµειώσω
ότι το έτος 2015, ήτοι µετά από είκοσι χρόνια από τον ιδρυτικό
νόµο του 1995, το Κτηµατολόγιο κάλυπτε το 6,5% της επιφάνειας
της χώρας και περίπου το 25% σε δικαιώµατα και τίτλους, γιατί
κτηµατογραφήθηκαν κυρίως περιοχές αστικών κέντρων.
Αυτήν την περίοδο κτηµατογραφείται όλη η χώρα. Αυτή είναι
η διαφορά. Έχουµε στόχο, µέχρι το τέλος του 2021, να τελειώσουµε σχεδόν µε την κτηµατογράφηση.
Υπάρχουν, όµως, από το παρελθόν και λάθη στις παλιές κτηµατογραφήσεις και µεγάλες ασυµφωνίες. Οι πολίτες ταλαιπωρούνται. Το ξέρουµε πάρα πολύ και το κατανοούµε. Έχουµε
παράπονα από πάρα πολλές περιοχές. Ζητούν συνήθως παρατάσεις. Είναι θέµατα των τίτλων. Δεν θέλουµε να πηγαίνουν στα
δικαστήρια ξοδεύοντας σε δικηγόρους κ.λπ.. Γι’ αυτό προσπαθούµε, παρακολουθώντας την εξέλιξη, να δίνουµε συνέχεια λύσεις και να βελτιώνουµε τον νόµο εκεί που χρειάζεται και που
βλέπουµε από την εφαρµογή ότι είναι ανάγκη. Γι’ αυτό τα άρθρα
56, 57 και 58 βελτιώνουν πραγµατικά τον νόµο. Γι’ αυτό δεχθή-
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καµε και την τροπολογία των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, µε γενικό
αριθµό 2012 και ειδικό 222, του κ. Τσιρώνη, του κ. Καµατερού
και άλλων, γιατί και αυτή η τροπολογία λύνει προβλήµατα, όπως
αυτά που αντιµετωπίζουµε στη Λευκάδα, όπου τα λάθη είναι
πάρα πολύ µεγάλα και θα πρέπει να δώσουµε έναν χρόνο για τη
διόρθωση των λαθών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Κιλκίς.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ, κύριε Σπαρτινέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο
νόµου που συζητάµε σήµερα αντιµετωπίζει πολύ σηµαντικά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως µεταξύ άλλων ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού
πλαισίου της γεωθερµικής εκµετάλλευσης, µε στόχο να υπάρξει
επιτέλους αξιοποίηση του ανεκµετάλλευτου ενεργειακού γεωθερµικού δυναµικού της χώρας, ώστε να καλύψει το µέρος που
του αναλογεί στο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή προς το 2030.
Η γεωθερµική εκµετάλλευση είναι γνωστό ότι έχει ευρύτατες
εφαρµογές από την ηλεκτρική παραγωγή, τηλεθέρµανση, αφαλάτωση, γεωργικές εφαρµογές, υδατοκαλλιέργειες και πολλά
άλλα τα οποία µέχρι στιγµής δεν είχε µπορέσει η χώρα να τα εκµεταλλευτεί.
Άλλο χρονίζον ζήτηµα που έρχεται να επιλύσει το σχέδιο
νόµου είναι η δηµιουργία του διάδοχου οργανισµού του ΙΓΜΕ,
του ΕΑΓΜΕ, νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε διευκρίνιση
των αρµοδιοτήτων του που σχετίζονται µε ρυθµιστικό ρόλο ή µε
εποπτικό ρόλο και µε εναρµόνιση του αντικειµένου του, της δοµής και του προσωπικού του µε άλλους φορείς και µε τα
ισχύοντα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, µε διασφάλιση
των θέσεων εργασίας για τους εργαζόµενους.
Στον χρόνο, όµως, που έχω στη διάθεσή µου, θέλω να εστιάσω
στον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό των δικτύων διανοµής φυσικού
αερίου και τον µετασχηµατισµό της ΔΕΠΑ.
Με το άρθρο 53 του σχεδίου νόµου προστίθενται άρθρα στον
ν.4001/2011 που ρυθµίζουν το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς της
ΔΕΠΑ, όπως αυτή µετασχηµατίζεται µετά τον διαχωρισµό της σε
ΔΕΠΑ Υποδοµών και ΔΕΠΑ Εµπορίας, καθώς και θέµατα όπως,
ο έλεγχος των δικτύων διανοµής, οι δυνατότητες ελέγχου της
ΡΑΕ, η απορρόφηση των θυγατρικών και οι εργασιακές σχέσεις
για το υφιστάµενο προσωπικό.
Με αυτό το σχέδιο νόµου ολοκληρώνονται οι προβλεπόµενες
αποκρατικοποιήσεις µέσα από µια πολύ διαφορετική προσέγγιση
από αυτήν που είχαν σχεδιάσει οι προηγούµενες κυβερνήσεις.
Ειδικότερα στον τοµέα της ενέργειας, τόσο στον ηλεκτρισµό όσο
και στο φυσικό αέριο, η σηµερινή Κυβέρνηση έκανε την επιλογή
και πέτυχε, ανατρέποντας τους σχεδιασµούς της προηγούµενης
κυβέρνησης, τα αντίστοιχα δίκτυα να µείνουν υπό δηµόσιο
έλεγχο εξασφαλίζοντας το 51% του µετοχικού τους κεφαλαίου.
Αυτό έγινε µε τον ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτρική ενέργεια, αυτό γίνεται τώρα και µε τη ΔΕΠΑ Υποδοµών για το φυσικό αέριο.
Ανατρέψαµε το πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ για πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και πετύχαµε κρατώντας το 51% στο δηµόσιο και µε την εισαγωγή στρατηγικού επενδυτή να έχουµε ένα
πολύ πετυχηµένο αποτέλεσµα µε µεγάλες επενδύσεις σε πολύ
σύντοµους χρόνους, παρά τις «Κασσάνδρες» της νεοφιλελεύθερης ιδεοληψίας ότι το εγχείρηµα θα αποτύχει επειδή δεν τα παραδίδαµε όλα στους ιδιώτες. Διότι στην πραγµατικότητα ιδεοληπτικοί είναι αυτοί που ακολουθώντας έναν τυφλοσούρτη συν-
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ταγής Θάτσερ, είτε ξεπουλάνε τα πάντα µε µία τυφλή ή υστερόβουλη τακτική, ή αποτυγχάνουν να προχωρήσουν σε επιτυχηµένες κινήσεις που θα εξασφαλίσουν το δηµόσιο συµφέρον και τον
έλεγχο σε υποδοµές κρίσιµες για την εθνική ασφάλεια και την
εθνική στρατηγική, την ενεργειακή επάρκεια και την καταπολέµηση της ενεργειακής φτώχειας.
Κλασική περίπτωση αποτυχηµένου παραδείγµατος είναι η
προσπάθεια της προηγούµενης κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση
του ΔΕΣΦΑ, όπου προχώρησε σε µία συµφωνία που χαρακτηρίστηκε µη συµβατή µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα και απορρίφθηκε
από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς.
Σήµερα το δηµόσιο κρατάει στον ΔΕΣΦΑ το 34% µε πολύ πιο
ισχυρά δικαιώµατα, µε πολύ καλύτερο τίµηµα πώλησης και αρµονική συνεργασία µε την εταιρεία του πλειοψηφικού πακέτου.
Φαίνεται ότι αυτοί που διακηρύττουν ότι η οικονοµία -εννοώντας
κατά βάση την ιδιωτική οικονοµία- είναι πάνω από την πολιτική,
πάνω από την κοινωνία, ακόµα και τη δηµοκρατία, δεν µπορούν
να καταφέρουν µια ιδιωτικοποίηση, ακόµα κι αν αδιαφορούν για
το δηµόσιο συµφέρον. Τι τους εµποδίζει άραγε; Η έλλειψη ικανότητας, απαραίτητων γνώσεων, σωστής στάθµισης των δεδοµένων ή µήπως ότι το µυαλό τους είναι κάπου αλλού;
Η σηµερινή Κυβέρνηση έχοντας συγκεκριµένο σχέδιο, προσανατολισµό, αρχές και έγνοια για το δηµόσιο συµφέρον και το κοινωνικό όφελος προχώρησε κάτω από τη δική της διαφορετική
λογική στον διαχωρισµό και την ιδιωτικοποίηση του τµήµατος
της ΔΕΠΑ που αναφέρεται στην εµπορία, κρατώντας και εδώ την
πλειοψηφία για το δηµόσιο των υποδοµών, των δικτύων διανοµής
του φυσικού αερίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στο άρθρο 53 αρχικά τίθενται οι προϋποθέσεις αυτού του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού. Καθορίζεται πως στον διαχειριστή, δηλαδή σε αυτόν που έχει στην κυριότητά του το δίκτυο διανοµής
και τον έλεγχο αυτού, δεν επιτρέπεται να ασκείται άµεσα ή έµµεσα έλεγχος από επιχείρηση ή και πρόσωπο που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας
φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή και εµπορίας αυτής.
Επίσης, ορίζεται η απορρόφηση από τη ΔΕΠΑ Εµπορίας και
τη ΔΕΠΑ Υποδοµών των θυγατρικών τους εταιρειών εντός τριών
µηνών από την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης.
Επίσης, ρυθµίζονται -σηµαντικό θέµα- οι εργασιακές σχέσεις
µε βάση τεχνικοοικονοµική µελέτη που εκπόνησε η «ΔΕΠΑ Α.Ε.»,
ενώ εισάγεται χρονικό όριο προστασίας του υφιστάµενου προσωπικού της ΔΕΠΑ Εµπορίας. Αξίζει να υπογραµµίσουµε την
πρόβλεψη υπογραφής συµβάσεων αορίστου χρόνου κατά τη
διάρκεια της µετάβασης στο νέο σχήµα για εργαζόµενους που
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και απασχολούνται και
σήµερα κάτω από το απαράδεκτο καθεστώς των εργολαβικών
εργαζοµένων.
Τελειώνοντας, θέλω να τονίσω ότι το πλειοψηφικό πακέτο του
δηµοσίου στη ΔΕΠΑ Υποδοµών εξασφαλίζει την επέκταση του
φυσικού αερίου σε τριάντα δύο πόλεις της Ελλάδας χωρίς αυτό
να εµποδίζεται από τα κριτήρια ενός ιδιώτη ο οποίος δεν θα είχε
προφανώς ως στρατηγικό σχέδιο τη διείσδυση του φυσικού αερίου στις πόλεις για οικιακή και εµπορική χρήση, πράγµα που
είναι στόχος της ενεργειακής πολιτικής της Κυβέρνησης και συγκεκριµένος σχεδιασµός της.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής έγινε πρόσφατα στην Πάτρα,
ως έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ευρεία σύσκεψη µε
τον Υπουργό, τη Διοίκηση της ΔΕΔΑ, την αυτοδιοίκηση πρώτου
και δεύτερου βαθµού, επιστηµονικούς, τεχνικούς και παραγωγικούς φορείς όπου η έλευση του φυσικού αερίου στη δυτική Ελλάδα -αίτηµα δεκαετιών- έγινε αντικείµενο θετικότατης αντιµετώπισης και συζητήθηκε όχι µε γενικότητες και αοριστολογίες,
αλλά σε συγκεκριµένη βάση µε σηµεία χωροθέτησης εγκαταστάσεων στους τρεις νοµούς της περιφέρειας, προβλεπόµενες καταναλώσεις, χρονοδιαγράµµατα κ.λπ..
Όλα αυτά µπορεί να τα εξασφαλίσει ο δηµόσιος έλεγχος των
υποδοµών, αφήνοντας ταυτόχρονα χώρο για επενδύσεις µακροχρόνιες µεν, ασφαλείς δε για σοβαρούς ιδιώτες επενδυτές.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Χαρά Καφαντάρη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, συζητούµε
ένα πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Θα ήθελα, όµως, να κάνω ένα σχόλιο πρώτα. Όταν στην επιτροπή συζητήσαµε για τη διαδικασία, δηλαδή να γίνει µε τρεις
επιτροπές σαν διαδικασία επείγοντος, υπήρχε πολύ µεγάλη αντίρρηση, θα έλεγα φασαρία. Κάποιοι έλεγαν «γιατί φέρνετε ένα
τόσο σοβαρό νοµοσχέδιο µέσα από τρεις επιτροπές κ.λπ. µε τη
διαδικασία του επείγοντος»; Όµως η εικόνα που παρουσιάζει σήµερα εδώ η Αίθουσα, και αυτήν τη στιγµή και κατά τη µεγαλύτερη
διάρκεια της συνεδρίασης, δείχνει ότι αυτές οι αντιρρήσεις, αυτά
τα λόγια είναι περισσότερο για λόγους εντυπωσιασµού, για λόγους αντιπολιτευτικούς και όχι για την ουσία, µιας και συζητάµε
ένα τόσο σοβαρό νοµοσχέδιο.
Επίσης, αυτό συνεχίστηκε και σήµερα, θα έλεγα. Όσες οµιλίες
έχω ακούσει και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, τον εισηγητή
κ.λπ., έχουµε καταστροφολογίας συνέχεια. Κάποια στιγµή θα
πρέπει να υπάρξει στοιχειωδώς µια αυτοκριτική από αυτούς που
κυβέρνησαν και µας έβαλαν στα µνηµόνια για το τι έκαναν στο
κοµµάτι της ενέργειας. Δεν µπορούµε να ακούµε δηλαδή για τη
ΔΕΠΑ, για τα δίκτυα, για τη διαδικασία που ακολουθείται, όταν η
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση ήθελαν να την
πουλήσουν ουσιαστικά, ενώ εδώ διασφαλίζονται τα δίκτυα υπό
δηµόσιο έλεγχο, κάτι το οποίο είχε γίνει και µε το 66% του
ΑΔΜΗΕ, κάτι που είχε γίνει µε το 30%, τη µικρή ΔΕΗ. Όλα αυτά
δεν µπορούµε να τα περνάµε έτσι, σαν να µην έχει γίνει τίποτα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πραγµατικά η κλιµατική αλλαγή
είναι παρούσα. Είναι παρούσα, δεν είναι fake news και κάνει αισθητή την παρουσία της κάθε στιγµή. Μέσα στο πλαίσιο αυτό
και µε οδηγό το πολύ σηµαντικό Σύµφωνο των Παρισίων για την
κλιµατική αλλαγή, προχωρούµε µέσα στις δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκόσµιας κοινότητας, θα έλεγα, στην
παραπέρα ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Μια
πολύ σηµαντική ανανεώσιµης πηγής ενέργειας αποτελεί η αξιοποίηση της γεωθερµικής ενέργειας.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι είναι µια πηγή ανανεώσιµη, φιλική στο
περιβάλλον. Επίσης ότι, αν το δούµε από την προϊστορία, οι θερµές πηγές αξιοποιούντο για κάποιους συγκεκριµένους λόγους.
Ακόµα, πρώτη η Ιταλία εγκατέστησε γεωθερµικό σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Larderello της Τοσκάνης. Από
τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο άρχισε η ανάπτυξη παραπέρα.
Και θα έλεγα ότι ο αριθµός των χωρών που το 2000 αξιοποιούσαν τη γεωθερµία, ήταν πενήντα οκτώ, ενώ προηγούνται οι
Ηνωµένες Πολιτείες στον κατάλογο αξιοποίησης γεωθερµίας,
καλύπτοντας το 29% της συνολικής παγκόσµιας αξιοποίησης γεωθερµικής ενέργειας.
Στην Ελλάδα έχουµε πολλές θερµοπηγές, από την Αιδηψό, τα
Μέθανα, την Κασσάνδρα Χαλκιδικής, το Λουτράκι, πάνω από
επτακόσιες πενήντα. Από αυτές δε τριακόσιες σαράντα οκτώ
είναι διασπαρµένες σε όλη την Ελλάδα και χρησιµοποιούνται,
προσφέροντας ιαµατικές θεραπείες. Επίσης, δεν µπορώ να µην
αναφερθώ και σε µία σηµαντική πηγή στον Πολιχνίτο της Λέσβου, που είναι από τις περιοχές, όπου η θερµοκρασία του νερού
είναι από τις µεγαλύτερες και φθάνει γύρω στους 92 βαθµούς
Κελσίου.
Πότε άρχισε όµως στην Ελλάδα η αξιοποίηση της γεωθερµίας;
Άρχισε µε το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών Υπεδάφους το
1970, τον πρόδροµο του σηµερινού ΙΓΜΕ, που στόχο είχε –η
πρώτη έρευνα που ξεκίνησε- τα υψηλά γεωθερµικά πεδία, αυτά
που λέµε υψηλής ενθαλπίας στο ηφαιστειακό τόξο του νότιου Αιγαίου. Στη Μήλο, όπως είπαµε πριν, υπήρχε ένα κακό παράδειγµα από κακή εφαρµογή από την τότε ΔΕΗ και κάπως
δυσφηµίστηκε το θέµα. Όµως, στη δεκαετία του ’90 συνεχίστηκαν οι έρευνες.
Τα οφέλη είναι τα εξής. Ήπια µορφή, καθαρή, φιλική, µικρές
εκποµπές ρύπων, απουσία αιθάλης, τέφρας, αιωρούµενων σωµατιδίων, συνεχής παροχή, κάτι που την κάνει ανταγωνιστικά
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ανώτερη από άλλες µορφές, θα έλεγα, ανανεώσιµων πηγών,
µικρή επιφάνεια αξιοποίησης της γεωθερµικής ενέργειας, κάτι
επίσης πολύ σηµαντικό και βέβαια κάτι που πρέπει και στη χώρα
µας να γίνει, εκµετάλλευση υποπροϊόντων, µέταλλα κ.λπ.. Εδώ
θα πω ότι όσον αφορά την αξιοποίηση γεωθερµικών ρευστών,
πάλι η Ιταλία είναι πρωτοπόρος. Από το 1810 υπάρχει παραγωγή
βόρακα από γεωθερµική πηγή.
Στο άρθρο 13 θα ήθελα να κάνω µια επισήµανση στο σηµείο
που αναφέρεται στα ενεργειακά συστήµατα θέρµανσης και
ψύξης ότι εδώ µιλάµε –επειδή υπάρχει και µια σύγχυση για τη
λεγόµενη αβαθή γεωθερµία- για τις αντλίες θερµότητας και µια
σειρά τεχνολογικές εφαρµογές που υπάρχουν και υλοποιούνται.
Να αναφέρω το σηµαντικό παράδειγµα του Δήµου Νέας Ιωνίας, που εδώ και τέσσερα-πέντε χρόνια το νοσοκοµείο, οι παιδικοί σταθµοί, τα κέντρα νεότητας θερµαίνονται µε αντλίες θερµότητας και µε συγκεκριµένη εφαρµογή και αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερµίας χρησιµοποιούν την ενέργεια.
Μπορεί, όµως, να υπάρχει γεωθερµία στην Ελλάδα χωρίς το
ΙΓΜΕ; Η Κυβέρνηση διέσωσε το ΙΓΜΕ. Με τα εξήντα πέντε και
πλέον χρόνια ιστορίας του –από το ΙΓΕΥ, όπως είπα πριν- είχαµε
και επί κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ –και λυπάµαι
που δεν είναι εδώ ο κ. Κεγκέρογλου που τοποθετήθηκε πριν και
µίλαγε για το ΙΓΜΕ- το 2011 µε τον ν.4024 και µε την υπουργική
απόφαση 25200 τη συγχώνευση του ΙΓΜΕ µε το ΕΚΠΑΑ στο λεγόµενο ΕΚΒΑΑ. Επίσης, ιδιότυπη εφεδρεία εφάρµοσαν οι προηγούµενες Κυβερνήσεις και αυτά οι εργαζόµενοι στο ΙΓΜΕ δεν
τα ξεχνάνε. Εκατόν τριάντα εργαζόµενοι σε εφεδρεία!
Επίσης, η δική µας Κυβέρνηση µόλις ανέλαβε το 2015, µε την
υπουργική απόφαση 12935, αποκατέστησε το ΙΓΜΕ. Καταργήθηκε φυσικά αυτό για τις εφεδρείες των εργαζοµένων. Δώσαµε
αγώνες όλοι µαζί µε τους εργαζόµενους στο ΙΓΜΕ και νοµίζω ότι
το αναγνωρίζουν και µαζί τώρα, θα συµβάλλουµε ο καθένας από
τη θέση του για το νέο σχήµα στα σύγχρονα δεδοµένα µε το
ΕΑΓΜΕ, την Εθνική Αρχή Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών,
διότι χρειάζεται στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Ο
ορυκτός πλούτος και οι επιστήµονες και η έρευνα στον τοµέα
αυτόν είναι πολύ περισσότερο από απαραίτητα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η κ. Σταµπουλή έχει
τον λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, θα επανέλθω σε ένα θέµα που ακούµε από το πρωί, την εισαγγελική
δίωξη για την πυρκαγιά στο Μάτι, γιατί αισθάνοµαι αναγκασµένη
να θυµίσω προς κάθε κατεύθυνση, όχι το τεκµήριο της αθωότητας, αλλά το τεκµήριο της πραγµατικότητας, η οποία πραγµατικότητα λέει ότι η Ρένα Δούρου είναι Περιφερειάρχισσα από το
2014, όχι από το 1964.
Η Περιφερειάρχισσα, λοιπόν, η Ρένα Δούρου από το 2014, δεν
είναι αυτή που έκτισε τα σπίτια µέσα στο πευκοδάσος, δεν είναι
αυτή που έφραξε τους δρόµους και τις παραλίες, δεν είναι αυτή
που κανόνισε κάτω από το τραπέζι πώς όλοι οι αρµόδιοι θα κάνουν τα στραβά µάτια για όλη αυτήν την ανοµία. Εδώ πάει η λέξη
«ανοµία», η αγαπηµένη των δύο πτερύγων που λείπουν αυτή τη
στιγµή. Άλλοι ήταν περιφερειάρχες, Υπουργοί ή νοµάρχες από
το 1964 ή και από το 1834 και πάει πολύ να έρχονται εδώ να µας
κουνάνε το δάκτυλο.
Επίσης, η δικαιοσύνη ασφαλώς νοµιµοποιείται να ελέγξει πόσο
γρήγορα και αποτελεσµατικά δούλεψαν οι υπηρεσίες, Πολιτική
Προστασία, Αστυνοµία, Πυροσβεστική, Λιµενικό, αλλά εµείς
οφείλουµε να θυµόµαστε ότι από αγαθή τύχη ή από θεία δικαιοσύνη αυτοί που πρώτοι περισυνέλλεξαν και έσωσαν εκατοντάδες
συνανθρώπους µας, µαζεύοντάς τους από τη θάλασσα, είναι οι
Αιγύπτιοι ψαράδες, οι συνάδελφοι συµπατριώτες και ίσως φίλοι
αυτών που πήγαν να µακελέψουν οι νεοναζί µέσα στο ίδιο τους
το σπίτι, που και αυτοί πάει πολύ να έρχονται εδώ να µας κουνάνε το δάκτυλο.
Τώρα όσον αφορά το νοµοσχέδιο, σήµερα γίνεται ένα µεγάλο
βήµα για την αναβάθµιση της ενεργειακής πολιτικής της χώρας
µας και µάλιστα στην κατεύθυνση της αξιοποίησης µιας πραγ-
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µατικά Ανανεώσιµης Πηγής Ενέργειας, πολύ σηµαντικής, µε µηδενική -θα έλεγα- επιβάρυνση στο περιβάλλον, της γεωθερµίας.
Η βόρεια Ελλάδα είναι γεµάτη από γεωθερµικά πεδία και στη
Μακεδονία και στη Θράκη. Ειδικότερα στις Σέρρες, στην περιφέρειά µου, όλη η λεκάνη του Στρυµόνα αποτελεί ένα σηµαντικό
γεωθερµικό πεδίο που ξεκινάει από το Άγκιστρο στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και φθάνει µέχρι τον Στρυµονικό Κόλπο,
κοντά στην Αµφίπολη.
Πρέπει να πω ότι για πολλά χρόνια αξιοποιείται το θερµαλικό
κοµµάτι αυτής της πηγής ενέργειας. Είναι γνωστά τα λουτρά της
Νιγρίτας, του Σιδηροκάστρου και του Αγκίστρου. Λιγότερα χρόνια αξιοποιείται το γεωθερµικό πεδίο για την παραγωγή κυρίως
σπιρουλίνας στη Νιγρίτα, αλλά και στο Σιδηρόκαστρο. Επίσης,
οι έρευνες στον Δήµο Ηράκλειας απέδωσαν και προσδοκάται η
αξιοποίηση του πεδίου που εντοπίστηκε από το ΙΓΜΕ και ετοιµάζεται ο δήµος να το αξιοποιήσει.
Όπου παρεµβαίνουν οι δήµοι, γίνεται αξιοποίηση, όµως απουσιάζει εκείνη η δηµόσια αρχή που θα ελέγχει ουσιαστικά την
πραγµατικά αειφορική διαχείριση. Αυτό το κενό νοµίζω ότι καλύπτει το σηµερινό νοµοσχέδιο, γιατί ρυθµίζει το πλαίσιο εκµετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερµικού δυναµικού, µε φορέα
την αποκεντρωµένη διοίκηση στα πεδία που ορίζεται και την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών στα εθνικού ενδιαφέροντος πεδία και συνολικά σε όλη τη χώρα, η οποία
θα µπορεί να επιβλέπει και να ρυθµίζει και κυρίως να σχεδιάζει,
συντονίζοντας τις τοπικές αρχές.
Με αυτό το νοµοσχέδιο διευκολύνονται οι έρευνες και δίνονται
κίνητρα για αξιοποίηση, εξασφαλίζοντας, όµως, κοινωνική ανταποδοτικότητα από τα τέλη εκµετάλλευσης, όπου το 10% του µισθώµατος πάει στον δήµο, ενώ στην περίπτωση που η εκµετάλλευση αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών δοµών παιδείας και
υγείας, σχολείων και νοσοκοµείων, δεν απαιτείται µίσθωµα ούτε
εγγυητική επιστολή.
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι η ίδια ρύθµιση πρέπει να ισχύσει
και για τα καταστήµατα κράτησης, όπως αυτό της Νιγρίτας και
για τα ιδρύµατα και τις δοµές ευθύνης του Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτά στο Σιδηρόκαστρο. Σας παρακαλώ
να το προσθέσετε ρητά στο κείµενο του νόµου, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εφαρµογή αυτής της ρύθµισης άµεσα.
Πολύ σηµαντική είναι η αύξηση της ελάχιστης θερµοκρασίας
καθορισµού γεωθερµικού πεδίου κατά πέντε βαθµούς από τους
25ο στους 30ο Κελσίου, διότι αφήνει περιθώριο για γρήγορη και
ανέξοδη εκµετάλλευση πηγών χαµηλότερης θερµοκρασίας για
άρδευση θερµοκηπίων ή άλλες ήπιες χρήσεις.
Με το νοµοσχέδιο, επίσης, στην ΕΑΓΜΕ εντάσσεται το ΙΓΜΕ.
Το ανέπτυξε η προηγούµενη οµιλήτρια. Είναι ένας φορέας που
ταλαιπωρήθηκε πολύ στα µνηµονιακά χρόνια και τώρα αναβαθµίζονται οι αρµοδιότητες και λειτουργίες του και συγχρόνως εξασφαλίζονται οι εργαζόµενοί του. Η εξασφάλιση των εργαζοµένων
είναι πολύ σηµαντική, αξιακή για µας, το ξέρετε.
Και όσον αφορά τη ΔΕΠΑ, πέρα από τη διατήρηση του δηµόσιου ελέγχου µε το 51% των µετοχών, προβλέπεται και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της και του δηµοσίου συµφέροντος µε τα
ασυµβίβαστα που προβλέπονται για τους µετόχους και τα µέλη
του διοικητικού συµβουλίου.
Το Κτηµατολόγιο, που κολλούσε διαρκώς, τώρα προχωράει.
Και θεωρώ πολύ θετικό το ότι θεσµοθετούνται επιτροπές εξέτασης υποθέσεων κτηµατογράφησης, οι οποίες θα εξετάζουν εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούν εκτεταµένα σφάλµατα και δεν
συνιστούν απλές δικαστικές αµφισβητήσεις µεταξύ των δηλούντων, ώστε να διασφαλίζεται και εδώ η προάσπιση του δηµοσίου
συµφέροντος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρία Γκαρά, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά από τη θέση σας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Θα έρθω στο Βήµα για τη δευτερολογία
µου. Σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οδεύοντας προς την ολοκλήρωση της συζήτησης και την ψήφιση του σχεδίου νόµου, θα προ-
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σπαθήσω να σταθώ στα σηµαντικότερα σηµεία του παρόντος
σχεδίου νόµου. Δεν χρειάζεται να αναφέρω ξανά τα πλείστα
οφέλη αξιοποίησης της γεωθερµίας τόσο στην οικονοµία, στον
αγροτικό τοµέα, στον τουρισµό, στις επενδύσεις, στην ενίσχυση
της εργασίας και των εξαγωγών, όσο και στην εξοικονόµηση
ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Είναι, όµως, µία καλή ευκαιρία να σηµειώσω πως εµείς από την
πρώτη µέρα θέσαµε ψηλά στις προτεραιότητές µας την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και τον χαρακτηρισµό
της χώρας ως ενεργειακό κόµβο και εργαστήκαµε επισταµένως
και στην ολοκλήρωση µεγάλων διακρατικών έργων ή σε σύναψη
συµφωνιών, όπως και στην επέκταση δικτύων, στην προώθηση
του CNG, του LNG, αλλά και στην αναπροσαρµογή και βελτίωση
του θεσµικού πλαισίου συνολικά για το ενεργειακό πεδίο.
Η δουλειά µας, αλλά και η προσέγγισή µας σε σχέση µε αυτή
των προηγούµενων Κυβερνήσεων, αναδεικνύει έντονα την αντίθεση πρόοδος και συντήρηση.
Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για το Κτηµατολόγιο και τις πολεοδοµικές διατάξεις, είναι αξιοσηµείωτο ότι ωφελούνται οι πολίτες, τόσο σε εξοικονόµηση χρόνου, όσο και χρηµάτων και κυρίως
µπαίνει ένα τέλος στην αυθαίρετη δόµηση που κυριάρχησε στο
παρελθόν.
Σε ό,τι αφορά τον διαχωρισµό της ΔΕΠΑ, για άλλη µία φορά
αναδεικνύεται η διαφορετική προσέγγιση που έχουµε µε τη Νέα
Δηµοκρατία και το ΚΙΝΑΛ στο ζήτηµα των βασικών υποδοµών της
χώρας. Αυτοί υποστηρίζουν και είχαν δροµολογήσει την πλήρη
ιδιωτικοποίηση, ενώ εµείς προωθούµε το µοντέλο της διάσπασης
των υποδοµών από την εµπορία, µε το δίκτυο να παραµένει υπό
δηµόσιο έλεγχο, ενώ εισάγεται και το δικαίωµα βέτο για το δηµόσιο στα µεγάλα διεθνή συµφέροντα και συνεργασίες. Το µεγαλύτερο ζήτηµα είναι η υπεράσπιση του δηµόσιου και κυρίως
του εθνικού συµφέροντος σε αυτό το θέµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, παίρνω τον χρόνο από τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Γκαρά, αφού
µιλάµε για τη δευτερολογία, να συνεννοούµεθα. Εσείς έχετε µιλήσει ήδη δεκαέξι και µισό λεπτά, όταν µιλήσατε πρώτη φορά.
Ο δε κ. Σκρέκας έχει µιλήσει δεκαεπτά λεπτά και είκοσι εννέα
δευτερόλεπτα. Για να µην υπάρχει ένα αίσθηµα αδικίας. Καταλάβατε;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Δεν νιώθω κανένα αίσθηµα αδικίας,
απλώς είχαµε ζητήσει ανοχή, διότι είναι πολυνοµοσχέδιο και είπαµε ότι τα µισά θα τα πούµε στη δευτερολογία µας. Δεν θα καθυστερήσω πάρα πολύ. Δύο λεπτά θέλω. Όντως οι διατάξεις
είναι πάρα πολλές και για διαφορετικά ζητήµατα.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, τη µετατροπή του ΙΓΜΕ σε δηµόσιο
φορέα ξεκαθαρίζουµε ότι υπερβαίνουµε τις παθογένειες του παρελθόντος που κατέστησαν µη λειτουργικό το ΙΓΜΕ. Συστήνουµε
έναν δηµόσιο φορέα σύγχρονο, µε νέες αρµοδιότητες, ο οποίος
θα συµµετέχει και στην πρόληψη για µεγάλες καταστροφές και
κινδύνους, που είναι απαραίτητο και επίκαιρο µε αυτά που συζητάµε σήµερα. Επίσης, διασφαλίζεται και θωρακίζεται η απρόσκοπτη έρευνα, απαλλαγµένη από πιέσεις και συµφέροντα.
Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για τα ενεργειακά, πολύ συνοπτικά
θα αναφερθώ. Σηµαντική είναι η πρόβλεψη για την αύξηση της
τιµής σε µικρά φωτοβολταϊκά και ενεργειακές κοινότητες στο
10%. Σηµαντική, επίσης, είναι η απαγόρευση κατάτµησης ενεργειακών έργων, η απαγόρευση του fracking, αλλά και η απόδοση
ανταποδοτικού τέλους 10% στις τοπικές κοινωνίες από την αξιοποίηση έργων της γεωθερµίας.
Θα ήθελα να τονίσω ότι εξασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώµατα και οι θέσεις των εργαζοµένων σε ΔΕΠΑ και ΕΑΓΜΕ, ενώ
ιδιαίτερα σηµαντική είναι η αύξηση των πεδίων στους ενενήντα
εννιά βαθµούς για ήδη µισθωµένα γεωθερµικά πεδία, που αφορά
κυρίως τα πεδία Αλεξανδρούπολης, Νέστου και άλλα.
Τέλος, µε αφορµή την οµιλία του συναδέλφου κ. Δηµοσχάκη,
µου δηµιουργήθηκαν κάποιες απορίες. Αφού, λοιπόν, θεωρούµε
τα γεωθερµικά πεδία στην Αλεξανδρούπολη ως πρότυπα και σηµαντικά έργα, αναρωτιέµαι γιατί τόσα χρόνια δεν άλλαξε το πλαίσιο για να ξεµπλοκάρουν τα έργα της γεωθερµίας; Γιατί δεν
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προωθήθηκε και δεν στηρίχθηκε η έκδοση της αναµενόµενης
άδειας; Γιατί έπρεπε να έρθει ένας κ. Σταθάκης ή ένας ΣΥΡΙΖΑ
για να ξεµπλοκάρει αυτό το µεγάλο και ωφέλιµο έργο και να
πάρει την πρώτη πανελλαδικά άδεια;
Γιατί δεν αναγνωρίζει η Νέα Δηµοκρατία τη σηµασία και την
αξιοποίηση των ενεργειακών κοινοτήτων προς όφελος των µικρών τοπικών κοινωνιών, µια και η πρώτη που έγινε ήταν µεταξύ
των Δήµων Αλεξανδρούπολης-Σαµοθράκης, του Οργανισµού Λιµένα και της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης; Αντί, όµως, να εργάζεστε τόσα χρόνια για την προώθηση της γεωθερµίας, εσείς
τρέχατε να δώσετε άδειες εξόρυξης στα Χρυσωρυχεία Θράκης.
Και τέλος, µια διευκρίνιση σε ό,τι αφορά τα ανταποδοτικά τέλη
από τα αιολικά πάρκα. Ήµασταν εµείς που δώσαµε τα ανταποδοτικά τέλη της προηγούµενης περιόδου που κυβερνούσε η Νέα
Δηµοκρατία µέχρι το 2014 και ήδη ολοκληρώνεται η διαδικασία
για να αποδοθούν από το 2014 και µετά τα ανταποδοτικά στον
Έβρο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Σκρέκας έχει
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπα στην πρωτολογία µου,
κύριε Υπουργέ. Επιτρέψτε µου, όµως, να κάνω ιδιαίτερη αναφορά σε ένα σηµαντικό θέµα που αφορά τη χώρα και εννοώ το
αγροτικό.
Ξέρετε πολύ καλά -ή αν δεν ξέρετε σας ενηµερώνω- ότι ο Έλληνας αγρότης και η Ελληνίδα αγρότισσα, ο αγροτικός τοµέας
της χώρας, έχει χτυπηθεί βάναυσα από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
του κ. Τσίπρα.
Επιτρέψτε µου να σας πω δύο-τρία πράγµατα που έχουν γίνει
αυτά τα τέσσερα χρόνια. Πρώτον, αυξήθηκε η φορολογία. Δεύτερον, αυξήθηκαν οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία. Τρίτον,
αυξήθηκε ο ΦΠΑ για πολλά χρόνια από 13% στο 24%, ακόµη και
για το άχυρο µε το οποίο ταΐζουν τα ζώα τους οι αγρότες και
χρειάστηκαν µεγάλοι αγώνες από εµάς για να µπορέσετε επιτέλους να καταλάβετε ότι ήταν ανήκουστο να πληρώνει ο αγρότης
24% ΦΠΑ ακόµη και για το άχυρο.
Αυξήθηκε το ενεργειακό κόστος, αφού αυτήν τη στιγµή καταργήσατε την επιδότηση για το πετρέλαιο που χρησιµοποιεί ο
αγρότης για να καλλιεργεί τα κτήµατά του. Επίσης, αυξήσατε και
τον ειδικό φόρο στη βενζίνη και τον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο
κίνησης, µε αποτέλεσµα να αυξήσετε για άλλη µία φορά το κόστος στην αγροτική παραγωγή. Βέβαια, πέρα και πάνω από όλα
αυτά αυξήθηκαν και τα φάρµακα και αυξήθηκαν και οι σπόροι.
Άρα κάτι πρέπει να γίνει για να διασώσουµε τον πρωτογενή
τοµέα της χώρας, που δήθεν προεκλογικά και όλα αυτά τα τέσσερα χρόνια υπερασπίζεστε, αλλά τελικά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τον καταστρέφετε.
Πάνω και πέρα από όλα αυτά έρχεται και ένα νέο χαράτσι, το
περιβαλλοντικό χαράτσι, που ειδικά για τους αγρότες της Θεσσαλίας και των Τρικάλων που εκλέγοµαι, θα είναι τουλάχιστον 11
ευρώ έως και 16 ευρώ το στρέµµα για να ποτίζουν τα χωράφια
τους. Δηλαδή οδηγείτε τους αγρότες στο να σταµατήσουν να
ποτίζουν τα χωράφια τους, να έχουν ποτιστικές καλλιέργειες και
τους οδηγείτε σε ξερικές καλλιέργειες, που έχουν και µικρότερη
απόδοση και φυσικά πολύ µικρότερο έσοδο. Όταν δεν µπορούν
να επιβιώσουν έχοντας ποτιστικά χωράφια, φανταστείτε τι πρόκειται να γίνει µε τα ξερικά. Φυσικά θα εγκαταλείψουν όλη την
ύπαιθρο ακαλλιέργητη.
Ερχόµαστε, λοιπόν, και σας λέµε: Ελάτε να βοηθήσουµε µε
έναν άλλον τρόπο τους αγρότες. Ήρθατε και περάσατε και δώσατε µία καλύτερη τιµή σε ό,τι αφορά τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Αφορά περίπου πέντε χιλιάδες εγκαταστάσεις. Συµφωνούµε, δεν είναι αρκετό.
Ερχόµαστε και σας λέµε να τους βοηθήσετε µε τρόπο που να
µειώνεται τουλάχιστον το κόστος της εγκατάστασης, ώστε να γίνουν πιο βιώσιµα. Επιτρέψτε να κατασκευάζουν αυτά τα πάρκα
σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Δεύτερον, βάλτε τα, εντάξτε τα
σε έναν αναπτυξιακό νόµο, ώστε να µειωθεί το κόστος αρχικής
εγκατάστασης.
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Διαφωνείτε στο να εγκατασταθούν αυτά τα αγροτικά φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Ερχόµαστε και σας
λέµε να το κρατήσουµε αυτό που λέτε. Έχουµε τη δυνατότητα
να κατασκευάσουν οι αγρότες φωτοβολταϊκά για συµψηφισµό
για τις ενεργειακές ανάγκες που έχουν για να ποτίζουν τα χωράφια τους, για παράδειγµα, ή για να λειτουργούν τα αρµεκτήρια
στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Σας λέµε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι για τα µικρά αγροτικά φωτοβολταϊκά δέκα κιλοβάτ, είκοσι κιλοβάτ, τριάντα κιλοβάτ εγκατεστηµένης ισχύος,
δηλαδή για αγροτικά φωτοβολταϊκά που είναι εκατό ή διακόσια
τετραγωνικά µέτρα, 0,2 του στρέµµατος, 20% ενός στρέµµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε και
ευχαριστώ για την ανοχή σας. Ένα λεπτό θέλω.
Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, ελάτε εδώ να συµφωνήσουµε
και δώστε τη δυνατότητα για αυτά τα µικρά που είναι για ενεργειακό συµψηφισµό, που θα µειώσει το κόστος παραγωγής, που
θα µειώσει το ενεργειακό κόστος στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, ελάτε και δώστε τους τη δυνατότητα να κατασκευάσουν δίπλα στην ποµόνα που ποτίζουν, δίπλα στην κτηνοτροφική
τους µονάδα. Μιλάµε για 200 τετραγωνικά και µε αυτόν τον
τρόπο να τους κάνουµε ανταγωνιστικούς και όχι µόνο αυτό, αλλά
να προσθέσουµε και υπεραξία στο παραγόµενο προϊόν, γιατί θα
είναι ένα αγροτικό προϊόν το οποίο δεν θα παράγεται από ενέργεια που θα καίµε λιγνίτη, αλλά από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, άρα θα είναι ένα πράσινο, δύο φορές πράσινο προϊόν.
Νοµίζω ότι δεν έχουµε καµµία διαφωνία σε αυτό. Ελάτε να το
περάσουµε τώρα, σήµερα αυτό. Μπορούµε να το κάνουµε –επαναλαµβάνω- µόνο για τα πολύ µικρά φωτοβολταϊκά δέκα, είκοσι,
τριάντα κιλοβάτ, που είναι για να µειώσουµε το ενεργειακό κόστος του αγρότη που το χρησιµοποιεί για να ποτίζει το χωράφι
ή για να συντηρεί και να τρέφει τα ζώα του.
Είπατε ένα τελευταίο, ότι η Νέα Δηµοκρατία θεωρεί ότι οι κρατικές επιχειρήσεις είναι κατάρα. Εγώ θα σας πω, κύριε Υπουργέ,
ότι η κατάρα των κρατικών επιχειρήσεων δυστυχώς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η ΔΕΗ και τα ΕΛΤΑ και οι Αστικές Συγκοινωνίες Αθήνας
ήταν κερδοφόρες το 2014, είναι βαριά προβληµατικές επιχειρήσεις και ζηµιογόνες επιχειρήσεις το 2019, µετά από τέσσερα χρόνια µε διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η κατάρα και δυστυχώς
όλα αυτά τα αφήνετε για τους επόµενους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Γίνεται γνωστό στο
Σώµα ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, οι Υπουργοί Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Εθνικής
Άµυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών,
Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Εξωτερικών, Οικονοµικών, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
καθώς και οι Υφυπουργοί Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κατέθεσαν σήµερα 7-3-2019 σχέδιο νόµου: «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέµηση της
έµφυλης βίας – Ρυθµίσεις για την απονοµή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές µε τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ο κ. Αρβανιτίδης έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα µία διευκρίνιση σχετικά µε την παρατήρηση που κάνατε για το unbundling. Εξηγήστε µου για το
άρθρο 53 και τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό. Υπάρχει εταιρεία η
οποία είναι ιδιοκτήτης εταιρείας εµπορίας φυσικού αερίου και
ηλεκτρικού ρεύµατος και ταυτόχρονα η ίδια εταιρεία είναι ιδιοκτήτης του 49% και διοικεί κατ’ αποκλειστικότητα εταιρεία που
δραστηριοποιείται σε διαχείριση δικτύων διανοµής στη Θεσσα-
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λονίκη; Εµπίπτει αυτή η εταιρεία στις απαγορευτικές διατάξεις
του άρθρου 53; Αυτή η εταιρεία, δηλαδή, θα πρέπει να προχωρήσει σε ιδιοκτησιακό διαχωρισµό και να αποχωρήσει;
Διορθώστε µε εάν κάνω λάθος, εάν µε βάση τις ρυθµίσεις σας
θα αναγκάσετε µία επένδυση να αποχωρήσει από τη χώρα, εκτός
και εάν την εξαιρείτε. Βεβαίως την εξαιρείτε µε τη µέριµνα του
άρθρου 80ζ’, όπου µιλάτε για υφιστάµενες συµµετοχές και δικαιώµατα. Αυτό δεν είναι κατά περίπτωση και αλά καρτ νοµοθεσία, νοµοθετική ρύθµιση;
Σε σχέση µε τους εργαζόµενους, στο νέο σχήµα της ΔΕΠΑ Εµπορίας τους διασφαλίζετε, λέτε, για τρία χρόνια. Γιατί τρία και
όχι έξι, όπως δώσατε για τη ΔΕΗ στα λιγνιτικά; Θέλω να πω ότι
παίζετε παιχνίδια µε τους εργαζόµενους, νοµοθετείτε πρόχειρα
και επιπόλαια.
Καταθέστε προσθήκη στο νοµοσχέδιο, ώστε το ΔΣ της ΔΕΠΑ
και το ΔΣ οποιασδήποτε άλλης εταιρείας του οµίλου να νοµιµοποιείται να προχωρήσει άµεσα στην απορρόφηση συµβασιούχων
µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Για εµάς αυτό είναι µία παγίδα τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους επενδυτές.
Ετοιµάζετε διαχωρισµούς και προσλήψεις µε ρουσφετολογικά
και παλαιοκοµµατικά κριτήρια, µεθοδεύετε ευνοϊκή µεταχείριση
«ηµετέρων».
Είπαµε εξαρχής: Πάρτε πίσω αυτό το νοµοσχέδιο και φέρτε
µία σοβαρή πρόταση, µία πρόταση που θα ενισχύει τη βιωσιµότητα της ενιαίας ΔΕΠΑ, µία πρόταση που θα είναι επικερδής για
την εθνική οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ξανατονίζω ότι τα
αποτελέσµατα των επιλογών σας θα είναι λυπηρά. Σε αυτό το
λυπηρό αδιέξοδο θα έχουµε φτάσει αποκλειστικά µε δική σας
ευθύνη λόγω καθυστερήσεων στα δίκτυα, στους διαγωνισµούς.
Ακόµη και για τη γεωθερµία φέρατε τις σχετικές διατάξεις µε
ενάµισι χρόνο καθυστέρηση, ενώ ήταν έτοιµες. Αυτά τα αδιέξοδα
έχουν κόστος εθνικό, οικονοµικό και κοινωνικό.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
κάνετε δύο ανούσιες κρατικοποιήσεις και µε βάση την µέχρι
τώρα αποτυχία σας στα χρονοδιαγράµµατα, ακόµη και στην αεριοδότηση της ελληνικής περιφέρειας, αµφιβάλλω κατά πόσο θα
προλάβετε να υλοποιήσετε όσα σχεδιάζετε. Ίσως προλαβαίνετε
να φέρετε πάλι κάποιες τροπολογίες, αλλά οι µεταρρυθµίσεις
στον ενεργειακό τοµέα της χώρας παραµένουν σε εκκρεµότητα,
η οποία θα έχει κόστος για τον Έλληνα καταναλωτή πρωτίστως.
Καµµία µνησικακία δεν µας χαρακτηρίζει και κανένας τυχοδιωκτισµός. Απαντώ στον κ. Ξυδάκη. Είµαστε εδώ µε τις προτάσεις
και τις θέσεις µας, δυναµώνοντας µέρα µε τη µέρα, είµαστε η
υπεύθυνη προοδευτική δύναµη χωρίς φόβο και πάθος και αυτή
µας τη στάση την επιβραβεύει ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Σαχινίδης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν
µίλησα παραπάνω από τον χρόνο µου. Νοµίζω ότι δικαιούµαι κάτι
παραπάνω.
Όσοι δεν παρακολουθείτε αναλυτικά για να ακούσετε, επειδή
η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ πλούσια, το πώς τοποθετούµαστε και τι ακριβώς λέµε, θα πέφτετε σε γκάφες, θα λέτε ανακρίβειες και θα λέτε ψέµατα.
Θα αναφερθώ µέσω υµών, κύριε Πρόεδρε, στην προλαλήσασα
συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σταµπουλή. Δεν έχω απολύτως τίποτε
προσωπικό µαζί σας. Αναφερθήκατε και είπατε ότι ισχύει το τεκµήριο της αθωότητας. Συµφωνώ απόλυτα. Αµέσως µετά, όµως,
κάνατε αναφορά σε µία δικαστική υπόθεση η οποία εκδικάζεται.
Δεν έχετε αυτό το δικαίωµα. Δεν µπορεί να θέλετε επιλεκτικά να
αναφέρεστε σε τεκµήριο αθωότητας στην µία περίπτωση και
στην άλλη όχι.
Ακριβώς στο ίδιο λάθος υπέπεσε και ο κύριος Πρόεδρος, ο
οποίος φεύγοντας, θέλοντας να κάνει µια παρατήρηση σε έναν
οµιλητή της Χρυσής Αυγής, ενώ αναφέρθηκε στο τεκµήριο αθωότητας, είπε «φονιάδες».
Από πού προκύπτει αυτό, κύριε Πρόεδρε; Ακούστηκε «φονιάδες»!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κάνετε λάθος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Πρώτα ακούστηκε ο αγκυλωτός σταυρός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αυτό ακούστηκε. Το
άλλο δεν ακούστηκε. Δεν ειπώθηκε το άλλο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Μπορεί να κάνω λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δείτε το από τα Πρακτικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ο ρόλος σας είναι θεσµικός, δεν είναι
να σχολιάζετε τον εκάστοτε οµιλητή κάθε κόµµατος. Αυτό µπορεί
να το κρίνουν όσοι ακούνε. Δεν έχετε κανένα δικαίωµα επιλεκτικά
να µιλάτε για τεκµήρια αθωότητας. Δεν υπάρχουν δύο µέτρα και
δύο σταθµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ούτε για τεκµήριο
αθωότητας µίλησα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Δεν µιλάω µόνο για εσάς, κύριε Πρόεδρε.
Όµως οι αναφορές που έχουν γίνει επανειληµµένα από δικά
σας στελέχη, κυβερνητικά και Βουλευτές σας, παραβιάζουν νόµο
του κράτους που ψηφίστηκε µόλις την προηγούµενη εβδοµάδα.
Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Εάν τη συνεχίσετε, όπως είχα πει και στην πρωτολογία µου,
θα σας ταράξουµε στη νοµιµότητα. Και έχετε υπ’ όψιν σας ότι οι
αγωγές δεν χρειάζονται άρσεις ασυλίας. Θα είστε Βουλευτές οι
µισοί και παραπάνω για λίγο χρονικό διάστηµα ακόµα. Θα σας
τραβάµε στα δικαστήρια για χρόνια ολόκληρα και θα πληρώσετε
µε χρήµατα που δεν θα εισπράττετε άλλο από το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Προσέξτε πώς συµπεριφέρεστε! Δεν έχουµε προσβάλει ποτέ
κανέναν σε προσωπικό επίπεδο. Δεν µπορεί να καταφέρεστε
εναντίον µιας ολόκληρης Κοινοβουλευτικής Οµάδας.
Και να σας πω κάτι; Εγώ δεν είµαι κατηγορούµενος. Με ποιο
δικαίωµα καταφέρεστε εναντίον και εµού, επειδή ανήκω στο εθνικιστικό κίνηµα; Όχι, εσείς προσωπικά, δεν έχω κάτι µαζί σας. Δεν
σας γνωρίζω ούτε µε γνωρίζετε. Όµως να τα ξεχάσετε αυτά εδώ
µέσα. Ή θα είστε πραγµατικά δηµοκράτες και θα τηρείτε τον Κανονισµό της Βουλής και το Σύνταγµα του κράτους ή να πάτε στα
σπίτια σας, αν δεν αντέχετε. Δεν µπορεί να συνεχιστεί σε καµµία
περίπτωση η λασπολογία και οι τερατολογίες που ακούµε από
πλευράς της Αριστεράς. Τελείωσαν αυτά! Όταν δεν προσβάλλουµε κάποιον, δεν έχετε απολύτως κανένα δικαίωµα.
Τεκµήριο αθωότητας και µιλάτε για περιστατικό που είναι σε
εκδίκαση; Είστε δικαστής; Θα αποδώσετε δικαιοσύνη εσείς; Με
ποιο δικαίωµα; Τελείωσαν αυτά! Αν θέλετε δηµοκρατία, αν θέλετε να είστε ανεκτικοί στη διαφορετικότητα που υποστηρίζετε
ως αριστεροί µε τις ιδεοληψίες σας, αποδείξτέ το µας! Και µετά
µπορείτε εσείς να µας κουνάτε το δάχτυλο. Δεν µπορεί κανένας
σε αυτή την Αίθουσα να µου κουνήσει και εµένα προσωπικά και
στους συναγωνιστές µου το δάχτυλο, γιατί η υπόθεση βρίσκεται
στα ελληνικά δικαστήρια. Και όταν η ελληνική δικαιοσύνη τελειώσει µε αυτή τη δίκη, ελάτε να µας κουνήσετε το δάχτυλο.
Ευχαριστώ.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Παρά τις αποστροφές του προλαλήσαντος ότι δεν είναι προσωπική επίθεση, ήταν προσωπική –
προσωπικότατη!- και εµπεριέχει και απειλές.
Δεν θα µας φιµώσει κιόλας, λοιπόν, το νεοναζιστικό µόρφωµα
µέσα στην ελληνική Βουλή. Από το Βήµα της Βουλής έχουµε δικαίωµα -που δεν το απεµπολούµε- και καταστάσεις να περιγράφουµε και να κρίνουµε και γνώµη επί γεγονότων δηµοσιευµένων
και παγκοίνως γνωστών να έχουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι υπόθεση που εκκρεµεί στα δικαστήρια! Τεκµήριο αθωότητας, αυτή είναι η ουσία! Αλλιώς να µην
το ψηφίζατε πριν από δέκα µέρες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): 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 «ΕΛΕΥ-
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ΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο Κιλκίς (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Να θυµίσω ότι ο Παύλος Φύσσας
δολοφονήθηκε και ο φονιάς είναι στο σπίτι. Συνεπώς, φονιάδες
υπάρχουν. Η µεγαλύτερη ντροπή είναι ότι η δίκη δεν έχει ολοκληρωθεί και κρατάει τόσα χρόνια. Και ευθύνη υπάρχει στις κυβερνήσεις για αυτή την ντροπή. Όπως και ο Αρχηγός της Χρυσής
Αυγής πήρε την πολιτική ευθύνη της δολοφονίας, ας µην µας
βγαίνουν και από πάνω οι εγκληµατίες Χρυσαυγίτες!
Πάµε στο νοµοσχέδιο τώρα. Κύριε Υπουργέ, µιλήσατε για το
ΙΓΜΕ και είπατε ότι κατοχυρώνεται ο αριθµός του προσωπικού.
Τι ηλικία έχουν αυτοί οι εργαζόµενοι; Ποιος είναι ο µέσος όρος;
Είναι πενήντα εννιά-εξήντα ετών και φεύγουν, θα πάρουν σύνταξη. Πού και πότε θα παραδώσουν σε νεότερους; Πετάτε την
πείρα τους στα σκουπίδια. Αυτό κάνετε. Και για την εκκαθάριση
δεν είπατε τίποτε -είναι η τρίτη φορά που το βάζουµε το θέµα-,
όπως και για τα οφειλόµενα στους άλλους µισούς εργαζόµενους.
Σχετικά µε τη ΔΕΠΑ: Ναι, υπάρχει διαφορά όσον αφορά τις
ιδιωτικοποιήσεις µεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δηµοκρατίας. Να το
πω και έτσι: Οι Συριζαίοι είναι πιο µάγκες. Γιατί; Τεµαχίζουν την
κρατική επιχείρηση, πουλάνε αυτό που είναι «φιλέτο» και φέρνει
περισσότερα κέρδη και ο επιχειρηµατίας το αγοράζει πιο φτηνά
γιατί αγοράζει ένα κοµµάτι και βεβαίως το πιο κερδοφόρο και γι’
αυτό προτιµούν τον ΣΥΡΙΖΑ πολύ περισσότερο από τον παραδοσιακό εκπρόσωπο του κεφαλαίου, που ήταν η Νέα Δηµοκρατία.
Τώρα έχουν βρει στον ΣΥΡΙΖΑ τον καλύτερο εκπρόσωπό τους.
Αυτό είναι και γι’ αυτό και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχωράει στις
ιδιωτικοποιήσεις του κρατικού πλούτου πολύ γρήγορα. Βεβαίως,
ωφεληµένο είναι το κεφάλαιο και την πληρώνει ο λαός. Όµως για
τους εργολαβικούς εργαζόµενους της ΔΕΠΑ εκφράσατε ευχολόγιο. Αναγνωρίζετε ότι προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά
τίποτε δεν περάσατε στο νοµοσχέδιο που να εξασφαλίζει τη δουλειά τους.
Τελειώνω µε την τροπολογία για τα λιγνιτικά πεδία, που την
καταψηφίζουµε. Εδώ περιέχει και µια άλλη παράγραφο για εγκατάσταση και λειτουργία µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας σε υφιστάµενους λειτουργούντες σταθµούς στην Κρήτη.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγµή στην Κρήτη, και ειδικά στο Μαλεβίζι,
έχει προκαλέσει αυτή η τροπολογία οργή και αγανάκτηση. Οι
διαδικασίες είναι fast track και ανοίγει ο δρόµος για τοποθέτηση
νέων, επιπλέον αεροστροβίλων στον Σταθµό Λινοπεράµατα,
παρά την αντίθεση του δήµου, που ήταν µε οµόφωνη απόφαση.
Εµείς σας λέµε –και βέβαια, και οι ίδιοι το έχουν πει- ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης του ενεργειακού κενού και
πρέπει να αποµακρυνθούν από το Μαλεβίζι.
Τι ζητάµε; Εµείς λέµε καθαρά ότι θα την καταψηφίσουµε, αλλά
τουλάχιστον από τη στιγµή που ο Υπουργός είπε ότι δεν αφορά
τα Λινοπεράµατα προφορικά, περάστε το γραπτά. Τα λόγια είναι
του αέρα. Ούτε φόρο πληρώνετε για τα λόγια σας! Έλεος! Βάλτε
το καθαρά, καθαρότατα, γιατί σε τι αναφέρεται η τροπολογία;
Αναφέρεται στη λειτουργία µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στη νήσο Κρήτη, για να είσαστε εντάξει, αλλά και
αυτοί οι άνθρωποι να είναι κατοχυρωµένοι.
Τελειώνω µε τις βουλευτικές τροπολογίες που κάνατε δεκτές.
Θα ξεκινήσω µε την τροπολογία 2011 που είναι «φωτογραφική»
και απαράδεκτη. Θα την καταψηφίσουµε. Είναι πρόκληση. Συνεχίζω µε την τροπολογία 2012 για το Κτηµατολόγιο. Δεν λύνει τα
πολλά προβλήµατα που υπάρχουν και που έχουν δηµιουργηθεί.
Έχει περιορισµένο χαρακτήρα και γι’ αυτό λέµε «παρών».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε, κυρία
Μανωλάκου.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε τον λόγο για να βάλετε το υστερόγραφο; Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, από ό,τι είδα στις
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δευτερολογίες έχουν αποσυρθεί οι βασικές αιτιάσεις των πρωτοµιλιών σας, ως να έχουν λυθεί τα µεγάλα θέµατα που θέσατε,
και επανέρχεστε επικεντρωµένοι σε επιµέρους θέµατα που θα
µπορούσαν να προσθέσουν το κατιτίς σε αυτά τα οποία τέθηκαν
σε όλη τη συζήτηση αυτών των ηµερών.
Θα ξεκινήσω µε τα φωτοβολταϊκά των αγροτών. Όπως ξέρετε,
για πρώτη φορά µε το παρόν νοµοσχέδιο ξεκαθαρίζει το τοπίο
για το τι εντάσσεται στους διαγωνισµούς, όλες οι µορφές άνω
των 500 MW, και τι δεν εντάσσεται σε διαγωνισµό που είναι κάτω
των 500 MW και το οποίο συναρτάται η τιµή του πάντα από τον
διαγωνισµό, προσθέτοντας ένα κίνητρο 5% για τους ιδιώτες, δηλαδή τους µικρούς παραγωγούς και ένα 10% για τις ενεργειακές
κοινότητες. Κάναµε το βήµα πρώτον, να αυξήσουµε τη δυνατότητα των αγροτών, κατ’ επάγγελµα αγροτών, από εκατό να µπορούν να παράγουν µέχρι πεντακόσια.
Δεύτερον, όχι µε συγκεκριµένο αριθµό, δηλαδή το δικαίωµα
αυτό να το έχουν δυο χιλιάδες, τρεις χιλιάδες, πέντε χιλιάδες,
αλλά το δικαίωµα να το έχουν όλοι οι αγρότες. Αυτή είναι η δεύτερη µεγάλη τοµή που κάνουµε.
Και η τρίτη τοµή είναι ότι τους εξοµοιώνουµε, όσον αφορά το
10% που µπορούν να πάρουν πάνω από την τιµή του διαγωνισµού, µε τις ενεργειακές κοινότητες.
Οι ενεργειακές κοινότητες διατηρούν, όπως ξέρετε, ένα πλεονέκτηµα διότι είναι ο θεσµός τον οποίον προωθούµε -αυτό είναι
εµφανές- και είναι ένας πολύ καινοτόµος θεσµός και έχει τεράστιες δυνατότητες και στην παραγωγή ενέργειας και στην εξοικονόµηση ενέργειας και µπορούν να τον κάνουν νοικοκυριά,
µικρές κοινότητες, πολυκατοικίες, πανεπιστήµια, ΤΟΕΒ, αγρότες,
κτηνοτροφικές ενώσεις, δήµοι, οι πάντες. Εκεί τους έχουµε
δώσει και ένα πρώτο Πρόγραµµα ΕΣΠΑ µε το οποίο θα προωθήσουµε τις επενδύσεις των αγροτικών κοινοτήτων. Είπα και στην
οµιλία µου ότι είµαστε ανοικτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση, να
µπορέσουµε να δούµε και κάτι ανάλογο και για τους µικρούς παραγωγούς ενέργειας, τους αγρότες και θα το δούµε στο µέλλον.
Συνεπώς σχετικά µε τις αιτιάσεις που ήρθαν µετά από τον κ.
Σκρέκα, πρέπει εδώ να είµαι σαφής: Δεν υπάρχει περίπτωση -και
είµαι σε συνεννόηση µε τον Υπουργό Γεωργίας- να δοθεί η άδεια
σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Η γη υψηλής παραγωγικότητας
είναι πεπερασµένη, είναι γη υψηλής παραγωγικότητας αποκλειστικά για αγροτική χρήση. Η Ελλάδα έχει -δόξα τω θεώ!- τεράστια ποσοστά υπόλοιπης γης µε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά,
δάση NATURA και δεκάδες άλλες µεγάλες περιοχές. Εµείς πρέπει να προστατεύσουµε τη γη υψηλής παραγωγικότητας και δεν
πρόκειται να τη µετατρέψουµε σε χρήση για ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας. Αυτό είναι ρητό από την πλευρά µου και από την
πλευρά του κ. Αραχωβίτη, ότι δεν πρόκειται να συµβεί αυτό. Άρα
να το ξεκαθαρίσουµε οριστικά.
Πάµε στη δεύτερη θεµατική που είναι οι εργαζόµενοι –άκουσα
το ΚΚΕ προσεκτικά- και ο ενεργειακός τοµέας. Έµαθα από το
ΚΚΕ ότι στο ΙΓΜΕ ζουν σε καθεστώς γαλέρας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Θα γίνει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Είναι σε καθεστώς γαλέρας το ΙΓΜΕ για το οποίο δεν
άκουσα κουβέντα να πείτε για το γεγονός ότι είχαν ιδιωτική
ασφάλιση, ιδιωτικό συνταξιοδοτικό. Μάλλον το επικροτείτε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ήταν επιπλέον κατάκτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Τα επικροτεί το ΚΚΕ και χαίροµαι που το ακούω, ότι οι
εργαζόµενοι σε δηµόσιους φορείς καλούνται να έχουν ιδιωτική
ασφάλιση, ιδιωτική συνταξιοδότηση, συµπληρωµατική στη δηµόσια ασφάλιση και στη δηµόσια συνταξιοδότηση. Εκπλήσσοµαι
πραγµατικά να το ακούω!
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Στον καπιταλισµό είµαστε, κύριε
Υπουργέ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αυτή η Κυβέρνηση, όπως ξέρετε, υπερασπίζεται µε νύχια
και µε δόντια το δηµόσιο σύστηµα ασφάλισης, το δηµόσιο σύστηµα συντάξεων, το δηµόσιο σύστηµα υγείας και αρνείται πεισµατικά να δώσει χώρο στην ιδιωτική ασφάλιση, το να εµπλακεί
και να πάρει αυτό που λέει η Νέα Δηµοκρατία στο πρόγραµµά
της πολύ ρητά, όλα τα επαγγελµατικά ταµεία και τις συµπληρω-
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µατικές ασφαλίσεις και να τις αναλάβει αποκλειστικά η ιδιωτική
ασφάλιση.
Συγχαρητήρια, λοιπόν, στο ΚΚΕ για την εµµονή του να ταυτίζεται µε απόψεις περί ιδιωτικής ασφάλισης.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ξεχάσατε φαίνεται ότι για την
ιδιωτική ασφάλιση λέει ο νόµος… (δεν ακούστηκε)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Απέναντι, λοιπόν, σε αυτό -επανέρχοµαι-, οι εργαζόµενοι
στο ΙΓΜΕ συµφώνησαν στον εξωδικαστικό συµβιβασµό για το
ιδιωτικό σύστηµα που είχαν στο παρελθόν, στο απώτερο µάλιστα
παρελθόν, το οποίο πλήρωναν δηµόσιοι πόροι, ξαναπλήρωσε,
λοιπόν, το δηµόσιο από τον προϋπολογισµό αυτό το ποσό, και
αυξήθηκαν οι µισθοί τους. Και τώρα µας καταγγέλλουν ότι: «Αφού αυξήθηκαν οι µισθοί µας, δεν µας δίνετε και τα αναδροµικά;». Αυτό είναι ένα θέµα αποφάσεων πολύ ευρύτερο. Δεν
αφορά τον συγκεκριµένο τοµέα ή κλάδο και φαντάζοµαι ότι είναι
µια από άδικη έως υπερβολική για κάθε εργαζόµενο τακτική, και
απορώ -επαναλαµβάνω- πάλι για το ΚΚΕ, το οποίο µε αυτό τον
τρόπο καταγγέλλει κάτι αντιεργατικό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κλεµµένα είναι αυτά που ζητάνε.
Αυτά ζητάνε που αυτή τη δεκαετία τα έκλεψαν οι κυβερνήσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Μάλιστα.
Πάω στη δεύτερη ενότητα και στις επισηµάνσεις για την Κρήτη
και το ενεργειακό σύστηµα. Άκουσα τον κ. Κεγκέρογλου, διάβασα και τον κ. Αυγενάκη. Είναι σε απόγνωση αυτοί στην Κρήτη,
ειδικά στο Ηράκλειο, διότι έχουν γίνει τροµερά έργα. Τελευταία
έχουν εξαγγελθεί πάρα πολλά έργα. Θα συµπλήρωνα και µερικά
πρόσφατα: Οικοδοµικοί συνεταιρισµοί, όπου εγκρίναµε δύο στην
περιοχή του Ηρακλείου µετά από είκοσι πέντε και είκοσι επτά
χρόνια, αποδεσµεύοντας χρόνια προβλήµατα. Οπότε έχουν µια
τάση να δηµιουργούν πρόβληµα εκεί που δεν υπάρχει. Και µε
ευφυή τρόπο -και το ΚΚΕ, χειροκροτώντας επίσης- µίλησαν για
τα Λινοπεράµατα, για τα οποία επαναλαµβάνω για τέταρτη φορά
ότι δεν πρόκειται να εγκατασταθεί καµµία επιπρόσθετη δραστηριότητα στα Λινοπεράµατα. Οι µονάδες θα πάνε στα Χανιά, το
επαναλαµβάνω για πολλοστή φορά, και οι αεροστρόβιλοι στον
Αθερινόλακκο. Άρα πολλή φασαρία για το τίποτα, για µια ακόµη
φορά. Επαναλαµβάνω: Μάλλον λόγω της ανικανότητας και της
αδυναµίας να ασκήσουν κριτική, προσπαθούν να δηµιουργήσουν
εντυπώσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Μου θυµίζει αυτό που λεγόταν για τα αρχαία που δώσαµε στο υπερταµείο και διάφορα άλλα
«πυροτεχνήµατα», τα οποία στερούνται ουσιαστικού περιεχοµένου.
Το τελευταίο θέµα από αυτά που τέθηκαν -και µε αυτό θα
κλείσω- αφορά τα εργασιακά όλων των κατηγοριών, όλων των
ενεργειακών εταιρειών τα οποία δεν ενσωµατώνονται, όπως
ασκήθηκε κριτική, στο νοµοσχέδιο. Εντούτοις, είναι ρητή δέσµευση. Δεν µπορούσε να ενσωµατωθεί γιατί έχει αρκετά θέµατα
τεχνικά και άλλα. Κατά τη µετάβαση, όµως, εµείς δηλώνουµε ευθέως, απερίφραστα και χωρίς κανέναν περιορισµό ότι όλες οι κατηγορίες εργαζοµένων που εργάζονται υπό αυτές τις συνθήκες
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καλύπτουν πάγιες, διαρκείς ανάγκες ή είναι µέσα στις εταιρείες
και δουλεύουν σε οργανικές θέσεις ουσιαστικά, όλες αυτές οι
κατηγορίες εργαζοµένων, λοιπόν, µέσα από τη διαδικασία της
απόσχισης των δύο εταιρειών θα ενσωµατωθούν και θα εξοµοιωθούν µε τους µόνιµους εργαζόµενους. Αυτό θα γίνει και αυτό
αποτελεί µία ουσιαστική δέσµευση της Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): 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, πενήντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από
το 6ο Γυµνάσιο της Λάρισας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού
της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισµός δικτύων διανοµής
φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, ογδόντα έξι άρθρα, τρεις τροπολογίες, το
ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται έως τέσσερα άρθρα
προς ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα θα πρέπει να κυλήσετε την οθόνη αφής (scroll down). Στο πάνω δεξιά µέρος της
οθόνης εµφανίζεται κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα,
τις τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο. Αφού
καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ να κλείσει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): 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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Έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισµός δικτύων
διανοµής φυσικού αερίου 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 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 2 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
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Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
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Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI

ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
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Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 53 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 54 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 56 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 58 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
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Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 61 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 63 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 64 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 65 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 66 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 67 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 68 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 69 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 70 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 71 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 72 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 73 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 74 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 75 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 76 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 77 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 78 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 79 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 80 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
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Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 81 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 82 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 83 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 84 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 85 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 86 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
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Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Υπ. Τροπ. 2026/221 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Βουλ. Τροπ. 2011/219 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Βουλ. Τροπ. 2012/220 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Ακροτελεύτιο άρθρο (ως έχει) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Έρευνα,
εκµετάλλευση και διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού της
χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισµός δικτύων διανοµής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία,
σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
και έχει ως εξής:
«Έρευνα, εκµετάλλευση και διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισµός δικτύων
διανοµής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός του παρόντος Μέρους (άρθρα 1 έως 24), είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων για την ορθολογική αξιοποίηση του
γεωθερµικού δυναµικού της Χώρας.
Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού θεωρείται η έρευνα,
η εκµετάλλευση και η διαχείρισή του. Η αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, ως ανανεώσιµης πηγής ενέργειας, προωθεί τη
βιώσιµη ανάπτυξη και εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να
ορίζεται, κατά περίπτωση, ότι, το δικαίωµα διαχείρισης και εκµετάλλευσης του γεωθερµικού δυναµικού κατισχύει του δικαιώµατος εκµετάλλευσης άλλων µεταλλευτικών ή λατοµικών ορυκτών,
εφόσον κατά την κρίση του η συγκεκριµένη αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού είναι µεγαλύτερης σηµασίας για την
εθνική οικονοµία.
Άρθρο 2
Ορισµοί
1. Για την εφαρµογή του παρόντος Μέρους Α’ (άρθρα 1 έως
24) ισχύουν οι εξής ορισµοί:
α) Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(Ε.Α.Γ.Μ.Ε.): το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που συστήνεται µε το άρθρο 25.
β) Γεωθερµικό δυναµικό (ΓΘΔ): είναι το σύνολο των γηγενών
φυσικών θερµών ρευστών, επιφανειακών ή υπογείων, και της
θερµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών, που η θερµοκρασία
τους υπερβαίνει τους 30°C.
γ) Γεωθερµικό πεδίο: είναι ο ενιαίος µεταλλευτικός χώρος
µέσα στον οποίο έχει εντοπιστεί γεωθερµικό δυναµικό.
δ) Περιοχή γεωθερµικού ενδιαφέροντος (ΠΓΘΕ): είναι ο ευρύτερος χώρος µέσα στον οποίο υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας
γεωθερµικού δυναµικού θερµοκρασίας έως 90°C.
ε) Προϊόν του γεωθερµικού δυναµικού: θεωρείται το αξιοποιήσιµο θερµοενεργειακό του περιεχόµενο.
στ) Παραπροϊόντα του γεωθερµικού δυναµικού: θεωρούνται
άλλα προϊόντα που συµπαράγονται κατά την εκµετάλλευση
εκτός από το θερµοενεργειακό περιεχόµενο του γεωθερµικού
δυναµικού.
ζ) Υποπροϊόν του γεωθερµικού δυναµικού: θεωρείται το γεωθερµικό ρευστό που αποµένει, ύστερα από την απόληψη των
κατά τα ανωτέρω προϊόντων και παραπροϊόντων.
η) Εκµετάλλευση του γεωθερµικού δυναµικού: αποτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παραγωγική
(άντληση) απόληψη του προϊόντος και παραπροϊόντων και την
ασφαλή διάθεση του υποπροϊόντος.
θ) Διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού: αποτελεί το σύνολο
των δραστηριοτήτων που ρυθµίζουν την εκµετάλλευση του γεωθερµικού ρευστού από τα υπόγεια γεωθερµικά συστήµατα, µε
σκοπό τη βιώσιµη – ορθολογική και ολοκληρωµένη αξιοποίησή

του. Η διαχείριση αναφέρεται στο σύνολο του γεωθερµικού πεδίου.
2. Τα γεωθερµικά πεδία διακρίνονται ως τοπικού και εθνικού
ενδιαφέροντος. Στα τοπικού ενδιαφέροντος η θερµοκρασία του
προϊόντος κυµαίνεται από 30°C έως και 90°C. Στα εθνικού ενδιαφέροντος η θερµοκρασία του προϊόντος υπερβαίνει τους
90°C.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα χαρακτηριστικά προκειµένου µια περιοχή να χαρακτηριστεί ως γεωθερµικό πεδίο ή ως περιοχή γεωθερµικού ενδιαφέροντος.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ύστερα από γνώµη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., γίνεται ο χαρακτηρισµός κάθε
γεωθερµικού πεδίου και η υπαγωγή του σε κατηγορία τοπικού ή
εθνικού ενδιαφέροντος,, σύµφωνα µε τα εκάστοτε διαθέσιµα
στοιχεία. Η απόφαση αυτή τροποποιείται, εφόσον αυτό απαιτείται από νεότερα στοιχεία. Η τροποποίηση γίνεται ύστερα από
γνώµη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και συναξιολόγηση των νεότερων στοιχείων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µετά τη δηµοσιοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης του άρθρου 7,
γίνεται ο χαρακτηρισµός µίας περιοχής ως περιοχής γεωθερµικού ενδιαφέροντος.
Άρθρο 3
Εφαρµοζόµενες διατάξεις
1. Το γεωθερµικό δυναµικό θεωρείται µεταλλευτικό ορυκτό,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 210/1973 (A’ 277).
2. Τα δικαιώµατα έρευνας, εκµετάλλευσης και διαχείρισης του
γεωθερµικού δυναµικού, ανήκουν, σύµφωνα µε το άρθρο 143
του ν.δ. 210/1973, µόνο στο Δηµόσιο και ασκούνται από το ίδιο
ή εκµισθώνονται.
3. Οι διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα και γενικότερα της
µεταλλευτικής νοµοθεσίας εφαρµόζονται και για το γεωθερµικό
δυναµικό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α’ (άρθρα 1 έως 24).
4. Η αδειοδότηση εγκαταστάσεων για την περαιτέρω αξιοποίηση του ενεργειακού προϊόντος ή των παραπροϊόντων δεν ρυθµίζεται από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α’ (άρθρα 1 έως
24).
Άρθρο 4
Αρµοδιότητα άσκησης των δικαιωµάτων έρευνας,
εκµετάλλευσης και διαχείρισης
γεωθερµικού δυναµικού
Η έρευνα, διαχείριση και εκµετάλλευση του γεωθερµικού δυναµικού, µε εξαίρεση τα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις
ΠΓΘΕ, υπάγεται στην αρµοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η έρευνα, διαχείριση και εκµετάλλευση του
γεωθερµικού δυναµικού σε πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις
ΠΓΘΕ υπάγεται στην αρµοδιότητα του συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Άρθρο 5
Εκµίσθωση των δικαιωµάτων έρευνας, εκµετάλλευσης και
διαχείρισης γεωθερµικού δυναµικού
στα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος
και τις µη χαρακτηρισµένες περιοχές
1. Η εκµίσθωση του δικαιώµατος έρευνας, διαχείρισης και εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού στα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και τις µη χαρακτηρισµένες περιοχές γίνεται ύστερα
από διαγωνισµό µε προσφορές.
2. Σε περίπτωση εκµίσθωσης του δικαιώµατος έρευνας, ο συναγωνισµός µεταξύ των διαγωνιζοµένων κρίνεται µε βάση τις δαπάνες για τη διενέργεια ερευνών εντός του υπό µίσθωση χώρου,
το είδος των ερευνών, τη σταδιακή εξέλιξή τους σε συνάρτηση
µε τον χρόνο εκτέλεσής τους και την πραγµατοποίηση των σχε-
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τικών δαπανών, καθώς επίσης και µε την ικανότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης, την εµπειρία και τη δυνατότητα του διαγωνιζοµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει.
3. Σε περίπτωση εκµίσθωσης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης
ή εκµετάλλευσης και διαχείρισης, ο συναγωνισµός µεταξύ των
διαγωνιζοµένων κρίνεται µε βάση το ύψος του Προϋπολογισµού,
τη βιωσιµότητα της προτεινόµενης επένδυσης, την εµπειρία και
τον βαθµό ορθολογικής διαχείρισης του γεωθερµικού πεδίου,
σύµφωνα µε την οικονοµοτεχνική µελέτη που υποβάλλεται µε την
προσφορά για αξιολόγηση, καθώς επίσης και µε την ικανότητα
περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη δυνατότητα του διαγωνιζοµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει.
4. Η διάρκεια της µίσθωσης του δικαιώµατος έρευνας ορίζεται
µέχρι πέντε (5) έτη µε δικαίωµα µονοµερούς παράτασης από τον
µισθωτή για δύο (2) επιπλέον έτη, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 9.
5. Η διάρκεια µίσθωσης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης ή εκµετάλλευσης και διαχείρισης ορίζεται µέχρι τριάντα (30) έτη, µε
δικαίωµα µονοµερούς παράτασης από τον µισθωτή µέχρι είκοσι
(20) επιπλέον έτη.
6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκµίσθωσης των
αναφερόµενων στην παράγραφο 1 δικαιωµάτων.
Η απόφαση αυτή, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει:
α) τους ειδικότερους όρους της προκήρυξης του διαγωνισµού,
β) τα κριτήρια επιλογής του µισθωτή και την προτεραιότητά
τους,
γ) τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής στον διαγωνισµό και
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης,
δ) τον καθορισµό της ιδιότητας των µελών της Επιτροπής
Αξιολόγησης των προσφορών,
ε) τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές των µελετών που
υποβάλλουν οι υποψήφιοι µισθωτές,
στ) τον τρόπο καθορισµού των ελάχιστων και αναλογικών µισθωµάτων και προκειµένου για το προϊόν οφείλει να υπολογίζεται βάσει της αποδιδόµενης ενέργειας ή του ενεργειακού
περιεχοµένου,
ζ) τα στοιχεία και τις µελέτες που υποβάλλουν οι υποψήφιοι
µισθωτές,
η) τους ειδικότερους όρους της σύµβασης,
θ) τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης
των όρων της σύµβασης, κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών και
λύσης της σύµβασης.
7. Οι προσφορές που υποβάλλονται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, αξιολογούνται από πενταµελή Επιτροπή Αξιολόγησης
που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Στην επιτροπή συµµετέχει ένας (1) τουλάχιστον εκπρόσωπος της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Η εκµίσθωση διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από
γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
8. Εφόσον, µετά τη λήξη της ερευνητικής περιόδου που καθορίζεται στη µισθωτική σύµβαση, πιστοποιηθεί µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας γεωθερµικό πεδίο µε
βεβαιωµένα χαρακτηριστικά και υποβληθεί µέσα σε τρεις (3)
µήνες από τον µισθωτή, οικονοµοτεχνική µελέτη εκµετάλλευσης
του πεδίου, εκµισθώνεται σε αυτόν και το δικαίωµα εκµετάλλευσης ή εκµετάλλευσης και διαχείρισης, εκτός αν η µελέτη κριθεί
από τον εκµισθωτή, µε αιτιολογηµένη απόφαση, ως ανακριβής,
ανεπαρκής ή και µη συµφέρουσα. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον
στην πρόταση του µισθωτή εντοπίζεται πρόβληµα ορθολογικής
εκµετάλλευσης ή εκµετάλλευση που δεν αξιοποιεί επαρκώς τις
δυνατότητες του πεδίου, ο εκµισθωτής προτείνει σχέδιο ορθολογικής εκµετάλλευσης του πεδίου, το οποίο υποχρεούται να τηρήσει ο µισθωτής µε την κατασκευή των σχετικών υποδοµών,
ώστε να είναι δυνατή η πληρέστερη αξιοποίηση του πεδίου και
από τρίτους, αφού προηγηθεί σχετική µισθωτική διαδικασία από
τον ίδιο εκµισθωτή. Αν ο µισθωτής διαφωνήσει µε την πρόταση
του εκµισθωτή, επέρχετα, αυτοδικαίως, λύση της µίσθωσης και
ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 1.
9. Η έρευνα µπορεί να συνυπάρχει µε την εκµετάλλευση. Πιλοτική εκµετάλλευση κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι δυνατή,
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εφόσον έχει εντοπιστεί γεωθερµικό δυναµικό, µε την καταβολή
σχετικού µισθώµατος. Στην περίπτωση αυτή, εκµισθώνεται το δικαίωµα διαχείρισης και εκµετάλλευσης του καταρχήν εντοπισµένου πεδίου, µε την αίρεση της έκπτωσης στην περίπτωση µη ολοκλήρωσης της έρευνας, ενώ ο µισθωτής οφείλει να υλοποιήσει
τα υπόλοιπα απαιτούµενα που προβλέπονται στην ισχύουσα σύµβαση µίσθωσης για έρευνα. Ύστερα από αίτηση του µισθωτή, η
σύµβαση µίσθωσης για έρευνα µπορεί να παραταθεί για ένα (1)
ακόµα έτος, πέραν του µέγιστου προβλεπόµενου στην παράγραφο 4 χρόνου.
10. Ο εκµισθωτής διατηρεί το δικαίωµα αξιοποίησης περίσσειας γεωθερµικού δυναµικού.
11. Ο µισθωτής, εκτός από την υπογραφή της σύµβασης, οφείλει να εφοδιαστεί µε τις άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται για
την άσκηση κάθε δραστηριότητας.
12. Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η µίσθωση του δικαιώµατος διαχείρισης, αυτό εκµισθώνεται υποχρεωτικά µαζί µε το
δικαίωµα εκµετάλλευσης. Σε περίπτωση µίσθωσης και της διαχείρισης, ο εκµισθωτής διατηρεί το δικαίωµα παρεµβάσεων για
λόγους δηµόσιου συµφέροντος.
13. Η διενέργεια γεωθερµικών ερευνών του Δηµοσίου µέσω
διάνοιξης γεωτρήσεων και εκτέλεσης δοκιµαστικών αντλήσεων
υλοποιείται κατά προτεραιότητα από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Σε δηµόσιους ερευνητικούς φορείς, ινστιτούτα και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα
επιτρέπεται η διενέργεια παρόµοιων ερευνών, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος
µπορεί να θέτει πρόσθετους όρους. Η έγκριση δίδεται ύστερα
από εισήγηση της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., το οποίο οφείλει να την καταθέσει
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας µέσα σε δύο (2)
µήνες από την παραλαβή του αιτήµατος, άλλως η εισήγηση δεν
λαµβάνεται υπόψη. Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών διατίθενται στο σύνολό τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Οι δραστηριότητες της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. δεν
περιορίζονται από την παρούσα διάταξη.
Άρθρο 6
Εκµίσθωση των δικαιωµάτων έρευνας, εκµετάλλευσης και
διαχείρισης γεωθερµικού δυναµικού
στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις ΠΓΘΕ
1. Η εκµίσθωση των δικαιωµάτων έρευνας, διαχείρισης και εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και ΠΓΘΕ γίνεται, ύστερα από διαγωνισµό µε προσφορές. Η εκµίσθωση της έρευνας και της εκµετάλλευσης µπορεί να γίνεται και ύστερα από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, ύστερα από αίτηση ενδιαφεροµένου.
2. Για την εκµίσθωση της έρευνας, εκµετάλλευσης ή εκµετάλλευσης και διαχείρισης, ύστερα από διαγωνισµό ή δηµόσια πρόκληση, εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 2 και 3 του
άρθρου 5.
3. Η διάρκεια της µίσθωσης του δικαιώµατος έρευνας ορίζεται
µέχρι τρία (3) έτη µε δικαίωµα µονοµερούς παράτασης από τον
µισθωτή για ένα (1) επιπλέον έτος.
4. Η διάρκεια µίσθωσης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης ή εκµετάλλευσης και διαχείρισης ορίζεται µέχρι τριάντα (30) έτη, µε
δικαίωµα µονοµερούς παράτασης από τον µισθωτή µέχρι είκοσι
(20) επιπλέον έτη.
5. Σε περίπτωση αίτησης ενδιαφεροµένου, η αρµόδια υπηρεσία προχωρεί σε δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δηµοσιοποιείται µε ανάρτηση στο κατάστηµα της
οικείας υπηρεσίας, καθώς και στον ιστότοπό της. Η πρόσκληση
αποστέλλεται και στον δήµο ή στους δήµους εντός των ορίων
του οποίου ή των οποίων βρίσκεται το γεωθερµικό πεδίο ή η
ΠΓΘΕ προς µίσθωση, ο οποίος οφείλει να τη δηµοσιεύσει µε
ανάρτηση στο οικείο δηµοτικό κατάστηµα, καθώς και στον ιστότοπό του, µε αποκλειστική του ευθύνη.
6. Η αίτηση της παραγράφου 5 συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου, µε σφραγισµένη προσφορά και παράβολο, το ύψος του
οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Το χρονικό διάστηµα για την υποβολή ενδιαφέροντος και
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προσφορών ορίζεται στις τριάντα (30) ηµέρες από την ανάρτηση
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ιστότοπο της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκµίσθωσης των
αναφερόµενων στην παράγραφο 1 δικαιωµάτων.
Η απόφαση αυτή, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει:
α) θέµατα σχετικά µε τις ενέργειες της Αποκεντρωµένης Διοίκησης για τη διαχείριση των πεδίων, όπως την εκπόνηση διαχειριστικών µελετών ανά γεωθερµικό πεδίο,
β) τους ειδικότερους όρους της προκήρυξης του διαγωνισµού,
καθώς και της δηµόσιας πρόσκλησης,
γ) τα κριτήρια επιλογής του µισθωτή και την προτεραιότητά
τους,
δ) τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής στον διαγωνισµό και
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης,
ε) τον καθορισµό της ιδιότητας των µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών,
στ) τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές των µελετών που
υποβάλλουν οι υποψήφιοι µισθωτές,
ζ) τον τρόπο καθορισµού των ελάχιστων και αναλογικών µισθωµάτων, καθώς και για το προϊόν, το οποίο πρέπει να υπολογίζεται βάσει της αποδιδόµενης ενέργειας ή του ενεργειακού
περιεχοµένου,
η) τα στοιχεία και τις µελέτες που υποβάλλουν οι υποψήφιοι
µισθωτές,
θ) τους ειδικότερους όρους της σύµβασης,
ι) τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης
των όρων της σύµβασης, της κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών
και της λύσης της σύµβασης.
9. Οι προσφορές που υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις διαδικασίες της παραγράφου 1 αξιολογούνται από πενταµελή Επιτροπή
που συγκροτείται µε απόφαση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και στην οποία µπορεί να συµµετέχει εκπρόσωπος της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Η εκµίσθωση διενεργείται µε απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ύστερα
από γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
10. Οι παράγραφοι 8 έως 12 του άρθρου 5 εφαρµόζονται και
στις µισθώσεις αρµοδιότητας του συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
11. Η Αποκεντρωµένη Διοίκηση µπορεί να εκµισθώνει το δικαίωµα έρευνας σε τµήµα των γεωθερµικών πεδίων ή περιοχών
γεωθερµικού ενδιαφέροντος, µε σκοπό µόνο το δικαίωµα εκµετάλλευσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το δικαίωµα της διαχείρισης παραµένει υποχρεωτικά στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση.
12. Η κατασκευή, συντήρηση και αντικατάσταση έργου εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού παλαιού έργου από νεώτερο
δεν θεωρείται έρευνα, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της εκµετάλλευσης.
13. Η διενέργεια γεωθερµικών ερευνών του Δηµοσίου µέσω
διάνοιξης γεωτρήσεων ή και εκτέλεσης δοκιµαστικών αντλήσεων
υλοποιείται κατά προτεραιότητα από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Σε δηµόσιους ερευνητικούς φορείς, σε ινστιτούτα και σε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα επιτρέπεται η διενέργεια παρόµοιων ερευνών, ύστερα από
έγκριση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
ο οποίος, µπορεί να θέτει πρόσθετους όρους. Η έγκριση δίδεται
ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., το οποίο οφείλει να
την καταθέσει στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση µέσα σε δύο
(2) µήνες από την παραλαβή του αιτήµατος, άλλως δεν λαµβάνεται υπόψη. Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών διατίθενται
στο σύνολό τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση. Οι δραστηριότητες της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. δεν περιορίζονται από την παρούσα
διάταξη.
14. Κάτοχοι νόµιµων γεωτρήσεων µε θερµοκρασία ρευστού
µεταξύ 30oC και 90oC, που έχουν ανορυχθεί εκτός περιοχών γεωθερµικού ενδιαφέροντος, µπορεί να µισθώσουν το εντοπιζόµενο σε αυτές γεωθερµικό δυναµικό για ίδια χρήση, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, η οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση οφείλει µέσα σε ένα εξάµηνο από την εκµίσθωσή τους να υποβάλλει τροποποιηµένο σχέδιο ανάπτυξης,
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για να εντάξει την περιοχή αυτή στις περιοχές γεωθερµικού ενδιαφέροντος.
15. Ο µισθωτής, εκτός από την υπογραφή της σύµβασης, οφείλει να εφοδιαστεί µε τις άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται για
την άσκηση κάθε δραστηριότητας.
16. Σε περίπτωση µίσθωσης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης
γεωθερµικού δυναµικού για τον σκοπό κάλυψης θερµικών αναγκών δηµοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών,
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και κέντρων υγείας και νοσοκοµείων, δηµόσιου ενδιαφέροντος, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, για την εξυπηρέτηση κοινωφελούς σκοπού, δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1α
και 1γ του άρθρου 8.
Άρθρο 7
Σχέδιο ανάπτυξης
1. Η αποκεντρωµένη διοίκηση ενηµερώνει, στις ενενήντα (90)
πρώτες ηµέρες κάθε έτους το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. για τα πεπραγµένα του προηγούµενου έτους, σχετικά µε την έρευνα και εκµετάλλευση γεωθερµικού δυναµικού στα πεδία και τις ΠΓΘΕ που βρίσκονται στο
σύνολό τους ή κατά το µεγαλύτερο ποσοστό επιφανειακής κατανοµής στη χωρική της αρµοδιότητα.
2α. Η αποκεντρωµένη Διοίκηση οφείλει να καταθέτει στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σχέδιο Ανάπτυξης Γεωθερµικού Δυναµικού (ΣΑΓΔ) κάθε πέντε (5) έτη και εκτάκτως
µέσα στην πενταετία, όποτε το κρίνει σκόπιµο. Το σχέδιο ανάπτυξης περιλαµβάνει δράσεις έρευνας και εκµετάλλευσης όπως,
ιδίως, αίτηµα καθορισµού νέων ΠΓΘΕ ή αύξησης του προς εκµετάλλευση δυναµικού σε ένα γεωθερµικό πεδίο. Το ΣΑΓΔ κοινοποιείται από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση και στην Ε.Α.Γ.Μ.Ε,
η οποία οφείλει να το αξιολογήσει και να προτείνει τροποποιήσεις επί τεχνικών θεµάτων µέσα σε δύο (2) µήνες από τη λήψη
του. Η οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση οφείλει να ενσωµατώσει
στο ΣΑΓΔ τις τροποποιήσεις που πρότεινε η Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Με απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, το ΣΑΓΔ δηµοσιοποιείται µε ανάρτησή του στον ιστότοπο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και αποστέλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να αναρτηθεί και στον ιστότοπο του
Υπουργείου. Το ΣΑΓΔ ισχύει µέχρι την τροποποίησή του ή την
έγκριση νέου ΣΑΓΔ από την ηµεροµηνία ανάρτησής του στον
ιστότοπο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
β. Αν το ΣΑΓΔ περιλαµβάνει νέες ΠΓΘΕ, για τις οποίες δεν έχει
εκδοθεί απόφαση χαρακτηρισµού τους, το Τµήµα του Σχεδίου,
που αφορά τις περιοχές αυτές, δεν δηµοσιοποιείται και δεν
αναρτάται. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία χαρακτηρισµού των
ΠΓΘΕ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Τµήµα
αυτό του σχεδίου ενσωµατώνεται από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση στο αρχικό ΣΑΓΔ και, µε απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, το ΣΑΓΔ αναρτάται στον ιστότοπο της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης και αποστέλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να αναρτηθεί και στον ιστότοπο
του Υπουργείου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στις ετήσιες ενηµερώσεις της παραγράφου 1, καθώς και στα
σχέδια ανάπτυξης των παράγρφων 2α και 2β, στα οποία πρέπει
υποχρεωτικά να περιλαµβάνονται η επέκταση των περιοχών εκµετάλλευσης και η αλλαγή του αξιοποιήσιµου γεωθερµικού δυναµικού ανά περιοχή.
4. Οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις οφείλουν να υποβάλουν το
πρώτο ΣΑΓΔ εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και δικαιώµατα µισθωτών
γεωθερµικού δυναµικού
1. Ο µισθωτής γεωθερµικού δυναµικού υποχρεούται, ιδίως, για
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την:
α) Κατάθεση εγγυητικών επιστολών εκπλήρωσης των όρων
της σύµβασης.
β) Εκτέλεση και πιστή εφαρµογή των ερευνητικών προγραµµάτων και µελετών των άρθρων 5 και 6, όπως ορίζεται στους
όρους των σχετικών συµβάσεων.
γ) Καταβολή στο Ελληνικό Δηµόσιο ετήσιου αναλογικού µισθώµατος και ελάχιστου αναλογικού µισθώµατος. Το ετήσιο αναλογικό µίσθωµα συµψηφίζεται µε το αντίστοιχο ελάχιστο
αναλογικό της ίδιας δωδεκάµηνης χρονικής περιόδου.
Ο µισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει το ετήσιο αναλογικό
µίσθωµα από την έναρξη της εκµετάλλευσης. Ο µισθωτής οφείλει επίσης να καταβάλλει το ελάχιστο αναλογικό µίσθωµα µετά
την παρέλευση δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύµβασης.
Το ετήσιο αναλογικό µίσθωµα υπολογίζεται µε βάση την καταναλισκόµενη ενέργεια, ενώ το ελάχιστο αναλογικό καταβάλλεται
σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της προβλεπόµενης από
τη σύµβαση κατανάλωσης.
Μίσθωµα δεν καταβάλλεται κατά την περίοδο της έρευνας, µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 5.
Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού των ετήσιων αναλογικών µισθωµάτων του γεωθερµικού δυναµικού βεβαιώνεται
υπέρ του πρωτοβάθµιου Ο.Τ.Α. στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η εκµετάλλευση, εκτός αν µισθωτής είναι ο Ο.Τ.Α..
Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού των ετήσιων αναλογικών µισθωµάτων του γεωθερµικού δυναµικού βεβαιώνεται
υπέρ της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. για την εξασφάλιση της διαχρονικής παρακολούθησης των γεωθερµικών πεδίων µε στόχο την εξασφάλιση
της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Στην περίπτωση των πεδίων τοπικού ενδιαφέροντος και στις
ΠΓΘΕ, τα µισθώµατα αποδίδονται στο Δηµόσιο, εγγράφονται ως
πίστωση σε ειδικό κωδικό (ΑΛΕ) που συνιστάται στον Κρατικό
Προϋπολογισµό και διατίθενται αποκλειστικά από την οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερµικών πεδίων.
δ) Καταβολή στο Ελληνικό Δηµόσιο αναλογικού µισθώµατος
και για κάθε παραπροϊόν, εφόσον αυτό αξιοποιείται για εµπορική
ή βιοµηχανική χρήση. Ο υπολογισµός του µισθώµατος γίνεται,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η υποχρέωση καταβολής του
µισθώµατος για τα παραπροϊόντα υφίσταται από την έναρξη της
εκµετάλλευσης του παραπροϊόντος,
ε) Τοποθέτηση καταγραφικών και ορθή λειτουργία αυτών,
σύµφωνα µε τη σύµβαση µε τον εκµισθωτή και µε τις γενικές
προδιαγραφές που έχει ορίσει η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και την απόδοση στο
Δηµόσιο, συµπεριλαµβανοµένης και της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. των απαιτούµενων, για τη διαχείριση ή τον έλεγχο της διαχείρισης του πεδίου, στοιχείων.
Αν δεν υποβληθούν τα στοιχεία του προηγούµενου εδαφίου ή
υποβληθούν αναληθή στοιχεία, ο µισθωτής τιµωρείται µε πρόστιµο, το ύψος του οποίου καθορίζεται στη σύµβαση και δεν µπορεί να είναι µικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και µεγαλύτερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε περίπτωση αρµοδιότητας του συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ενώ, σε περίπτωση αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και
µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του οικείου εκµισθωτή.
Στη περίπτωση που εκµισθωτής είναι ο συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, καταβάλλεται στον ειδικό κωδικό (ΑΛΕ) της
περίπτωσης γ’ και διατίθεται αποκλειστικά από την οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερµικών πεδίων.
στ) Ασφαλή διάθεση του υποπροϊόντος.
ζ) Εφαρµογή, κατά τη διενέργεια των ερευνητικών εργασιών
και των εργασιών εκµετάλλευσης (παραγωγή προϊόντων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων) των διατάξεων του Κανονισµού Γεωθερµικών Εργασιών και του Κανονισµού Μεταλλευτικών και
Λατοµικών Εργασιών.
η) Λήψη των προβλεπόµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία διοικητικών αδειών και εγκρίσεων, πριν από κάθε επέµβαση, είτε
κατά την έρευνα είτε κατά την εκµετάλλευση.
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Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις και ρυθµίζεται
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τον υπολογισµό, την καταβολή και τη
διάθεση των µισθωµάτων.
2. Ο µισθωτής κάθε γεωθερµικού δυναµικού δικαιούται, ιδίως,
να:
α) Διαθέτει στο πλαίσιο των προβλεπόµενων µελετών τα προϊόντα, τα παραπροϊόντα και τα υποπροϊόντα του γεωθερµικού
δυναµικού µε τους όρους και τους περιορισµούς των διατάξεων
του παρόντος Μέρους Α’ (άρθρα 1 έως 24).
β) Καταλαµβάνει προσωρινώς εδάφη για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών µε τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 38
έως 40 του ν.δ. 210/1973.
3. Μισθωτής γεωθερµικού πεδίου τοπικού ενδιαφέροντος και
περιοχών γεωθερµικού ενδιαφέροντος δεν δικαιούται να αιτηθεί
απαλλοτρίωση, σύµφωνα µε τα άρθρα 128 επ. του ν.δ. 210/1973.
Άρθρο 9
Διοικητικές προσφυγές και Ένδικα Βοηθήµατα
1. Κατά των πράξεων του συντονιστή αποκεντρωµένης διοίκησης, που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α’ (άρθρα 1 έως 24) µπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
επίδοση της πράξης. Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής και η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα. Επί της προσφυγής αποφαίνεται ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας µέσα σε τρεις (3) µήνες από την
άσκησή της. Αν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν
αποφανθεί µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, η προσφυγή θεωρείται ότι, απορρίφθηκε σιωπηρά. Για το παραδεκτό της άσκησης
προσφυγής απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 15.
2. Κατά των πράξεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
Μέρους Α’ (άρθρα 1 έως 24), επιτρέπεται προσφυγή που ασκείται από τον ενδιαφερόµενο µέσα σε έναν (1) µήνα από την επίδοση της πράξης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το
οποίο εκδικάζει τη διαφορά σε πρώτο και τελευταίο βαθµό.
Άρθρο 10
Εκχώρηση µισθωτικών δικαιωµάτων
1. Η υποµίσθωση δικαιωµάτων απαγορεύεται.
2. Ο µισθωτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει και να µεταβιβάσει
µε οποιονδήποτε τρόπο, τύπο και µορφή, τα µισθωτικά του δικαιώµατα προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
παρά µόνον ύστερα από έγκριση του αρµόδιου για την εκµίσθωση των δικαιωµάτων έρευνας, εκµετάλλευσης και διαχείρισης, ο οποίος µπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους.
3. Η µεταβίβαση των µισθωτικών δικαιωµάτων πραγµατοποιείται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στον εκµισθωτή µέσα σε έναν (1) µήνα από την απόφαση έγκρισης της µεταβίβασης.
4. Μετά την έγκριση της µεταβίβασης και τη συνοµολόγηση
της σχετικής συµβολαιογραφικής πράξης µεταβίβασης, στη
θέση του µισθωτή υπεισέρχεται αυτός στον οποίο µεταβιβάζονται τα µισθωτικά δικαιώµατα, ο οποίος αναλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του αρχικού µισθωτή.
Άρθρο 11
Κανονισµός Γεωθερµικών Εργασιών
Η ρύθµιση των όρων, του τρόπου διενέργειας γεωθερµικών
εργασιών και κάθε άλλο θέµα αναγκαίο από πλευράς ορθολογικής δραστηριότητας, υγείας και ασφάλειας εργαζοµένων και περιοίκων, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, διέπονται από τον Κανονισµό Γεωθερµικών Εργασιών, ο οποίος εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση αναθεώρησής του, ζητείται, µόνον επί
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τεχνικών θεµάτων, η γνώµη του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος
(Τ.Ε.Ε.), της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).
Άρθρο 12
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
1. Όποιος ερευνά µέσω διάνοιξης γεωτρήσεων ή εκτέλεσης
δοκιµών άντλησης, ή εκµεταλλεύεται γεωθερµικό δυναµικό σε
γεωθερµικά πεδία χωρίς να έχει σχετικό δικαίωµα, τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών και µε διοικητικό πρόστιµο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
2. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του Προϊσταµένου
του αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής
Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά της πράξης επιβολής
προστίµου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 170 του ν.δ.
210/1973.
3. Ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και εκµετάλλευσης του
γεωθερµικού δυναµικού ασκείται, βάσει του Κανονισµού Γεωθερµικών Εργασιών και του Μεταλλευτικού Κώδικα, από τα αρµόδια
Τµήµατα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Για την άσκηση των ελέγχων αυτών, οι ελεγκτικές αρχές µπο-

Η επιλογή του συντελεστή ε γίνεται µε τη βοήθεια του Πίνακα 2:

Για τον προσδιορισµό του προστίµου (π), υπολογίζονται αρχικά
τα µόρια της παράβασης (µπ), που προκύπτουν ως το γινόµενο
των δύο συντελεστών:
µπ = σ * ε
Στη συνέχεια, µε βάση τα υπολογισµένα µόρια της παράβασης
(µπ), επιλέγεται η κλίµακα προσδιορισµού του προστίµου από
τους Πίνακες 3α και 3β, το ύψος του προς υποβολή προστίµου:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρεί να ζητούν τη συνδροµή της Ε.Α.Γ.Μ.Ε..
4. Κάθε παράβαση από τον µισθωτή των διατάξεων του Κανονισµού Γεωθερµικών Εργασιών και των εντολών του Προϊσταµένου του αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων της
Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τιµωρείται µε
χρηµατικό πρόστιµο από τριακόσια (300) έως δύο χιλιάδες
(2.000) ευρώ στην περίπτωση χώρων υπαγοµένων στην αρµοδιότητα του συντονιστή της αποκεντρωµένης διοίκησης, και έως
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ στην περίπτωση χώρων υπαγοµένων στην αρµοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το χρηµατικό πρόστιµο επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη
απόφαση του Προϊστάµενου του αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ο οποίος συντάσσει και αποστέλλει στο δηµόσιο ταµείο τριπλότυπη βεβαιωτική κατάσταση και περιληπτική κατάσταση για την
είσπραξή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων.
Το ύψος του προστίµου, ανά παράβαση, εξαρτάται από δύο
συντελεστές:
α) τη σοβαρότητα της παράβασης (σ),
β) την υποτροπή (ε).
Η επιλογή του συντελεστή (σ) γίνεται µε αξιολόγηση της παράβασης από τους Επιθεωρητές Μεταλλείων και, σύµφωνα µε
το Κανονισµό Γεωθερµικών Εργασιών και τον Πίνακα 1:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5297

Άρθρο 13
Ενεργειακά συστήµατα θέρµανσης ή ψύξης

Άρθρο 15
Παράβολα

1. Η εγκατάσταση, για ίδια χρήση, ενεργειακών συστηµάτων
θέρµανσης ή ψύξης χώρων µέσω της εκµετάλλευσης της θερµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Μέρους Α’ (άρθρα 1 έως 24), γεωθερµικό δυναµικό, επιτρέπεται ύστερα από άδεια που χορηγείται
στον κύριο του ακινήτου από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την έκδοση των αδειών
αυτών.
3. Για οποιαδήποτε εγκατάσταση στην οποία λαµβάνει χώρα
ή προβλέπεται αξιοποίηση γεωθερµικού δυναµικού ή ενεργειακού συστήµατος θέρµανσης ή ψύξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του π.δ. 420/1987 (A’
187) περί υποχρεώσεων σύνταξης µελέτης ή και εγκατάστασης
υποδοµών οποιουδήποτε συστήµατος θέρµανσης ή ψύξης από
διαφορετική ενεργειακή πηγή.

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και αναπροσαρµόζονται τα είδη και τα
ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας
ή έγκρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους A’,
καθώς και για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής ενώπιον
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 9. Τα ποσά των παραβόλων καταβάλλονται στον ειδικό κωδικό (ΑΛΕ) της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και διατίθενται αποκλειστικά από την
οικεία αποκεντρωµένη διοίκηση για την εν γένει αξιοποίηση των
γεωθερµικών πεδίων.
2. Ποσοστό των εισπραττόµενων εσόδων από τα ως άνω παράβολα που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µπορεί να διατεθεί για
την κάλυψη δαπανών των αρµόδιων υπηρεσιών για την αξιοποίηση της γεωθερµίας.

Άρθρο 14
Κίνητρα για την ανάπτυξη της γεωθερµίας
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για
την ανάπτυξη έργων έρευνας και εκµετάλλευσης γεωθερµικού
δυναµικού.
2. Με όµοια απόφαση µπορεί να θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για
την ανάπτυξη ενεργειακών συστηµάτων θέρµανσης- ψύξης του
άρθρου 13.

Άρθρο 16
Σύσταση Εθνικού Μητρώου Σηµείων Αξιοποίησης
Γεωθερµίας (Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε.)
1. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΔΑΠ) της Γενικής
Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας τηρείται Μητρώο του συνόλου των
γεωτρήσεων και των εγκαταστάσεων άντλησης και επανεισαγωγής, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί µε σκοπό την αξιοποίηση γεωθερµικού δυναµικού, µε την ονοµασία «Εθνικό Μητρώο Σηµείων
Αξιοποίησης Γεωθερµίας (Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε.)». Το Μητρώο εµπλουτίζεται µε τα σχετικά στοιχεία που διαθέτουν και τηρούν η
Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και το ΚΑΠΕ, καθώς και οι αποκεντρωµένες διοικήσεις
και οι Περιφέρειες.
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2. Για τον παραπάνω σκοπό δηµιουργείται και τηρείται στη
ΔΑΠ της ΓΔΟΠΥ διαδικτυακή πύλη Εθνικού Μητρώου Σηµείων
Αξιοποίησης Γεωθερµίας (ΔΕΜΣΑΓΕ) µε σκοπό τη συγκέντρωση,
την τήρηση, την επεξεργασία και τη διάθεση στο κοινό και τους
εµπλεκόµενους φορείς του συνόλου της δηµοσιευµένης πληροφορίας και των γεωχωρικών δεδοµένων έργων και εγκαταστάσεων έρευνας και εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού,
καθώς και αξιοποίησης του γεωθερµικού προϊόντος, τη διοικητική διαχείριση της αξιοποίησης του γεωθερµικού δυναµικού εν
γένει και την ικανοποίηση των αναγκών της δηµοσιότητας και
ολοκλήρωσης των διαδικασιών τροποποίησης ή µεταβίβασης
των σχετικών δικαιωµάτων. Η πύλη επικοινωνεί πλήρως µε τις
σχετικές βάσεις δεδοµένων της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και του ΚΑΠΕ και σε
αυτήν καταχωρίζονται τα σχετικά στοιχεία των αποκεντρωµένων
διοικήσεων και των Περιφερειών.
3. Στη ΔΕΜΣΑΓΕ ενσωµατώνονται τα στοιχεία του
Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε..
4. Η ΔΕΜΣΑΓΕ, όταν αποδοθεί σε λειτουργία, οφείλει να αποτελεί το κεντρικό και υποχρεωτικό σηµείο δηµοσιότητας για κάθε
ενέργεια, η οποία γίνεται σε εφαρµογή του παρόντος Μέρους
Α’. Όπου στο παρόν Μέρος Α’ αναφέρεται υποχρέωση δηµοσιότητας, εννοείται η δηµοσίευση στη διαδικτυακή πύλη
Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε..
5. Η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. τηρεί ηλεκτρονικό µητρώο, στο οποίο καταγράφονται οι γεωτρήσεις που έχουν κατασκευαστεί ή θα κατασκευαστούν από την Αρχή στο πλαίσιο των προγραµµάτων της,
τα οποία σχετίζονται µε την αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού. Το Μητρώο αυτό µπορεί να εµπλουτίζεται µε στοιχεία
άλλων φορέων και είναι συνδεδεµένο µε το Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε..
6. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτή
µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε την έκταση, στην οποία η συγκεκριµένη πληροφόρηση είναι αναγκαία για την άσκηση ενός δικαιώµατος και τον απόρρητο χαρακτήρα της.
Η τήρηση της Διαδικτυακής Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε., καθώς και οι συναλλαγές που γίνονται µέσω αυτής, διέπονται από τις διατάξεις του
ν. 3979/2011 (A’ 138). Οι προδιαγραφές της ΔΕΜΣΑΓΕ διασφαλίζουν όλες τις αρχές και τους κανόνες σχετικά µε δικτυακούς
τόπους και πληροφοριακά συστήµατα, όπως αυτοί προβλέπονται
στον ν. 3979/2011 και στις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν
ή εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου αυτού.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται τα θέµατα
για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, για τη δηµοσιότητα, σύµφωνα
µε το παρόν Μέρος Α’, και για τον τρόπο και τους όρους ή τους
περιορισµούς πρόσβασης στα δεδοµένα της, καθώς και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την τήρηση και τη λειτουργία της πύλης
Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε..

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται τα θέµατα
για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, για τη δηµοσιότητα, σύµφωνα
µε το παρόν Μέρος Α’, και για τον τρόπο και τους όρους ή τους
περιορισµούς πρόσβασης στα δεδοµένα του Μητρώου, καθώς
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την τήρηση και τη λειτουργία του
Μητρώου.

Άρθρο 17
Εθνικό Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης
Γεωθερµικών Σηµείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ)

Άρθρο 19
Σύσταση Επιτροπής Αντιµετώπισης Προβληµάτων
Αξιοποίησης Γεωθερµικού Δυναµικού
και Διαχείρισης Υδάτων

1. Στη Διεύθυνση Γεωθερµίας και Θερµοµεταλλικών υδάτων
(ΔΙΕΘΜΥ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. τηρείται ηλεκτρονικό Μητρώο των θερµών πηγών της Χώρας, καθώς και των σταθµών παρακολούθησης των γεωθερµικών πεδίων. Το Μητρώο αυτό µπορεί να
εµπλουτίζεται µε στοιχεία άλλων φορέων, καθώς και µε τα νεώτερα στοιχεία που προκύπτουν στο πλαίσιο της τακτικής παρακολούθησης των θερµών πηγών και των γεωθερµικών πεδίων.
2. Για τον παραπάνω σκοπόν τηρείται στην Ε.Α.Γ.Μ.Ε. διαδικτυακή πύλη Εθνικού Μητρώου Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερµικών Σηµείων (ΔΕΜΚΠΑΓΕΣ) µε σκοπό τη συγκέντρωση, την τήρηση, την επεξεργασία και τη διάθεση στο κοινό και
τους εµπλεκόµενους φορείς του συνόλου της δηµοσιευµένης
πληροφορίας και των γεωχωρικών δεδοµένων των θερµών
πηγών και των σταθµών παρακολούθησης του γεωθερµικών πεδίων.
3. Κάθε Μητρώο της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. επικοινωνεί πλήρως µε τη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Μητρώου Σηµείων Αξιοποίησης Γεωθερµίας (Δ.Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε.) και διέπεται από τις διατάξεις του ν.
3979/2011.

Άρθρο 18
Ιαµατική χρήση γεωθερµικού δυναµικού
1. Η ιαµατική χρήση του γεωθερµικού δυναµικού θεωρείται ως
πρώτης προτεραιότητας και γίνεται κατά τα οριζόµενα στη σχετική περί ιαµατικών φυσικών πόρων νοµοθεσία. Για κάθε άλλη
χρήση πέραν της ιαµατικής, η αξιοποίηση διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Το όργανο που είναι αρµόδιο για
την εκµίσθωση, µε απόφασή του, ορίζει, σύµφωνα µε τους ήδη
ή µελλοντικά αναγνωρισµένους ιαµατικούς φυσικούς πόρους τις
περιοχές και τις ποσότητες γεωθερµικού δυναµικού, για τις
οποίες ισχύει η ανωτέρω πρωτεύουσα χρήση.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισµού µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα κατά περίπτωση θέµατα που αφορούν τη δίαιτα, την παροχή ή την
ποιότητα του ύδατος αναγνωρισµένων φυσικών πόρων.
3. Σε περιοχές όπου υπάρχουν αναγνωρισµένοι ιαµατικοί φυσικοί πόροι µε θερµοκρασία άνω των 30°C, αλλά δεν έχει καθοριστεί γεωθερµικό πεδίο ή περιοχή γεωθερµικού ενδιαφέροντος,
ορίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, ως περιοχές
γεωθερµικού ενδιαφέροντος οι εκτάσεις που περιβάλλουν τους
συγκεκριµένους ιαµατικούς φυσικούς πόρους, βάσει των υδρογεωλογικών µελετών που κατατέθηκαν για την αναγνώρισή τους.
4. Σε περίπτωση που σε ήδη ή µελλοντικά αναγνωρισµένους
ιαµατικούς φυσικούς πόρους υπάρχει διαθεσιµότητα γεωθερµικού δυναµικού, σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση αναγνώρισης,
οι εγκαταστάσεις των ιαµατικών λουτρών προηγούνται στην
ενεργειακή αξιοποίηση αυτού. Για τον σκοπό αυτόν, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να καταθέσει αίτηση, συνοδευόµενη από επενδυτικό σχέδιο από το οποίο προκύπτει η ορθολογική αξιοποίηση
του γεωθερµικού δυναµικού, στον συντονιστή αποκεντρωµένης
διοίκησης, προκειµένου να συνάψει σύµβαση µίσθωσης και εποµένως να αποκτήσει δικαίωµα εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού.
5. Τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου λαµβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των µέτρων
προστασίας και τη διαχείριση των ιαµατικών φυσικών πόρων,
σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 13 του ν. 3498/2006 (A’ 230), σε περιοχές που έχουν οριστεί γεωθερµικά πεδία.

1. Για την αντιµετώπιση προβληµάτων αξιοποίησης γεωθερµικού δυναµικού και διαχείρισης υδάτων και, ειδικότερα, για γεωθερµικά ρευστά µε θερµοκρασία µεταξύ 30°C και 35°C, όπου
µπορεί να προκρίνεται η χρήση του προϊόντος ως χρήση ύδατος,
και µέχρις ότου παρουσιαστεί ενδιαφέρον ενεργειακής αξιοποίησής τους, είναι δυνατή η σύσταση Επιτροπής Αντιµετώπισης
Προβληµάτων Αξιοποίησης Γεωθερµικού Δυναµικού και Διαχείρισης Υδάτων στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, µε απόφαση του
αρµόδιου συντονιστή. Η Επιτροπή είναι τριµελής και σ’ αυτήν
συµµετέχουν ο αρµόδιος Γενικός Διευθυντής ως Πρόεδρος,
καθώς και ένας εκπρόσωπος από τις αρµόδιες Διευθύνσεις για
τη γεωθερµία και τα ύδατα, µε τους αναπληρωτές τους.
2. Οι αποφάσεις της Επιτροπής, οι οποίες εγκρίνονται µε απόφαση του συντονιστή της αποκεντρωµένης διοίκησης, οφείλουν
να έχουν ως γνώµονα, πρωτίστως, τη βιώσιµη, ορθολογική και
ολοκληρωµένη αξιοποίηση της ενέργειας του γεωθερµικού δυναµικού. Κριτήρια για τη σχετική αδειοδότηση αποτελούν η θερµοκρασία, οι λοιπές φυσικοχηµικές ιδιότητες του ρευστού και η
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διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων.
3. Η Επιτροπή επιλαµβάνεται και σχετικών θεµάτων που προϋπάρχουν της εφαρµογής του παρόντος Μέρους Α’.
4. Θέµατα σχετικά µε την ιαµατική χρήση, καθώς και την
έρευνα, τη διαχείριση και την εκµετάλλευση του γεωθερµικού
δυναµικού δεν αποτελούν αντικείµενο της ως άνω Επιτροπής.
Άρθρο 20
Εντοπισµός υδρογονανθράκων
1. Αν διαπιστωθεί, κατά τη διάρκεια της έρευνας, παρουσία
υδρογονανθράκων, το γεγονός αυτό γνωστοποιείται αµέσως στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) προς τη
Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών, παραγγέλλει τη λήψη
των αναγκαίων πρόσθετων µέτρων ασφαλείας και εκδίδει σχετικές οδηγίες.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
µπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση και µε κριτήριο το όφελος
για την εθνική οικονοµία, ότι το δικαίωµα εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων κατισχύει του δικαιώµατος εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού ή να ορίζεται ότι µπορεί να συνυπάρχουν
και οι δύο εκµεταλλεύσεις. Η απόφαση λαµβάνεται µε βάση σχετική έκθεση – πρόταση του µισθωτή, η οποία περιλαµβάνει το
σύνολο των διαθέσιµων στοιχείων, και σχετική αξιολόγησή της
από την Ε.Δ.Ε.Υ. και την Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Στην απόφαση αυτή µπορεί
να συµπεριλαµβάνονται πρόσθετοι όροι. Ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα αξιώσεων από καθυστερήσεις υλοποίησης του προγράµµατός του.
3. Αν η ανακάλυψη υδρογονανθράκων οδηγήσει στη σύναψη
σύµβασης µε νέο µισθωτή, αυτός υποχρεούται να επιστρέψει τα
έξοδα έρευνας στον προηγούµενο µισθωτή.
Άρθρο 21
Υποστήριξη τµηµάτων γεωθερµίας
1. Η παρακολούθηση των γεωθερµικών πεδίων της Χώρας
πραγµατοποιείται από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στο πλαίσιο του ρόλου του
ως θεσµοθετηµένου συµβούλου της Ελληνικής Πολιτείας, λαµβάνοντας υπόψη τα καταγραφικά της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8, καθώς και µέσω εγκατάστασης καταγραφικών σταθµών, ιδιοκτησίας της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Οι δράσεις αυτές
αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των αρµόδιων υπηρεσιών των αποκεντρωµένων διοικήσεων. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι διαθέσιµα στις αρµόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης.
2. Τα καθ’ ύλην αρµόδια για τη γεωθερµία τµήµατα µπορεί να
έχουν, πέραν της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., επιπλέον επιστηµονικούς συµβούλους από οποιοδήποτε επιστηµονικό, ερευνητικό ή ακαδηµαϊκό
φορέα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. είτε ακόµη και µεµονωµένους επιστήµονες προκειµένου να βοηθηθούν στο έργο τους, σύµφωνα µε
το άρθρο 5. Τα επιστηµονικά στοιχεία που περιέρχονται σε
γνώση των επιστηµονικών συµβούλων δίδονται µόνο στη ΔΑΠ,
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην αρµόδια αποκεντρωµένη διοίκηση.
Άρθρο 22
Δικαιώµατα συµβολαιογράφων,
υποθηκοφυλάκων και τρίτων
Στην περίπτωση σύνταξης οποιουδήποτε συµβολαιογραφικού
εγγράφου, το οποίο αφορά συµβάσεις εκµίσθωσης των δικαιωµάτων έρευνας, εκµετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερµικού δυναµικού και εν γένει έρευνας και εκµετάλλευσης δηµόσιων
µεταλλευτικών και λατοµικών χώρων, τα δικαιώµατα των συµβολαιογράφων, του Ταµείου Νοµικών και οποιουδήποτε τρίτου,
καθώς και οι αµοιβές των δικηγόρων δεν δύνανται να υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ προ ΦΠΑ στις περιπτώσεις αναλογικού καθορισµού τους, ή το ποσό των οκτακο-
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σίων (800) ευρώ προ ΦΠΑ σε περίπτωση πάγιου ποσού, για έκαστο εκ των ανωτέρω δικαιούχων. Για κάθε εγγραφή ή καταχώριση σύστασης ή µεταβίβασης ή άρσης ή διαγραφής εµπράγµατων δικαιωµάτων ή σηµειώσεων σε οποιοδήποτε δηµόσιο βιβλίο, Μητρώο ή κτηµατολόγιο, αναφορικά µε τα συµβολαιογραφικά έγγραφα του προηγούµενου εδαφίου, τα δικαιώµατα του
κτηµατολογίου και των έµµισθων ή άµισθων υποθηκοφυλάκων
δεν µπορεί να υπερβαίνουν το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ
προ ΦΠΑ, αποκλειόµενης οποιασδήποτε άλλης αµοιβής, επιβάρυνσης ή τέλους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων τα ανωτέρω ποσά µπορεί να αναπροσαρµόζονται.
Άρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις
1. α. Τα χαρακτηρισµένα, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ως γεωθερµικά πεδία υψηλής θερµοκρασίας χαρακτηρίζονται ως γεωθερµικά πεδία εθνικού ενδιαφέροντος.
β. Τα χαρακτηρισµένα, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, ως βεβαιωµένα ή πιθανά πεδία χαµηλής θερµοκρασίας
χαρακτηρίζονται ως γεωθερµικά πεδία τοπικού ενδιαφέροντος.
Σε περίπτωση τροποποίησης της απόφασης χαρακτηρισµού
και υπαγωγής κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 2, ήδη χαρακτηρισµένων και µισθωµένων πεδίων, υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του ανώτατου ορίου της θερµοκρασίας, για τα πεδία
τοπικού ενδιαφέροντος, κατά δέκα τοις εκατό (10%).
2. Δικαιώµατα έρευνας ή εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού, που έχουν εκµισθωθεί ή παραχωρηθεί µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος, παραµένουν ισχυρά µε τους ίδιους όρους
εκτός από την εκχώρηση των µισθωτικών δικαιωµάτων, για την
οποία εφαρµόζεται και το άρθρο 10. Όπου στις σχετικές συµβάσεις ή υπουργικές αποφάσεις αναφέρεται γεωθερµικό δυναµικό
υψηλής ή µέσης ή χαµηλής ενθαλπίας νοείται γεωθερµικό δυναµικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Αντίστοιχα, όπου
αναφέρεται γεωθερµικό δυναµικό χαµηλής θερµοκρασίας νοείται ως γεωθερµικό δυναµικό πεδίου τοπικού ενδιαφέροντος.
3. Υφιστάµενες συµβάσεις έρευνας και διαχείρισης, αρµοδιότητας συντονιστή αποκεντρωµένης διοίκησης, µετατρέπονται σε
συµβάσεις έρευνας ή έρευνας και εκµετάλλευσης, αντίστοιχα,
αν ο µισθωτής δεν ασκεί το δικαίωµα διαχείρισης, ή αν εντοπιστεί
γεωθερµικό δυναµικό µεγαλύτερο από το αναφερόµενο στη σύµβαση.
Η οικεία αποκεντρωµένη διοίκηση οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη µετατροπή των συµβάσεων του προηγούµενου εδαφίου µέσα σε έναν (1) έτος από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, ή από την περιέλευση σε αυτήν των
στοιχείων για τον εντοπισµό γεωθερµικού δυναµικού µεγαλύτερου του αναφερόµενου στη σύµβαση.
Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζεται η παράγραφος 10 του άρθρου 5.
Σε περίπτωση µη µετατροπής της σύµβασης κατά τα ανωτέρω, ο µισθωτής οφείλει, µέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις
του Μέρους Α’.
4. Οποιαδήποτε επέκταση δικαιώµατος, πέρα από τα προβλεπόµενα στις υφιστάµενες συµβάσεις, είναι δυνατή µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του παρόντος και εφόσον δεν
παραβλάπτεται η βιωσιµότητα της διαχείρισης ευρύτερου ή γειτονικού γεωθερµικού πεδίου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ή του συντονιστή αποκεντρωµένης διοίκησης, κατά περίπτωση
και ύστερα από γνωµοδότηση της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., η οποία υποβάλλεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την παραλαβή του αιτήµατος,
επιτρέπεται να τίθενται περιορισµοί ακόµη και της έκτασης πεδίων της παραγράφου 1, για λόγους δηµόσιου συµφέροντος.
6. Όποιος, µέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου,
διαθέτει ενεργό σηµείο υδροληψίας ή λήψης ενέργειας, εντός
γεωθερµικών πεδίων που έχουν θερµοκρασία ύδατος άνω των
τριάντα βαθµών Κελσίου (30°C), οφείλει να το γνωστοποιήσει,
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µέσω σχετικής αίτησης, µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, στον συντονιστή της αποκεντρωµένης διοίκησης, προκειµένου να συνάψει σύµβαση µίσθωσης και
εποµένως να αποκτήσει δικαίωµα εκµετάλλευσης γεωθερµικού
δυναµικού.
7. Όποιος, µέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου,
εκµεταλλεύεται αναγνωρισµένο ιαµατικό φυσικό πόρο και αξιοποιεί το διαθέσιµο γεωθερµικό δυναµικό, όπως αυτό αναφέρεται
στην σχετική απόφαση αναγνώρισης, για τις εγκαταστάσεις του,
οφείλει να το γνωστοποιήσει, µέσω σχετικής αίτησης, µέσα σε
δώδεκα (12) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
στον συντονιστή της αποκεντρωµένης διοίκησης, προκειµένου
να συνάψει σύµβαση µίσθωσης και εποµένως να αποκτήσει δικαίωµα εκµετάλλευσης γεωθερµικού δυναµικού.
8. Οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεση των καταργούµενων, από το παρόν Μέρος Α’, διατάξεων,
διατηρούνται σε ισχύ, κατά το µέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α’, µέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του
παρόντος Μέρους Α’.

τεύουσα χρήση, προϋποτίθεται, επιπλέον των όσων ορίζονται
στις παραγράφους 1 και 2, σαφής και πλήρως αιτιολογηµένος
καθορισµός της απαιτούµενης ποσότητας και θερµοκρασίας
στην πράξη αναγνώρισης.»
7. Στο άρθρο 6 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 5
ως εξής:
«5. Από τον νόµο αυτόν δεν θίγονται θέµατα κυριότητας γεωθερµικού δυναµικού.»
8. Η περίπτωση 6 της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3498/2006
αντικαθίσταται ως εξής:
«6) Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας γεωλόγου ή κατηγορίας ΠΕ
Μηχανικών ειδικότητας µεταλλειολόγου ή µηχανικού Ορυκτών
Πόρων.»
9. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3498/
2006 διαγράφονται οι λέξεις «την εκµετάλλευση της γεωθερµικής ενέργειας».
10. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται
τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 3175/2003
(A’ 207).

Άρθρο 24
Τροποποιούµενες και καταργούµενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

1. Στο άρθρο 1 του ν. 3498/2006 (A’ 230), ο ορισµός της ιαµατικής πηγής αντικαθίσταται ως εξής:
«Ιαµατική πηγή είναι φυσική ανάβλυση ή άντληση ιαµατικού
φυσικού πόρου µε τεχνικό έργο, όπως από γεώτρηση, φρέαρ,
τάφρο ή σήραγγα (φυσική ή τεχνητή) ή φυσική δηµιουργία ιαµατικού πηλού. Ως ιαµατικοί φυσικοί πόροι θεωρούνται φυσικά
νερά (ψυχρά ή θερµά), ατµοί, φυσικά αέρια ή πηλοί ή ηφαιστειακοί λίθοι που έχουν ιαµατικές ιδιότητες, αναγνωρισµένες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Για το γεωθερµικό
δυναµικό, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόµου αποκλειστικά για την πρωτεύουσα ιαµατική χρήση του.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3498/2006 αντικαθίσταται και
τίθεται χωρίς αρίθµηση ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντος νόµου έχουν εφαρµογή στις περιπτώσεις της ιαµατικής χρήσης, καθώς και της χρήσης στα κέντρα θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης, των χαρακτηρισµένων πόρων ως ιαµατικών.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3498/2006 καταργείται.
4. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3498/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια και
ο τρόπος διανοµής ιαµατικών φυσικών πόρων που βρίσκονται
εκτός γεωθερµικού πεδίου σε περισσότερες εγκαταστάσεις ιαµατικού τουρισµού ή κέντρα θαλασσοθεραπείας ή αναζωογόνησης, καθώς και η διάθεση ιαµατικών φυσικών πόρων που δεν
αποτελούν γεωθερµικό δυναµικό, για άλλες χρήσεις.»
5. Στο άρθρο 5 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 1α
ως εξής:
«1α. Για την αναγνώριση φυσικού πόρου ως ιαµατικού, που
βρίσκεται εντός χαρακτηρισµένου γεωθερµικού πεδίου, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Τουρισµού, µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Προστασίας Ιαµατικών Φυσικών Πόρων και εισήγηση της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
και του αρµόδιου Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ως
προς τη διαθέσιµη παροχή και θερµοκρασία. Οι εισηγήσεις της
Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και του Συντονιστή υποβάλλονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός ενός (1) µηνός από την παραλαβή του αιτήµατος προς εισήγηση, αλλιώς θεωρούνται θετικές.
Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σε περίπτωση τροποποίησης
της απόφασης αναγνώρισης, καθώς και στις εκκρεµείς διαδικασίες αναγνώρισης, ως προς τη διαθέσιµη παροχή και θερµοκρασία.»
6. Στο άρθρο 5 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Προκειµένου να αναγνωριστεί χαρακτηρισµένο γεωθερµικό
δυναµικό ή µέρος του ως ιαµατικός φυσικός πόρος κατά πρω-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Άρθρο 25
Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών»
(Ε.Α.Γ.Μ.Ε., εφεξής «Αρχή») και για τις σχέσεις του µε την αλλοδαπή «Hellenic Survey of Geology and Mineral Exploration»
(H.S.G.M.E.), το οποίο εδρεύει στον Δήµο Αχαρνών Αττικής και
εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της Αρχής ορίζεται το διακριτικό σύµβολο που αυτή θα χρησιµοποιεί.
2. Σκοπός της Αρχής είναι η διερεύνηση και η επιστηµονική
παρακολούθηση γεωλογικών και µεταλλευτικών ζητηµάτων για
λογαριασµό του Δηµοσίου, η εκπόνηση µελετών και η παροχή
γνωµοδοτήσεων και γνωµατεύσεων προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε θέµατα γεωεπιστηµών,
γεωλογικών κινδύνων, γεωπεριβάλλοντος, ενέργειας, µεταλλευτικής και άλλων συναφών αντικείµενων, η γεωλογική, υδρογεωλογική και µεταλλευτική έρευνα της Χώρας και η µελέτη
αξιοποίησης του υπόγειου πλούτου της, καθώς και η άσκηση
ελεγκτικών και ρυθµιστικών αρµοδιοτήτων.
Άρθρο 26
Αρµοδιότητες
1. Η Αρχή είναι αρµόδια για:
α) τη βασική έρευνα της γεωλογικής δοµής και του γεωδυναµικού καθεστώτος της Ελλάδας,
β) τη χαρτογραφική αποτύπωση της γεωλογικής δοµής τόσο
του χερσαίου, όσο και του υποθαλάσσιου τµήµατος της Χώρας,
γ) τις νεοτεκτονικές και σεισµοτεκτονικές µελέτες,
δ) τις µελέτες για πράξεις καθορισµού αιγιαλού και παλαιού
αιγιαλού,
ε) την έρευνα και τον εντοπισµό ορυκτών πρώτων υλών,
στ) τις έρευνες και τις µελέτες για ραδιενεργά µεταλλεύµατα
και ακτινοβολία πετρωµάτων,
ζ) τις εφαρµοσµένες ορυκτολογικές, πετρολογικές, γεωχηµικές και περιβαλλοντικές µελέτες,
η) τις µελέτες τεχνολογικών και περιβαλλοντικών εφαρµογών
ορυκτών πρώτων υλών και των παραπροϊόντων τους, καθώς και
τις τεχνικο-οικονοµικές µελέτες εµπλουτισµού µεταλλευµάτων,
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θ) την έρευνα για τη διατήρηση του πλούτου και της ποικιλίας
της ελληνικής γεωλογικής- γεωµορφολογικής κληρονοµιάς, συµπεριλαµβανοµένων των γεωαρχαιολογικών ερευνών,
ι) τις τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες,
ια) τις γεωφυσικές έρευνες για την αποτύπωση της γεωλογικής δοµής σε ολόκληρο το φάσµα των τεχνικών έργων, καθώς
και για την προστασία του περιβάλλοντος, την έρευνα και τον εντοπισµό ορυκτών πόρων και τη διαχείριση των φυσικών πόρων,
ιβ) τις υδρογεωλογικές – υδρολογικές µελέτες και ελέγχους,
ιγ) τις αναλύσεις κάθε είδους γεωλογικών και µεταλλευτικών
δειγµάτων, δειγµάτων νερών, στερεών καυσίµων, ορυκτών πρώτων υλών και αερίων,
ιδ) τον έλεγχο των δοµικών υλικών όσον αφορά την τήρηση
των προδιαγραφών που προβλέπονται για τις κατασκευές και ειδικότερα αυτών για την κατασκευή δηµόσιων έργων, εφόσον του
ζητηθεί από το αρµόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο, τόσο πριν,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Για τους ελέγχους αυτούς η Αρχή πληροί τις προϋποθέσεις των διαπιστευµένων φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης ή των «αναγνωρισµένων οργανισµών», σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρ. 4 του
άρθρου 158 του ν. 4412/2016 (A’ 147),
ιε) την εκπόνηση οικονοµοτεχνικών µελετών, καθώς και µελετών βιωσιµότητας, σκοπιµότητας και διαχειριστικών για τα αντικείµενα αρµοδιότητας της Αρχής,
ιστ) τη γεωθερµική έρευνα εντοπισµού, την παροχή γνωµατεύσεων και τη µελέτη σε θέµατα γεωθερµίας,
ιζ) την τήρηση Εθνικού Μητρώου γεωθερµικών σηµείων, σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ιη) την αναγνώριση, καταγραφή, έρευνα και µελέτη γεωκινδύνων, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις άλλες αρµόδιες αρχές,
ιθ) τη σύνταξη χαρτών επιδεκτικότητας κινδύνου και επικινδυνότητας, καθώς και την εκπόνηση σχεδίων αντιµετώπισης των
γεωκινδύνων, σε επίπεδο εδαφικής περιφέρειας οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης,
κ) τη σύνταξη γνωµοδοτικών εκθέσεων και την παροχή τεχνικών συµβουλών, για τα αντικείµενα και τα θέµατα αρµοδιότητας
της Αρχής,
κα) την παροχή υπηρεσιών στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάθε άλλη αρµόδια υπηρεσία για τη συλλογή στοιχείων, την αρχειοθέτηση και
τον έλεγχο των υδροσηµείων της Χώρας,
κβ) την παροχή υπηρεσιών στις Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης, Σχεδιασµού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος
και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών Δράσεων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κγ) την παροχή υπηρεσιών στη Διεύθυνση Βιοποικιλότητας,
Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, στη Διεύθυνση Κλιµατικής
Αλλαγής, στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών, στον Οργανισµό Αντισεισµικής Προστασίας και
στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας,
κδ) την παροχή υπηρεσιών σχετικών µε τους υδρογονάνθρακες στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων
Α.Ε. και σε κάθε άλλη αρµόδια υπηρεσία,
κε) την παροχή υπηρεσιών στην Ειδική Γραµµατεία Σώµατος
Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, για την επίλυση προβληµάτων, που σχετίζονται µε τη
µεταλλευτική δραστηριότητα,
κστ) την τήρηση δηµόσιου αρχείου αποθήκευσης και συντήρησης πυρήνων γεωτρήσεων,
κζ) την παροχή γνωµοδοτήσεων στην αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Στρατηγικές
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύµφωνα µε την
οικ.107017/28.8.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων
(Β’ 1225), αν υπάρχει γεωλογικό ή µεταλλευτικό ενδιαφέρον, και
την εξέταση της ποιοτικής τους επάρκειας,
κη) την παροχή γνωµοδοτήσεων για µεταλλευτικά και λατοµικά θέµατα, σύµφωνα µε τους νόµους 274/1976 (A’ 50) και
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4512/2018 (A’ 5) και τα νοµοθετικά διατάγµατα 4433/1964 (A’
219) και 210/1973 (A’ 277), καθώς και µετά από ανάθεση από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κθ) την παροχή γνωµοδοτήσεων προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την παρακολούθηση της εξέλιξης των αιτήσεων φυσικών ή νοµικών προσώπων προς τις αρχές για τη χορήγηση Άδειας Μεταλλευτικών
Ερευνών (Α.Μ.Ε.), εφόσον αυτή ζητηθεί,
λ) την παροχή γνωµοδοτήσεων για την αδειοδότηση γεωεπιστηµονικών ερευνών στον Ελλαδικό χώρο, σύµφωνα µε την
846/10.2.1973 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Πολιτισµού και Επιστηµών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
που εκδόθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 307 του ν. 5343/1932 (A’
86),
λα) την παροχή δεδοµένων από τα αρχεία της, για την ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων γεωδεδοµένων των φορέων του ν.
3882/2010 (A’ 166),
λβ) την ίδρυση και τη λειτουργία εργαστηρίων που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις ανάγκες των
ανωτέρω µελετών,
λγ) την έκδοση και την πώληση γεωλογικών και αντίστοιχων µε
τις αρµοδιότητες της Αρχής θεµατικών χαρτών. Τα δεδοµένα
που έχουν αποκλειστικά γεωχωρικό χαρακτήρα, διατίθενται, σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 28 του ν. 3882/2010 (Α’ 166). Αν τα ανωτέρω δεδοµένα προορίζονται για εµπορική χρήση, διατίθενται
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Κοµβικού Σηµείου Επαφής του
άρθρου 19 του ίδιου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας,
λδ) τη συλλογή, την επεξεργασία, την αρχειοθέτηση και τη διαχείριση, χάριν του δηµόσιου συµφέροντος, των στοιχείων των
ερευνών της Αρχής, των µελετών και των προσφερόµενων υπηρεσιών της, ιδίως, εργαστηριακών εξετάσεων, πιστοποιήσεων,
γνωµοδοτήσεων και ελέγχων. Τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται
δωρεάν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται σε µνηµόνιο συνεργασίας µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού,
λε) την άσκηση δραστηριοτήτων στο εσωτερικό και εξωτερικό,
συναφών µε τα αντικείµενα της Αρχής,
λστ) την εκπροσώπηση της Ελλάδας στα διεθνή και ευρωπαϊκά
γεωλογικά ινστιτούτα και οργανισµούς,
λζ) την εκµετάλλευση των µέσων της και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, έναντι αµοιβής που ορίζεται από το διοικητικό
συµβούλιο.
2. Το Δηµόσιο, οι δηµόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τα επιχορηγούµενα ή χρηµατοδοτούµενα, αµέσως ή εµµέσως, από το
Δηµόσιο, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µπορούν να χρησιµοποιούν
ως τεχνικό σύµβουλο την Αρχή και να αξιοποιούν µελέτες της
και στοιχεία, ιδίως εφόσον έχουν ανάγκες υπηρεσιών συµβούλου, για θέµατα που έχουν σχέση µε γεωλογικά, ενεργειακά, κοιτασµατολογικά, µεταλλευτικά, γεωτεχνικά, υδρογεωλογικά,
περιβαλλοντικά και άλλα συναφή αντικείµενα, τα οποία σχετίζονται µε το αντικείµενο της Αρχής.
3. Η Αρχή γνωστοποιεί τα αποτελέσµατα των ερευνών της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) και, σύµφωνα µε τον ν. 3882/2010.
4. Η Αρχή αξιοποιεί κάθε χρήσιµο στοιχείο και συνεργάζεται
µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία τη συνδράµουν στην παροχή στοιχείων ή πληροφοριών χρήσιµων για την εκτέλεση των
αρµοδιοτήτων της.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να εξειδικεύονται οι όροι συνεργασίας της µε άλλους φορείς ή υπηρεσίες, σε όλα τα αντικείµενά της.
6. Εφευρέσεις ή ευρεσιτεχνίες, δεδοµένα και µελέτες, που γίνονται από το υπαλληλικό ή επιστηµονικό προσωπικό της Αρχής
που συνδέεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε αυτήν, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, ανήκουν στην Αρχή, εφόσον δεν έχει
συµφωνηθεί το αντίθετο.
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία επιτροπής εντός της
Αρχής, αρµόδιας για τους χάρτες γεωεπιστηµονικών θεµάτων.
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8. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), εφεξής νοείται η
Αρχή.
Άρθρο 27
Όργανα διοίκησης
Όργανα διοίκησης της Αρχής είναι το Διοικητικό Συµβούλιο
(Δ.Σ.), ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.) και οι Αναπληρωτές Γενικοί
Διευθυντές.
Άρθρο 28
Διοικητικό συµβούλιο - επιλογή - διορισµός - κωλύµατα διορισµού - ασυµβίβαστα - κωλύµατα συµφερόντων υποχρεώσεις - έκπτωση
1. Το διοικητικό συµβούλιο (Δ.Σ.) συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται από
επτά (7) µέλη ως εξής:
α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος πρέπει να είναι επιστήµονας
κύρους σε γεωλογικά ή και µεταλλευτικά θέµατα,
β) τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής,
γ) τέσσερα (4) µέλη, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι πτυχιούχος Γεωλόγος και ένα διπλωµατούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Μηχανικός ή Μηχανικός Ορυκτών Πόρων,
δ) ένα (1) µέλος, Εκπρόσωπο των Εργαζοµένων, που υποδεικνύεται από το αντιπροσωπευτικότερο σωµατείο, σύµφωνα µε
το καταστατικό του.
Η θητεία των µελών του Δ.Σ. είναι τετραετής.
2. Τα µέλη του Δ.Σ. των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 1 επιλέγονται και διορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από δηµοσίευση πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ίδιουΥπουργού, µε τη διαδικασία
του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) και η θητεία τους µπορεί
να ανανεωθεί µία φορά.
Τα µέλη του Δ.Σ. της Αρχής παύονται από τα καθήκοντά τους,
πριν από τη λήξη της θητείας τους, µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις περιπτώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 2 του ν. 4369/2016, καθώς και για άλλον σπουδαίο λόγο.
Από την ιδιότητα του µέλους του Δ.Σ. εκπίπτει αυτοδίκαια εκείνος
που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις, χωρίς προηγούµενη γνωστοποίηση του κωλύµατός του
στον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Το µέλος του Δ.Σ. που παύεται ή εκπίπτει, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, αντικαθίσταται για
την υπολειπόµενη θητεία του.
3. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να είναι και µέλη
ΔΕΠ, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, κατά παρέκκλιση του
άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
4. Ο γραµµατέας του Δ.Σ. και ο αναπληρωτής του ορίζονται
µε απόφαση του Δ.Σ. µεταξύ των υπαλλήλων της Αρχής. Σε έκτακτες περιπτώσεις µε απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. µπορεί να
ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα γραµµατέα Δ.Σ. σε µέλος του
Δ.Σ..
Άρθρο 29
Αρµοδιότητες Προέδρου και Δ.Σ. - λειτουργία Δ.Σ.
1. Ο Πρόεδρος της Αρχής ασκεί τις αρµοδιότητες που του
ανατίθενται µε απόφαση του Δ.Σ.. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ., όταν
απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει το µέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από το Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρος.
2. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για την έγκριση του επιχειρησιακού
προγράµµατος της Αρχής, στο πλαίσιο της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και για
την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράµµατος αυτού,
την κατάρτιση, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, και
την υποβολή προς έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 50, την κατάρτιση και την υποβολή προς
έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ετήσιου προϋπολογισµού, απολογισµού και ισολογισµού της Αρχής,

σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 και την παράγραφο 4, καθώς και για την αξιολόγηση, στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, του έργου του Γενικού Διευθυντή και των
Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών της Αρχής, ύστερα από την
οποία, το Δ.Σ. µπορεί να εισηγείται αιτιολογηµένα στον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παύση ή την αναστολή άσκησης των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή ή των Αναπληρωτών
Γενικών Διευθυντών για λόγους πληµµελούς εκπλήρωσης των
υποχρεώσεών τους. Το εγκεκριµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα,
η ετήσια έκθεση πεπραγµένων και ο εγκεκριµένος ετήσιος προϋπολογισµός, απολογισµός και ισολογισµός της Αρχής δηµοσιεύονται στον δικτυακό της τόπο.
3. Ειδικότερα, το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της Αρχής:
α) αποφασίζει για τις προµήθειες, τις συµβάσεις, τις δαπάνες
και τη διάθεση των πόρων της Αρχής, εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
β) εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για
κάθε θέµα της αρµοδιότητάς του, που αφορά την Αρχή,
γ) καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, στο τέλος κάθε έτους, απολογισµό, ισολογισµό και
ετήσια έκθεση πεπραγµένων,
δ) ασκεί την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους της Αρχής,
σύµφωνα µε το άρθρο 116 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/
2007, Α’ 26),
ε) καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας τους Κανονισµούς της παραγράφρου 8 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 50,
στ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα, εφόσον αυτή δεν έχει ανατεθεί µε τον παρόντα στον Πρόεδρο της Αρχής ή στον Γενικό Διευθυντή.
4. Το Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, καταρτίζει τον προϋπολογισµό της Αρχής, τον οποίο υποβάλλει
προς έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5. Αρµοδιότητες του Δ.Σ., που αφορούν κατηγορίες πράξεων
ή συγκεκριµένες πράξεις, µπορεί να µεταβιβάζονται σε άλλα όργανα της Αρχής, µε απόφαση του Δ.Σ..
6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., εγκρίνεται Κανονισµός Λειτουργίας Διοικητικού Συµβουλίου. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία
του Δ.Σ., εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
7. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. µπορεί να γίνουν κανονικά ύστερα
από πρόσκληση και ηλεκτρονικά µέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς να
απαιτείται η φυσική παρουσία των µελών.
Άρθρο 30
Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές Γενικοί
Διευθυντές της Αρχής - επιλογή διορισµός - αρµοδιότητες
1. Στην Αρχή συνιστάται θέση Γενικού Διευθυντή πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης.
2. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται, ύστερα από δηµοσίευση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3
του άρθρου 8 του ν. 4369/2016, και διορίζεται από τον ίδιο
Υπουργό, για τετραετή θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί µία
φορά.
3. Για τον διορισµό στη θέση του Γενικού Διευθυντή απαιτούνται τα εξής τουλάχιστον προσόντα:
α) πτυχίο γεωλόγου ή δίπλωµα µηχανικού µεταλλείων-µεταλλουργού µηχανικού ή µηχανικού ορυκτών πόρων ή άλλο συναφές µε τα αντικείµενα της Αρχής πτυχίο ή δίπλωµα ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής και µεταπτυχιακός τίτλος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής σε συναφή
αντικείµενα,
β) επαγγελµατική εµπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών.
4. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις εξής αρµοδιότητες:
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α) προΐσταται των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών όλων
των υπηρεσιών της Αρχής και του προσωπικού που υπηρετεί σε
αυτές, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών,
είναι υπεύθυνος έναντι του Δ.Σ. για την εύρυθµη λειτουργία τους
και εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Αρχή.
Ειδικότερα είναι αρµόδιος για:
αα) τον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων, την οργάνωση
της λειτουργίας των υπηρεσιών και τη σύγκληση τακτικών συσκέψεων µε τους αρµόδιους προϊσταµένους, για την εύρυθµη
λειτουργία της Αρχής,
ββ) την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών
της Αρχής, για την καλύτερη λειτουργία τους,
γγ) την αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιακών µονάδων της
Αρχής και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο Δ.Σ.,
β) προετοιµάζει και εισηγείται τα θέµατα στο Δ.Σ.,
γ) εισηγείται στο Δ.Σ.. το επιχειρησιακό πρόγραµµα της Αρχής,
δ) εξειδικεύει και εφαρµόζει το εγκεκριµένο επιχειρησιακό
πρόγραµµα της Αρχής, µε βάση τις γενικές κατευθύνσεις του
Δ.Σ.,
ε) επιβλέπει και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.,
στ) είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό επιστηµονικών και διοικητικών προγραµµάτων, σύµφωνα µε τον σκοπό και το εγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής και µεριµνά για την
υλοποίησή τους,
ζ) εισηγείται στο Δ.Σ. τον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας,
καθώς και ετήσια λεπτοµερή έκθεση πεπραγµένων για τη δραστηριότητα της Αρχής και προτείνει τα αναγκαία µέτρα για την
αποτελεσµατικότερη λειτουργία της,
η) υποβάλλει στο Δ.Σ. σχέδιο προϋπολογισµού, απολογισµού
και ισολογισµού,
θ) αποφασίζει για τις προµήθειες, τις συµβάσεις, τις δαπάνες
και τη διάθεση των πόρων της Αρχής, µέχρι το ποσό των εκατό
χιλιάδων (100.000) ευρώ,
ι) είναι πειθαρχικός προϊστάµενος των υπαλλήλων της Αρχής,
σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου
117 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., και ασκεί την αρµοδιότητα
της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ίδιου
Κώδικα,
ια) εισηγείται στο Δ.Σ. τη µεταβίβαση επί µέρους αρµοδιοτήτων του ή την ανάθεση δικαιώµατος υπογραφής στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταµένους Διευθύνσεων,
Τµηµάτων ή Γραφείων της Αρχής,
ιβ) αποφασίζει για τη συγκρότηση µόνιµων και έκτακτων επιτροπών, οµάδων εργασίας και οµάδων διοίκησης έργου (ΟΔΕ)
για εκτέλεση εργασιών ειδικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τον
σκοπό της Αρχής και τη δράση της. Στις επιτροπές και στις οµάδες εργασίας και ΟΔΕ µετέχουν πρόσωπα που ανήκουν στο προσωπικό της Αρχής, χωρίς πρόσθετη αµοιβή, µε την επιφύλαξη
της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015. Το έργο των έκτακτων επιτροπών ή οµάδων εργασίας µπορεί να εποπτεύεται από
µέλη του Δ.Σ. ή από Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές ή από
προϊσταµένους υπηρεσιών της Αρχής,
ιγ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από το
Δ.Σ..
5. Οι αρµοδιότητες του Γενικού Διευθυντή, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ασκούνται από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή που έχει ορίσει ο ίδιος µε απόφασή του.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 22
του ν. 4354/2015, καθορίζονται οι αποδοχές που καταβάλλονται
στον Γενικό Διευθυντή.
7. Στην Αρχή συνιστώνται θέσεις Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Έργων και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών
και Διοικητικών. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται,
ύστερα από δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Σ. της Αρχής, µε τη διαδικασία των παραγράφων 2 και
3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, για τετραετή θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί µία

5303

φορά, και σε αυτούς καταβάλλεται το 80% των αποδοχών του
Γενικού Διευθυντή.
8. Για τον διορισµό στις θέσεις των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών απαιτούνται τα εξής τουλάχιστον προσόντα:
α) πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (ΑΕΙ) της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συναφές µε την προκηρυχθείσα θέση,
β) µεταπτυχιακός τίτλος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος
της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής ή δεκαετής εµπειρία,
όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
9. Οι ειδικότερες αρµοδιότητες των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών καθορίζονται µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας
της παραγράφου 1 του άρθρου 50.
10. Στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή συνιστώνται τρεις (3)
θέσεις ειδικών συµβούλων, που θα παρέχουν υπηρεσίες στον Γενικό Διευθυντή.
Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται:
α) µε απευθείας πρόσληψη από τον Γενικό Διευθυντή δυνάµει
σχετικής σύµβασης που υπογράφεται από τον προσλαµβανόµενο και τον Γενικό Διευθυντή. Αν η θέση καλύπτεται µε δικηγόρο, αυτή δεν συνεπάγεται απώλεια ή αναστολή άσκησης του
δικηγορικού λειτουργήµατος, δεν εφαρµόζονται τα άρθρα 7 και
31 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) και για τις µισθολογικές του απολαβές εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015,
β) µε απόσπαση για πλήρη απασχόληση στην Αρχή, από άλλον
φορέα του δηµόσιου τοµέα του ν. 1256/1982 (A’ 65) ή µε ανάθεση καθηκόντων µε παράλληλη, πλήρη ή µειωµένη άσκηση των
κύριων καθηκόντων του ενδιαφεροµένου.
Η θητεία του προσωπικού της παρούσας λήγει αυτοδίκαια και
αζηµίως µε την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του
Γενικού Διευθυντή. Με απόφαση του Δ.Σ. της Αρχής ορίζονται
τα απαιτούµενα προσόντα για τους υπαλλήλους των θέσεων
αυτών, καθώς και τα σχετικά καθήκοντά τους. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών
καθορίζονται οι αποδοχές που καταβάλλονται στους ειδικούς
συµβούλους που δεν έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΓΜΕ
Άρθρο 31
Διάρθρωση ΕΑΓΜΕ
1. Η Αρχή διαρθρώνεται υπό τνο Γενικό Διευθυντή σε Διευθύνσεις, Τµήµατα, Υπηρεσίες, Περιφερειακές Μονάδες και Γραφεία.
2. Οι Διευθύνσεις συντονίζουν και ελέγχουν τις δραστηριότητες των Τµηµάτων, Γραφείων και Εργαστηρίων, που υπάγονται
σε αυτές, και είναι οι εξής:
α. Διεύθυνση Γενικής και Εφαρµοσµένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ),
β. Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Γεωθερµίας (ΔΥΠΟΓΕ),
γ. Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ),
δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδοµών (ΔΑΝΥ),
ε. Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ),
στ. Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ).
3. Απευθείας στον Γενικό Διευθυντή υπάγονται οι εξής, µη
υπαγόµενες σε Διευθύνσεις, υπηρεσιακές µονάδες:
α. Γραφεία Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών.
β. Νοµική Υπηρεσία.
γ. Περιφερειακές µονάδες.
δ. Γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων.
ε. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.
4. Απευθείας στο Δ.Σ. και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. υπάγεται η
γραµµατεία διοικητικού συµβουλίου.
5. Συλλογικά όργανα συντονισµού και ολοκλήρωσης είναι:
α. η Τεχνική Επιτροπή,
β. το Επιστηµονικό Συµβούλιο,
γ. οι Οµάδες Διοίκησης Έργων (ΟΔΕ).
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 32
Διάρθρωση και αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Γενικής και
Εφαρµοσµένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ)

Άρθρο 33
Διάρθρωση και αρµοδιότητες της Διεύθυνσης
Υδατικών Πόρων και Γεωθερµίας (ΔΥΠΟΓΕ)

Η Διεύθυνση Γενικής και Εφαρµοσµένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ)
διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα:
1. Τµήµα Γενικής Γεωλογίας, Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων
και Εφαρµογών (ΓΕΧΑΕ), µε αρµοδιότητες:
α) την έρευνα και µελέτη της γεωλογικής δοµής του στερεού
φλοιού της Γης,
β) τη γεωλογική χαρτογράφηση σε διάφορες κλίµακες και την
έκδοση γεωλογικών χαρτών, µε την εφαρµογή ψηφιακής χαρτογραφίας GIS,
γ) την ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση, ενηµέρωση της
βάσης δεδοµένων του γεωλογικού χάρτη της Ελλάδας και των
βάσεων δεδοµένων, που αφορούν την εφαρµοσµένη γεωλογική
έρευνα µικρής και µεγάλης κλίµακας,
δ) τη διεξαγωγή βασικών και εφαρµοσµένων ερευνών στα
πεδία της γεωµορφολογίας, παλαιοντολογίας, ιζηµατολογίας,
στρωµατογραφίας, µαγµατισµού, ηφαιστειότητας, νεοτεκτονικής, σεισµοτεκτονικής και φωτογεωλογίας-τηλεπισκόπησης,
ε) τις µελέτες αστικής και περιαστικής γεωλογίας,
στ) τις παράκτιες, υποθαλάσσιες και υπολίµνιες γεωλογικές
χαρτογραφήσεις, τις µελέτες για τη θεµελίωση θαλάσσιων τεχνικών έργων και τις έρευνες υποθαλάσσιων ιζηµάτων και κοιτασµάτων,
ζ) την ανάδειξη της γεωλογικής πολιτιστικής κληρονοµιάς (γεωδιαδροµές, γεωπάρκα),
η) την αδειοδότηση ακαδηµαϊκών γεωλογικών εργασιών και
την εξαγωγή γεωλογικών δειγµάτων στο εξωτερικό, σύµφωνα µε
την 846/10.2.1973 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας,
Πολιτισµού και Επιστηµών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκδόθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 307 του ν. 5343/1932
(A’ 86).
2. Τµήµα Τεχνικής Γεωλογίας (ΤΕΓΕ), µε αρµοδιότητες:
α) τις τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές µελέτες τεχνικών
έργων, γεωλογικής οικιστικής καταλληλότητας και έργων αποκατάστασης τοπίου,
β) τις τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές χαρτογραφήσεις,
γ) τις µελέτες και έρευνες καταστροφικών γεωλογικών φαινοµένων, όπως εδαφικών κινήσεων και παραµορφώσεων, καθώς
και κατολισθήσεων, καθιζήσεων και εδαφικών υποχωρήσεων,
δ) τις σεισµογεωλογικές, µακροσεισµικές και µικροζωνικές µελέτες,
ε) την οργάνωση, συντήρηση και λειτουργία Εργαστηρίου
Εδαφοµηχανικής– Βραχοµηχανικής, που ανταποκρίνεται στα
ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, µε αντικείµενο τις δοκιµές και µετρήσεις πεδίου, καθώς και τον εργαστηριακό προσδιορισµό φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών εδαφών, πετρωµάτων και
αδρανών υλικών,
στ) την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου τεχνικογεωλογικών και
γεωτεχνικών πληροφοριών, όπως εδαφικών αστοχιών και µητρώων γεωτρήσεων,
ζ) τη λειτουργία οµάδας άµεσης παρέµβασης, η οποία µεταβαίνει αµέσως σε πληγείσες περιοχές ύστερα από εκδήλωση σοβαρών καταστροφών, που οφείλονται σε γεωλογικά και άλλα
φαινόµενα.
3. Τµήµα Εφαρµοσµένης Γεωφυσικής (ΤΕΓ), µε αρµοδιότητες:
α) τη συλλογή, την επεξεργασία και την ερµηνεία µετρήσεων
εφαρµοσµένης γεωφυσικής έρευνας,
β) την εκτέλεση γεωφυσικών ερευνών και την εκπόνηση µελετών µε αντικείµενο τη µεταλλευτική, την υδρογεωλογική, τη γεωθερµική, τη γεωτεχνική έρευνα και την περιβαλλοντική γεωλογία,
γ) την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την ενηµέρωση βάσεων γεωφυσικών δεδοµένων και τη σύνταξη σχετικών χαρτών,
δ) τις γενικές και ειδικές γεωφυσικές χαρτογραφήσεις,
ε) τη συνεχή καταγραφή των µεταβολών του γήινου µαγνητικού πεδίου και των απολύτων µετρήσεων από το Μαγνητικό Παρατηρητήριο Πεντέλης.

Η Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Γεωθερµίας (ΔΥΠΟΓΕ) διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα:
1. Τµήµα Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας (ΥΔΡΟΓΕ), µε αρµοδιότητες:
α) τις µελέτες δίαιτας υπόγειων υδροφορέων, τις έρευνες εντοπισµού υπόγειων υδάτων και την εκπόνηση ειδικών υδρογεωλογικών µελετών,
β) την κατάρτιση υδρογεωλογικών - υδροχηµικών χαρτών και
την ανάπτυξη βάσεων υδρογεωλογικών δεδοµένων,
γ) την προσοµοίωση υπόγειων υδροφορέων,
δ) την ανάπτυξη και τη λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης υπόγειων υδάτων,
ε) τις έρευνες και τις µελέτες ισοζυγίων υδρολογικών λεκανών
και την εκπόνηση υδρολογικών µελετών υδραυλικών έργων και
γεωµορφολογικών µελετών,
στ) την ανάπτυξη βάσης δεδοµένων για ισοζύγια υδρολογικών
λεκανών,
ζ) τη διαµόρφωση προτάσεων πολιτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων.
2. Τµήµα Γεωθερµίας και Ιαµατικών Φυσικών Πόρων (ΓΕΩΘΕ),
µε αρµοδιότητες:
α) την έρευνα, την καταγραφή και την αξιολόγηση του γεωθερµικού δυναµικού και των θερµών πηγών,
β) τις ολοκληρωµένες µελέτες δίαιτας και αξιοποίησης γεωθερµικών πεδίων,
γ) τις µελέτες και τις έρευνες αξιοποίησης της αβαθούς γεωθερµίας,
δ) την έρευνα της ηφαιστειότητας της Χώρας, καθώς και τη
µελέτη και την παρακολούθηση των ενεργών ηφαιστείων,
ε) την υδρογεωλογική έρευνα και τη µελέτη µεταλλικών, ολιγοµεταλλικών και επιτραπέζιων υδάτων, καθώς και των θερµοµεταλλικών και λοιπών εθνικών ιαµατικών φυσικών πόρων,
στ) την κατάρτιση και ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων γεωθερµίας και θερµοµεταλλικών υδάτων.
3. Τµήµα Αναλυτικών Εργαστηρίων (ΤΑΝΕ), µε αρµοδιότητες:
α) τις φυσικές και χηµικές δοκιµές και µετρήσεις υδατικών
δειγµάτων, για τον προσδιορισµό των κύριων στοιχείων, ιχνοστοιχείων και των άλλων ειδικών παραµέτρων των πόσιµων, υπόγειων
και επιφανειακών νερών, καθώς και τη µικροβιολογική ανάλυση
του πόσιµου νερού (νερά δικτύων ύδρευσης),
β) τη λειτουργία διαπιστευµένου Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Εµφιαλωµένων νερών µε αντικείµενο τη χηµική και µικροβιολογική ανάλυση νερών, καθώς και τον έλεγχο των
εµφιαλωµένων νερών στο στάδιο της αρχικής αξιολόγησης, αλλά
και στα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εξαγωγής, ως προς
την τήρηση των προδιαγραφών της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας τρίτων χωρών,
γ) τις φυσικές και χηµικές δοκιµές και µετρήσεις σε ορυκτές
πρώτες ύλες (εδάφη, πετρώµατα, µεταλλεύµατα), προϊόντα µεταλλευτικής βιοµηχανίας, στερεά καύσιµα και βιοκαύσιµα, καθώς
και τον προσδιορισµό των κύριων στοιχείων, ιχνοστοιχείων, σπανίων γαιών και άλλων ειδικών παραµέτρων,
δ) τη συµµετοχή σε χηµικές µελέτες για τις παραπάνω κατηγορίες δειγµάτων,
ε) τη λειτουργία των εργαστηρίων του Τµήµατος,
στ) την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους για τα παραπάνω αναλυτικά αντικείµενα,
ζ) τον σχεδιασµό της αντιµετώπισης των αναλυτικών αναγκών
της Αρχής και τον επιστηµονικό συντονισµό όλων των χηµικών
εργαστηρίων του (κεντρικών και περιφερειακών µονάδων).
Άρθρο 34
Διάρθρωση και αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ορυκτών
Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ)
Η Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ)
διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

1. Τµήµα Κοιτασµατολογικής και Μεταλλευτικής Έρευνας
(ΚΟΙΜΕ), µε αρµοδιότητες:
α) την υλοποίηση ερευνών και µελετών εντοπισµού και αξιολόγησης κάθε είδους ορυκτών πρώτων υλών (Ο.Π.Υ.), για την
αποτίµηση του κοιτασµατολογικού δυναµικού της Χώρας, περιλαµβανοµένου του υπολογισµού των αποθεµάτων από δευτερογενείς πηγές, όπως τα εξορυκτικά απόβλητα,
β) τις γνωµατεύσεις καταλληλότητας Ο.Π.Υ. σε συνεργασία µε
άλλες υπηρεσιακές µονάδες της Αρχής,
γ) τη συµµετοχή στις Επιτροπές καθορισµού λατοµικών περιοχών,
δ) την ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων ορυκτών πρώτων υλών,
ε) την εκπόνηση µεταλλευτικών ερευνών για την αποτίµηση
του δυναµικού κοιτασµάτων των ορυκτών πρώτων υλών και τη
διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους, καθώς και γεωστατιστικών µελετών για την αποτίµηση του δυναµικού ορυκτών
πρώτων υλών και για γεωλογικές εφαρµογές,
στ) την αναγνώριση και κοιτασµατολογική έρευνα και µελέτη
των στερεών ενεργειακών πρώτων υλών µε οικονοµικό ενδιαφέρον,
ζ) την έρευνα και τη µελέτη µη ενεργειακών χρήσεων των λιγνιτών,
η) την αναγνώριση και κοιτασµατολογική έρευνα ουρανίου, θορίου και συνοδών παραγενετικών µετάλλων, όπως σπανίων
γαιών,
θ) τη ραδιοπροστασία του πληθυσµού από την εκποµπή ακτινοβολιών «α», «β» και «γ»,
ι) την αξιολόγηση της συµβολής των ακτινοβολιών στη γνώση
της σεισµικής επικινδυνότητας περιοχών,
ια) την εκπόνηση οικονοµοτεχνικών µελετών και µελετών εκµετάλλευσης και αξιοποίησης κοιτασµάτων ορυκτών πόρων,
καθώς και τη συµµετοχή σε περιβαλλοντικές µελέτες,
ιβ) τον συντονισµό και την υποστήριξη του ερευνητικού έργου
της Αρχής σε µελέτες οικονοµοτεχνικής φύσης,
ιγ) τη λειτουργία του διαπιστευµένου Εργαστηρίου «ΛΙΘΟΣ»
µε αντικείµενα:
αα. τον εργαστηριακό προσδιορισµό των αισθητικών, φυσικών
και µηχανικών χαρακτηριστικών των φυσικών διακοσµητικών πετρωµάτων και των µωσαϊκών λίθων µε στόχο την ποιοτική αξιολόγησή τους,
ββ. τη συµβολή στην απόδοση σήµανσης CE σε τελικά προϊόντα από διακοσµητικά πετρώµατα,
γγ. τη διενέργεια αυτοψιών, µε σκοπό την επίλυση προβληµάτων µετά την εφαρµογή προϊόντων από διακοσµητικά πετρώµατα,
ιδ) τη λειτουργία του διαπιστευµένου Εργαστηρίου Ενεργειακών Πρώτων Υλών µε αντικείµενο τις αναλύσεις των στερεών
ενεργειακών πρώτων υλών (γαιάνθρακων-τύρφης και ραδιενεργών).
2. Τµήµα Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας (ΤΟΠ), µε αρµοδιότητες:
α) την εκπόνηση ορυκτολογικών και πετρογραφικών µελετών
πετρωµάτων, εδαφών, αδρανών και κάθε είδους φυσικών υλικών,
καθώς και γεω-αρχαιολογικών αντικειµένων,
β) την πραγµατοποίηση εργαστηριακών και λοιπών εξετάσεων
για την ύπαρξη επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία στοιχείων ή
ορυκτών στον αέρα,
γ) την επιµέλεια των µουσειακών συλλογών και του Μουσείου
Ορυκτών και Πετρωµάτων της Αρχής,
δ) την οργάνωση και επιµέλεια εκπαιδευτικών επισκέψεων
σχολείων στις εγκαταστάσεις της Αρχής,
ε) την παροχή υπηρεσιών εξέτασης διαφόρων φυσικών και τεχνητών υλικών προς ιδιώτες, εταιρείες και οργανισµούς του Δηµοσίου, περιφέρειες και οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ειδικότερα για τα δοµικά υλικά δηµοσίων έργων, η εξέταση γίνεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 158 του ν. 4412/2016
(A’ 147), κατόπιν συµφωνίας µε το αρµόδιο Υπουργείο.
3. Τµήµα Γεωχηµείας και Περιβάλλοντος (ΓΕΠ), µε αρµοδιότητες:
α) τις γεωχηµικές έρευνες και µελέτες κάθε είδους, µε τη
χρήση φυσικών υλικών, όπως ποτάµιων και λιµναίων ιζηµάτων,
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εδάφους, µονοετών και πολυετών φυτών, πετρωµάτων, παρόχθιων και πληµµυρικών ιζηµάτων, σκόνης δρόµων και αιωρούµενων σωµατιδίων,
β) την ανάπτυξη βάσεων γεωχηµικών δεδοµένων και τη σύνταξη γεωχηµικών πολυστοιχειακών χαρτών ποικίλης κλίµακας,
καθώς και ατλάντων,
γ) την υποστήριξη ερευνητικών έργων για την αναζήτηση και
τον εντοπισµό Ο.Π.Υ.,
δ) τις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο έδαφος και
τα ύδατα, προστασίας περιβάλλοντος, διάθεσης αποβλήτων και
διασποράς ρύπων,
ε) τον συντονισµό και την υποστήριξη του ερευνητικού έργου
της Αρχής σε σχέση µε το περιβάλλον.
4. Τµήµα Τεχνολογίας Ορυκτών Πρώτων Υλών και Μεταλλουργίας (ΤΕΟΠΥΜ), µε αρµοδιότητες:
α) τις δοκιµές και µελέτες εµπλουτισµού και µεταλλουργικής
επεξεργασίας κάθε είδους Ο.Π.Υ., σε εργαστηριακή και ηµι-βιοµηχανική κλίµακα, για την ανάπτυξη διαγραµµάτων ροής επεξεργασίας και τη συµµετοχή στην εκπόνηση σχετικών οικονοµοτεχνικών µελετών,
β) τη µελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών διαφόρων τύπων
εξορυκτικών αποβλήτων ή και παραπροϊόντων της εξορυκτικής
βιοµηχανίας και τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησής
τους για την ανάκτηση χρήσιµων συστατικών ή την παραγωγή
χρήσιµων προϊόντων, µέσω της ανάπτυξης κατάλληλων µεθοδολογιών, καθώς και τη συµµετοχή στην εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας για τη διαχείρισή τους,
γ) την εκτέλεση δοκιµών ελέγχου τοξικότητας στερεών αποβλήτων και λασπών σε διαπιστευµένο Εργαστήριο Ελέγχου Τοξικότητας Στερεών Αποβλήτων,
δ) την υποστήριξη του ερευνητικού έργου άλλων υπηρεσιακών
µονάδων της Αρχής σε εργασίες επεξεργασίας και προετοιµασίας δειγµάτων κάθε είδους Ο.Π.Υ.,
ε) τη συµµετοχή στην εκπόνηση µελετών ρύπανσης από βιοµηχανική δραστηριότητα σε στερεά δείγµατα,
στ) την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους µε την εκτέλεση δοκιµών και µετρήσεων στο αντικείµενο της αρµοδιότητας του Τµήµατος,
ζ) τις δοκιµές, έρευνες και µελέτες γεωµικροβιολογίας σε γεωλογικά και µεταλλευτικά δείγµατα.
5. Τµήµα Γνωµοδοτήσεων και Ελέγχου Μεταλλείων, µε αντικείµενο την άσκηση των γνωµοδοτικών και ελεγκτικών αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε τους νόµους 274/1976 (A’ 50) και 4512/2018
(A’ 5) και τα νοµοθετικά διατάγµατα 4433/1964 (A’ 219) και του
ν.δ. 210/1973 (A’ 277), καθώς και µετά από ανάθεση από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 35
Διάρθρωση και αρµοδιότητες της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης και Υποδοµών (ΔΑΝΥ)
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδοµών (ΔΑΝΥ) διαρθρώνεται
στα εξής Τµήµατα:
1. Τµήµα Μηχανικών-Κτηριακών Υποδοµών και Εκτέλεσης
Έργων (ΤΥΠΕΚΕ), µε αρµοδιότητες:
α) τη διάθεση και βέλτιστη αξιοποίηση του υφιστάµενου µηχανικού εξοπλισµού (γεωτρύπανα, αυτοκίνητα), τεχνικών υλικών
και ανταλλακτικών και τον προγραµµατισµό της προµήθειας νέου
µηχανικού εξοπλισµού, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες
κατά περίπτωση υπηρεσιακές µονάδες,
β) τη συντήρηση των κτιρίων και ηλεκτροµηχανολογικών κτιριακών εγκαταστάσεων της Αρχής, την εκτέλεση συναφών τεχνικών εργασιών και τη µέριµνα για τα σχετικά θέµατα,
γ) την επισκευή και συντήρηση του υφιστάµενου µηχανικού
εξοπλισµού της Αρχής, τεχνικών υλικών και ανταλλακτικών,
δ) τον προγραµµατισµό, την οργάνωση και τη διοίκηση των εργοταξίων της Αρχής, για την εκτέλεση τεχνικών έργων πεδίου,
σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσιακές µονάδες,
ε) την εκτέλεση των τεχνικών ερευνητικών έργων πεδίου της
Αρχής, όπως γεωτρήσεων, στοών και επιφανειακών εκσκαφών,
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για την υποστήριξη των ερευνών των κεντρικών υπηρεσιακών µονάδων της Αρχής,
στ) τον συντονισµό και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των
τεχνικών ερευνητικών έργων που ανατίθενται στις περιφερειακές
µονάδες.
ζ) την οργάνωση και εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών.
2. Τµήµα Ανάπτυξης, Ποιότητας και Ελέγχου (ΤΑΠΠΕ), µε αρµοδιότητες:
α) την κατάρτιση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου
ανάπτυξης του έργου της Αρχής,
β) την υποστήριξη του προγραµµατισµού και τον συντονισµό
της επιχειρησιακής δράσης και των έργων της Αρχής, σε άµεση
συνεργασία µε τις επιµέρους υπηρεσιακές µονάδες, την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των σχεδίων δράσης και
των έργων της Αρχής, για την τήρηση των διαχειριστικών απαιτήσεων των σχετικών προγραµµάτων, τη βέλτιστη χρήση πόρων,
τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και
την ενηµέρωση των πληροφοριακών συστηµάτων και της διοίκησης της Αρχής,
γ) τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων διαχείρισης
των ερευνητικών έργων της Αρχής και την τήρηση αρχείου σχετικών εγγράφων, την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος και
του απολογισµού του ερευνητικού έργου της Αρχής, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες καθ’ ύλην υπηρεσιακές µονάδες,
δ) τη συνεργασία µε το αρµόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο,
τις διαχειριστικές αρχές και τους διεθνείς οργανισµούς,
ε) την παρακολούθηση των προκηρύξεων και προσκλήσεων
για την εκπόνηση µελετών και έργων, αρµοδιότητας της Αρχής,
στ) την εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίου προβολής του έργου
της Αρχής, σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες, και την ανάπτυξη και εξυπηρέτηση των διεθνών συνεργασιών της Αρχής,
ζ) την κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης
του προσωπικού, λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών των υπηρεσιακών µονάδων,
η) τις δηµόσιες και διεθνείς σχέσεις, σε συνεργασία µε το Γραφείο Γενικού Διευθυντή και το Γραφείο Δηµόσιων Σχέσεων.
3. Τµήµα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µε αρµοδιότητες:
α) την κατάρτιση ολοκληρωµένου επιχειρησιακού σχεδίου
ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) στην Αρχή, τόσο σε επίπεδο λογισµικού και εξοπλισµού,
όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών παγκόσµιου ιστού (Webservices),
για τον προσδιορισµό των αναγκών της Αρχής,
β) τον σχεδιασµό, καθώς και τη διαχείριση και τη συντήρηση
των υποδοµών ΤΠΕ της Αρχής και των τροποποιήσεων του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος διοίκησης της Αρχής,
γ) τον σχεδιασµό, συγκέντρωση και συντήρηση της βάσης γεωχωρικών δεδοµένων και µεταδεδοµένων, σύµφωνα µε το εθνικό
και ενωσιακό δίκαιο του ν. 3882/ 2010.
δ) τον σχεδιασµό, υλοποίηση, συντήρηση και βελτίωση της
ιστοσελίδας της Αρχής, καθώς και όσον αφορά το έργο της Διαύγειας σε συνεργασία µε όλες τις υπηρεσιακές µονάδες της
Αρχής,
ε) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών της Αρχής και την
υποστήριξη της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας της Αρχής για
τις ηλεκτρονικές προµήθειες και συµβάσεις,
στ) την ανάπτυξη υπηρεσιών παγκόσµιου ιστού (Webservices)
για την παροχή στοιχείων στις αρµόδιες εποπτικές και ελεγκτικές
αρχές των συγχρηµατοδοτούµενων έργων,
ζ) τη δηµιουργία πλατφόρµας ηλεκτρονικών υπηρεσιών
(mapservices) για τη διαχείριση των ανοικτών δεδοµένων της
Αρχής,
η) τη δηµιουργία και διαχείριση πλατφόρµας ηλεκτρονικών
υπηρεσιών για την ένταξη της Αρχής στην υποδοµή των γεωλογικών φορέων της Ευρώπης,
θ) την οργάνωση και διαχείριση της βιβλιοθήκης της Αρχής.
Άρθρο 36
Διάρθρωση και Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης
Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ)
διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα και αυτοτελές Γραφείο:
1. Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΤΟΥ), µε αρµοδιότητες:
α) τον οικονοµικό προγραµµατισµό και την κατάρτιση του ετήσιου οικονοµικού προϋπολογισµού, απολογισµού, ισολογισµού
και λοιπών οικονοµικών καταστάσεων,
β) τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών, µε βάση
πλήρη και νόµιµα δικαιολογητικά, και την έκδοση των χρηµατικών
ενταλµάτων,
γ) την ταµειακή διαχείριση και τα συστήµατα πληρωµών,
δ) τη λογιστική παρακολούθηση, την κοστολόγηση και τη διενέργεια των διαγωνισµών και των άλλων διαδικασιών ανάθεσης
για τη σύναψη συµβάσεων που αφορούν προµήθειες, υπηρεσίες,
µελέτες και έργα,
ε) την τήρηση αρχείων χρηµατικών ενταλµάτων και προµηθειών, αναθέσεων υπηρεσιών, µελετών και έργων,
στ) τη διαχείριση και τη διάθεση των επιστηµονικών εκδόσεων
και χαρτών της Αρχής,
ζ) τη διαχείριση των πάσης φύσης πάγιων και αναλώσιµων υλικών της Αρχής,
η) την οικονοµική διαχείριση της βιβλιοθήκης και των αεροφωτογραφιών,
θ) την παροχή υποστήριξης στις διαχειρίσεις των περιφερειακών µονάδων και τη συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία και
φορείς και την παροχή σχετικών πληροφοριών.
2. Τµήµα Διοικητικών Υπηρεσιών και Μισθοδοσίας (ΔΥΜ), µε
αρµοδιότητες:
α) τον σχεδιασµό και διαχείριση εφαρµογής συστηµάτων διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων,
β) την κατάρτιση και υποβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής
αναλυτικής κατάστασης µισθοδοσίας του προσωπικού,
γ) την προκήρυξη διαγωνισµών για τον διορισµό υπαλλήλων,
δ) τη διοικητική υποστήριξη και µέριµνα.
3. Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας και Πρόληψης, µε αρµοδιότητα τον χειρισµό θεµάτων υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων και εγκαταστάσεων.
Άρθρο 37
Διάρθρωση και αρµοδιότητες της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών
Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ)
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων
(ΔΦΥΤΕΚ) ασκεί τις αρµοδιότητες των περιπτώσεων ιη’και ιθ’ του
άρθρου 26 σχετικά µε τους γεωλογικούς κινδύνους, καθώς και
κάθε άλλη συναφή αρµοδιότητα.
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων
(ΔΦΥΤΕΚ) διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα:
α) Τµήµα Διαχείρισης, Πρόληψης και Αντιµετώπισης Φυσικών
Κινδύνων (ΦΥΚ), µε αρµοδιότητα τους γεωλογικούς κινδύνους,
τα κατολισθητικά και τα διαβρωτικά φαινόµενα, τα δευτερογενή
γεωλογικά φαινόµενα λόγω σεισµών, τους ηφαιστειακούς κίνδυνους, τους υδάτινους κινδύνους και τις πληµµύρες,
β) Τµήµα Διαχείρισης, Πρόληψης και Αντιµετώπισης Τεχνολογικών Κινδύνων (ΤΕΚ), µε αρµοδιότητα τους κινδύνους στο έδαφος και στο υπέδαφος, καθώς και στα επιφανειακά και υπόγεια
νερά από βιοµηχανικά ατυχήµατα, ακτινοβολίες, από ραδιενεργά
µεταλλεύµατα και ορυκτά, από βιολογικές και εν γένει ανθρωπογενείς καταστροφές.
Άρθρο 38
Αυτοτελείς υπηρεσιακές µονάδες υπαγόµενες
απευθείας στον Γενικό Διευθυντή
Στον Γενικό Διευθυντή υπάγονται απευθείας οι εξής αυτοτελείς υπηρεσιακές µονάδες:
1. Γραφεία Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, σε επίπεδο Τµήµατος, µε αρµοδιότητες τη διοικητική,
επιστηµονική και γραµµατειακή υποστήριξη και τις δηµόσιες σχέσεις του Γενικού Διευθυντή και των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, καθώς και την προβολή του έργου της Αρχής σε συνερ-
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γασία µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Αρχής.
2. Νοµική Υπηρεσία, σε επίπεδο Διεύθυνσης, µε αρµοδιότητα
τη νοµική εκπροσώπηση και τον χειρισµό των νοµικών θεµάτων
από την εν γένει δραστηριότητα της Αρχής και, συγκεκριµένα,
την παροχή νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων, τον νοµικό
έλεγχο των προκηρύξεων και των συµβάσεων ανάθεσης έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών, την παράσταση της Αρχής ενώπιον
των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών σε προδικαστικές
και ενδικοφανείς διαδικασίες, καθώς και την ανάθεση υποθέσεων
και νοµικών έργων, που δεν µπορεί να διεκπεραιωθούν από το
προσωπικό της, σε τρίτους συνεργαζόµενους δικηγόρους. Στη
Νοµική Υπηρεσία λειτουργεί Τµήµα Δικαστικού, στο οποίο προΐσταται δικηγόρος που προσλαµβάνεται µε απόφαση του Δ.Σ.,
για τη διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων της Αρχής. Στη Νοµική Υπηρεσία µπορεί να υπηρετούν έως δύο (2) ασκούµενοι δικηγόροι.
3. Περιφερειακές µονάδες, σε επίπεδο Τµήµατος, µε αντικείµενο την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Αρχής στην εδαφική περιφέρεια που ορίζει το Δ.Σ., σε συνεργασία µε όλες τις κεντρικές
υπηρεσίες της Αρχής. Οι περιφερειακές µονάδες της Αρχής είναι
οι εξής:
α) Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
β) Περιφερειακή Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας,
γ) Περιφερειακή Μονάδα Δυτικής Μακεδονίας,
δ) Περιφερειακή Μονάδα Ηπείρου,
ε) Περιφερειακή Μονάδα Πελοποννήσου,
στ) Περιφερειακή Μονάδα Κρήτης.
Με το διάταγµα του άρθρου 42 µπορεί να συνιστώνται νέες ή
να καταργούνται οι υφιστάµενες περιφερειακές µονάδες.
Για τη λειτουργία των περιφερειακών µονάδων τηρούνται οι
σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Γενικού Διευθυντή και οι
αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου.
4. Γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων, µε αρµοδιότητα τις δηµόσιες
σχέσεις και την προβολή του έργου της Αρχής, σε συνεργασία
µε το Γραφείο Γενικού Διευθυντή, καθώς και µε τις άλλες υπηρεσίες της Αρχής, µε τις οποίες το Γραφείο Δηµόσιων Σχέσεων
συνεργάζεται σε τακτική βάση µέσω ενός υπαλλήλου ΠΕ από
κάθε Διεύθυνση, που ορίζεται από τον Προϊστάµενό της.
5. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου σε επίπεδο Τµήµατος, µε τις
εξής αρµοδιότητες:
α) τον οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο των δηµοσίων υπολόγων και δηµοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στον φορέα,
β) τον έλεγχο της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής
είσπραξης και εµφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων,
όπως και της διαχείρισης της περιουσίας της Αρχής, µε την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του µισθολογικού
κόστους, για τον εντοπισµό ενδεχόµενων φαινοµένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή
διαφθοράς και την αποτροπή τους στο µέλλον,
γ) την αξιολόγηση της οικονοµίας, της αποδοτικότητας και της
αποτελεσµατικότητας των διοικητικοοικονοµικών λειτουργιών
της Αρχής βάσει της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης,
δ) τη δηµιουργία και τον έλεγχο επάρκειας του συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου των τεχνικών, διοικητικών και οικονοµικών
λειτουργιών της Αρχής και την εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
ε) την εφαρµογή της πολιτικής της Αρχής για την ποιότητα των
παρεχόµενων υπηρεσιών και την κατάρτιση και την επικαιροποίηση του Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας,
στ) την επιµέλεια της εφαρµογής συστηµάτων ποιότητας ISO
από την Αρχή,
ζ) τον έλεγχο πληροφοριακών συστηµάτων των διοικητικών και
οικονοµικών λειτουργιών,
η) τον έλεγχο εφαρµογής από το προσωπικό των κανόνων δικαίου, του Κανονισµών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και αποφάσεων της Διοίκησης και των Διευθύνσεων της Αρχής,
θ) τη διενέργεια ερευνών σχετικά µε τις αρµοδιότητες του
Τµήµατος, κατόπιν εντολής της Διοίκησης,
ι) τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων απολογισµού έργου της υπηρεσίας, σχετικά µε όλες τις υπηρεσιακές µονάδες της Αρχής,
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ια) την έγγραφη ενηµέρωση του Δ.Σ. και του Γενικού Διευθυντή για τους ελέγχους που διενεργεί τουλάχιστον µία (1) φορά
κάθε τρίµηνο και την υποβολή προτάσεων.
Άρθρο 39
Γραµµατεία Διοικητικού Συµβουλίου
1. Υπό την εποπτεία του Προέδρου λειτουργεί Γραµµατεία Διοικητικού Συµβουλίου µε αρµοδιότητα και ευθύνη την επιµέλεια
των εργασιών του Δ.Σ., την αποστολή προσκλήσεων για τη σύγκληση συνεδρίασης Δ.Σ. και την τήρηση πρακτικών.
2. Η Γραµµατεία του Δ.Σ. εκτελεί χρέη ιδιαίτερου γραφείου
του Προέδρου της Αρχής και συγκεκριµένα είναι αρµόδια για
την:
α. επικουρία του έργου του Προέδρου,
β. επιµέλεια των συνεργασιών και συσκέψεων του Προέδρου
και τη διεκπεραίωση της γραµµατειακής του υποστήριξης.
Άρθρο 40
Όργανα συντονισµού και ολοκλήρωσης
Η λειτουργία της βασικής οργανωτικής δοµής υποστηρίζεται
από συλλογικά όργανα οριζόντιου συντονισµού και ολοκλήρωσης, τα οποία είναι τα εξής:
α. Τεχνική Επιτροπή.
Η Τεχνική Επιτροπή είναι επταµελές όργανο, που αποτελείται
από υπαλλήλους της Αρχής που επιλέγονται µε κριτήρια που ορίζει το Δ.Σ. της Αρχής και συγκροτείται µε διετή θητεία, µε απόφαση του Δ.Σ.. Στην Τεχνική Επιτροπή προεδρεύει ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Έργων. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί σε θέµατα που προβλέπονται από τους Κανονισµούς της Αρχής ή που
ανατίθενται από τον Γενικό Διευθυντή.
β. Επιστηµονικό Συµβούλιο.
Το Επιστηµονικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του
Δ.Σ., ως αµισθί συµβουλευτικό όργανό του σε θέµατα ανάληψης
νέων δραστηριοτήτων και εξειδίκευσης στρατηγικών ανάπτυξης
της έρευνας της Αρχής. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο αποτελείται
από διακεκριµένους γεωεπιστήµονες µε µακρόχρονη ερευνητική
εµπειρία και τεχνογνωσία στα γνωστικά αντικείµενα της Αρχής.
Με επιµέλεια του Προέδρου του Δ.Σ., που εκτελεί καθήκοντα
Προέδρου του Επιστηµονικού Συµβουλίου, τηρούνται πρακτικά
των συνεδριάσεων και συντάσσονται γραπτές γνωµοδοτήσεις. Η
θητεία του Επιστηµονικού Συµβουλίου είναι τριετής και µπορεί
να ανανεώνεται.
γ. Οµάδες Διοίκησης Έργων.
Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ή του αρµόδιου Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή είναι δυνατή η σύσταση, λειτουργία και
στελέχωση Οµάδων Διοίκησης Έργων (ΟΔΕ), ως οριζόντιων
δοµών οργάνωσης της Αρχής. Οι ΟΔΕ αναλαµβάνουν την εκτέλεση συγκεκριµένων έργων ή προγραµµάτων και συνεργάζονται
µε τις υπηρεσίες της Αρχής. Στις ΟΔΕ συµµετέχουν εργαζόµενοι
της Αρχής µε παράλληλη άσκηση των καθηκόντων τους, χωρίς
τους χρονικούς περιορισµούς της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.
3528/2007 (A’ 26).
Άρθρο 41
Ζητήµατα οργάνωσης υπηρεσιακών µονάδων
Το Δ.Σ., µετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, αποφασίζει
για κάθε θέµα που προκύπτει από τη λειτουργία, την οργάνωση,
τη διάρθρωση και την κατανοµή των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιακών µονάδων της Αρχής.
Με απόφαση του Δ.Σ. ιδρύονται, λειτουργούν και καταργούνται διαπιστευµένα εργαστήρια στην Αρχή για την εκτέλεση των
αρµοδιοτήτων του άρθρου 26.
Άρθρο 42
Τροποποίηση οργάνωσης - εξουσιοδότηση
Με διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
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σης, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ., µπορεί να ανατίθενται στην
Αρχή και άλλες αρµοδιότητες, εκτός από αυτές του άρθρου 26,
καθώς και να τροποποιείται η διοικητική διάρθρωση της Αρχής,
καθώς και να καταργούνται, να συνενώνονται ή να δηµιουργούνται νέες υπηρεσιακές µονάδες και οργανικές θέσεις στην Αρχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Άρθρο 43
Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού
στην κεντρική και στις περιφερειακές
υπηρεσίες της Αρχής
1. Εκτός από τις θέσεις του άρθρου 30, στην Αρχή συνιστώνται
διακόσιες είκοσι (220) οργανικές θέσεις προσωπικού δηµοσίου
δικαίου και πέντε (5) θέσεις µε σχέση έµµισθης εντολής.
2. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού κατατάσσονται, ανά κατηγορία, ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέσεις εκατόν είκοσι έξι (126),
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις έντεκα
(11),
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις πενήντα επτά (57),
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις είκοσι
έξι (26),
3. Οι θέσεις µε σχέση έµµισθης εντολής κατατάσσονται ως
εξής:
α) Νοµικού Συµβούλου, θέση µία (1),
β) Δικηγόρων, θέσεις τρεις (3),
γ) Δικηγόρου Προϊστάµενου Νοµικής Υπηρεσίας, θέση µία (1).
4. Με τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας κατανέµονται
στις υπηρεσιακές µονάδες της κεντρικής υπηρεσίας και στις περιφερειακές µονάδες της Αρχής, οι οργανικές θέσεις του προσωπικού και καθορίζονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες αυτών. Με
απόφαση του Δ.Σ. της Αρχής µπορεί να ανακατανέµονται µεταξύ
των υπηρεσιακών µονάδων της Αρχής οι θέσεις του προσωπικού.
5. Προσόντα για την πρόσληψη στις θέσεις των ανωτέρω κλάδων είναι όσα ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
6. Για την κάλυψη έκτακτων, εποχικών ή παροδικών αναγκών
µπορεί να προσλαµβάνεται προσωπικό µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε σύµβαση έργου, σύµφωνα µε τα άρθρα 21
του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206).
Άρθρο 44
Ένταξη του προσωπικού σε µισθολογικά
και βαθµολογικά κλιµάκια
Για τις αποδοχές και την εξέλιξη σε µισθολογικά κλιµάκια του
προσωπικού της Αρχής, που καταλαµβάνει τις οργανικές θέσεις
του άρθρου 43, εφαρµόζονται τα άρθρα 7 έως και 34 του ν.
4354/2015 (Α’ 176). Για τη βαθµολογική εξέλιξη του προσωπικού
εφαρµόζονται τα άρθρα 80 έως 83 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ..
Άρθρο 45
Τοποθέτηση προσωπικού, ανάθεση καθηκόντων
και αρµοδιοτήτων
1. Η τοποθέτηση του προσωπικού στις υπηρεσιακές µονάδες
της Αρχής και η ανάθεση καθηκόντων γίνεται µε απόφαση του
Γενικού Διευθυντή, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων και τις ειδικότητες
των υπαλλήλων.
2. Θέµατα συνδεόµενα µε ζητήµατα άσκησης καθηκόντων του
προσωπικού που υπηρετεί στις υπηρεσιακές µονάδες της Αρχής
ρυθµίζονται µε σχετικές εγκυκλίους και αποφάσεις του Γενικού
Διευθυντή.

Άρθρο 46
Προϊστάµενοι υπηρεσιακών µονάδων
1. Οι Προϊστάµενοι των υπηρεσιακών µονάδων της Αρχής επιλέγονται µε τη διαδικασία και τα κριτήρια των άρθρων 84 έως 86
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Ο Γενικός Διευθυντής και οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές επιλέγουν από τους υπαλλήλους
της Αρχής, τους προϊσταµένους των γραφείων τους, για ίση µε
αυτούς θητεία.
2. Η πρόσληψη δικηγόρων στις θέσεις των προϊσταµένων της
Νοµικής Υπηρεσίας και του Τµήµατος Δικαστικού γίνεται, σύµφωνα µε τον Κώδικα Δικηγόρων, απευθείας µε απόφαση του
Δ.Σ.. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται τα περαιτέρω προσόντα για
κάθε θέση της Νοµικής Υπηρεσίας.
3. Με τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας ορίζονται τα
αναγκαία προσόντα και οι ειδικότητες για κάθε θέση Προϊσταµένου της Αρχής, στα οποία περιλαµβάνονται εµπειρία σε σχέση
µε το αντικείµενο της Αρχής, καθώς επίσης και γνωστική εξειδίκευση σε συναφή τοµέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Άρθρο 47
Πόροι αρχής
1. Πόροι της Αρχής είναι:
α) ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
β) επιχορηγήσεις και χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό ή το
συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του προγράµµατος δηµοσίων
επενδύσεων και έσοδα από την υλοποίηση προγραµµάτων που
χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται από το Κράτος, την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς,
γ) έσοδα από τη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας της
Αρχής,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες,
ε) έσοδα από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και κάθε
φύσης αµοιβές, νοµικών ή φυσικών προσώπων που καταβάλλονται στην Αρχή.
Τα προκύπτοντα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, κατατίθενται σε διακεκριµένο κωδικό εσόδων και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών ερευνητικών και
λειτουργικών της Αρχής.
2. Οι πόροι των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 διατίθενται αποκλειστικά για τον ειδικό σκοπό δηµόσιας ωφέλειας
της παροχής συνεχών και αδιάλειπτων γεωλογικών υπηρεσιών
από την Αρχή προς το Κράτος, ανήκουν στη δηµόσια περιουσία
και είναι ακατάσχετοι από κάθε τρίτο.
3. Η Αρχή µπορεί να συνάπτει δάνεια µε εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ’ του άρθρου 91
του ν. 4549/2018 (A’ 105).
4. Τα έσοδα της Αρχής από την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες
ή την εκµετάλλευση των άυλων αγαθών της θεωρούνται ιδιωτική
περιουσία της Αρχής.
5. Οι αµοιβές, που εισπράττονται από φορείς του δηµοσίου
για την εκτέλεση έργων δηµόσιας ωφέλειας, στο πλαίσιο αρµοδιοτήτων της Αρχής, δεν αποτελούν ιδιωτικούς πόρους της
Αρχής, αλλά αποτελούν λειτουργικούς πόρους κάλυψης των δαπανών που απαιτήθηκαν για την εκτέλεσή αυτών και καλύπτουν
επίσης τις αµοιβές των συλλογικών οργάνων της Αρχής, ως ορίζει το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (A’ 176).
6. Η Αρχή απολαµβάνει όλων ανεξαιρέτως των ατελειών,
καθώς και των ουσιαστικών και δικονοµικών προνοµίων του Δηµοσίου, µε την εξαίρεση των υποχρεώσεων των Ν.Π.Δ.Δ. µε βάση
τη φορολογική νοµοθεσία.
Άρθρο 48
Οικονοµική και λογιστική διαχείριση
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1. Η οικονοµική διαχείριση γίνεται, σύµφωνα µε τον ν. 4270/
2014, ενώ η λογιστική διαχείριση γίνεται, σύµφωνα µε το π.δ.
54/2018 (A’ 103).
2. Με τον Κανονισµό Οικονοµικών της παραγράφου 2 του άρθρου 50 µπορεί να ρυθµίζονται εφόσον απαιτείται, ειδικότερα θέµατα οικονοµικής και λογιστικής διαχείρισης της Αρχής.
Άρθρο 49
Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
1. Συνιστάται και λειτουργεί στην Αρχή, Ειδικός Λογαριασµός
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε έρευνα, κατάρτιση, τεχνολογική ανάπτυξη και υποστήριξη της Αρχής, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών
συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού αυτού.
2. Για τα θέµατα λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. ισχύουν αναλόγως
τα άρθρα 50 έως 68 του ν. 4485/2017 (A’ 114) µε την επιφύλαξη
του επόµενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. της Αρχής, εξειδικεύονται και ορίζονται σχετικώς, τα θέµατα λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισης και ελέγχου του Ε.Λ.Κ.Ε..
3. Στον ΕΛ.Κ.Ε. µπορούν να εντάσσονται τα κονδύλια των εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραµµάτων που αναλαµβάνει η Αρχή,
σύµφωνα µε τους σκοπούς λειτουργίας της και εκπληρούν τους
σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς και οι αµοιβές
που εισπράττονται από το Δηµόσιο ή ιδιώτες.
Άρθρο 50
Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας – εξουσιοδότηση σε
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1. Ειδικότερα θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Αρχής, ρυθµίζονται µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας, που εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. της Αρχής, µπορεί να εγκρίνεται
Κανονισµός Οικονοµικών και Κανονισµός Λειτουργίας Δ.Σ. για
την εξειδίκευση ειδικότερων τεχνικών ζητηµάτων δράσης των οργάνων της Αρχής και άσκησης των αρµοδιοτήτων τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 51
Λύση και εκκαθάριση Ινστιτούτου Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών
1. Το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» (ΙΓΜΕ), το
οποίο ιδρύθηκε µε τον ν. 272/1976 (A’ 50), λύεται και τίθεται σε
εκκαθάριση από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6 και συµπληρωµατικά
στα άρθρα 72 έως 77 ΑΚ.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ορίζεται ο εκκαθαριστής, η µηνιαία αµοιβή του και ρυθµίζεται
κάθε θέµα σχετικό µε την εκκαθάριση.
3. Τα κινητά και ακίνητα στοιχεία της περιουσίας του ΙΓΜΕ µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του Υπουργείου Οικονοµικών, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης, άδειας
ή άλλης έγκρισης. Από τη µεταβίβαση στο Υπουργείο Οικονοµικών εξαιρούνται τα εξής περιουσιακά στοιχεία, τα οποία παραµένουν στο ΙΓΜΕ υπό εκκαθάριση:
α) το ακίνητο που βρίσκεται στον Δήµο Παιανίας Αττικής, στο
1ο χιλιόµετρο της Λεωφόρου Μαρκοπούλου,
β) οι απαιτήσεις του ΙΓΜΕ έναντι ιδιωτών από την εκτέλεση
έργων.
Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του ΙΓΜΕ στο
Υπουργείο Οικονοµικών και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται µ’
αυτήν, απαλλάσσεται από φόρους, εισφορές ή τέλη, καθώς και
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δικαιώµατα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δηµοσίου
ή και οποιουδήποτε τρίτου.
4. Ο εκκαθαριστής προβαίνει σε απογραφή του συνόλου της
κινητής περιουσίας, περιλαµβανοµένων σηµάτων και πνευµατικών και κάθε άλλου είδους δικαιωµάτων, και της ακίνητης περιουσίας που µεταβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονοµικών. Το
σύνολο της περιουσίας αποτιµάται από επιτροπή που συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μετά την απογραφή και την αποτίµηση, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, οφείλεται από το Υπουργείο Οικονοµικών και
αποτελεί στοιχείο της εκκαθάρισης το ισόποσο της αξίας της περιουσίας αυτής, το οποίο, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µπορεί
να συµψηφίζεται µε απαιτήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου κατά
του υπό εκκαθάριση Ινστιτούτου.
5. Η χρήση και η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του
ΙΓΜΕ που µεταβιβάζονται στην κυριότητα του Υπουργείου Οικονοµικών ανήκει στην Αρχή χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε
τύπου, η οποία και αναλαµβάνει τη φύλαξη και τη συντήρησή
τους.
6. Οι εκκρεµείς δίκες του ΙΓΜΕ που έχουν προσδιοριστεί και η
δικάσιµός τους έχει οριστεί µέσα σε τρεις (3) µήνες από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, αναβάλλονται υποχρεωτικά από
το αρµόδιο δικαστήριο και συνεχίζονται από τον εκκαθαριστή
µέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης χωρίς καµία άλλη διατύπωση.
Άρθρο 52
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι τη συγκρότηση του πρώτου Δ.Σ. και τον διορισµό Γενικού Διευθυντή της Αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 28 και την παράγραφο 2 του άρθρου 30, τις αρµοδιότητές τους ασκούν
αντίστοιχα το Δ.Σ. και ο Γενικός Διευθυντής του ΙΓΜΕ. Μέχρι τον
διορισµό Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών της
Αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 30, τις αρµοδιότητές του ασκεί ο
βοηθός Γενικός Διευθυντής του ΙΓΜΕ. Μέχρι τον διορισµό Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Έργων, σύµφωνα µε το άρθρο 30,
τις αρµοδιότητές του ασκεί πρόσωπο που ορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με την επιφύλαξη της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του άρθρου
22 του ν. 4354/2015, για τις αµοιβές και αποζηµιώσεις των προσώπων της παρούσας, εφαρµόζεται η 2/78166/24.12.2015 µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (ΥΟΔΔ 939), για την αµοιβή των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών της παραγράφου 8 του άρθρου 30, ορίζεται
αµοιβή που αντιστοιχεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της αµοιβής του Γενικού Διευθυντή της ως άνω απόφασης, για την
αµοιβή του Προέδρου της παραγράφου 7 του άρθρου 29, ορίζεται αµοιβή που αντιστοιχεί στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της
αµοιβής του Γενικού Διευθυντή της ως άνω απόφασης.
2. Το υπαλληλικό προσωπικό του ΙΓΜΕ που υπηρετεί µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µεταφέρεται, µε
την έναρξη ισχύος του παρόντος, αυτοδικαίως στην Αρχή και καταλαµβάνει θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνιστώνται µε τον παρόντα και είναι
αντιστοίχων κατηγοριών µε τις οργανικές θέσεις της Αρχής. Για
την ένταξη του προσωπικού αυτού εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Δ.Σ. της Αρχής, µε την οποία γίνεται και η κατάταξή
του σε ειδικότητες, κλάδους, βαθµούς και µισθολογικά κλιµάκια,
σύµφωνα µε τον Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Για την κατάταξη,
αναγνωρίζεται και λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του
προσωπικού, όπως είχε θεµελιωθεί στο ΙΓΜΕ µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Για τη µεταφορά και κατάταξη δεν απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισµού των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου 27 του π.δ. 50/2001 (A’ 39).
Το προσωπικό που µεταφέρεται στην Αρχή, διατηρεί την προσωπική διαφορά που λάµβανε πριν την δηµοσίευση του παρόντος, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 34/7/19.7.2018 απόφαση του Δ.Σ.
του ΙΓΜΕ.
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3. Οι υπάλληλοι του ΙΓΜΕ, που έχουν συµπληρώσει το 59ο
έτος της ηλικίας τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και
µεταφέρονται στην Αρχή, αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους και
σαράντα (40) ετών υπηρεσίας κατά παρέκκλιση του άρθρου 49
του π.δ. 410/1988 (A’ 191).
Ο υπηρετών Νοµικός Σύµβουλος του ΙΓΜΕ µεταφέρεται στην
Αρχή και καταλαµβάνει την οργανική θέση του Νοµικού Συµβούλου της Αρχής.
Προσωπικό του ΙΓΜΕ µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου ή µίσθωσης έργου και προσωπικό που απασχολείται στο
ΙΓΜΕ µέσω εθνικών προγραµµάτων απασχόλησης ή χρηµατοδοτούµενων ή συγχρηµατοδοτούµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων µεταφέρεται αυτοδικαίως στην Αρχή και συνεχίζει να
εργάζεται σε αυτήν µέχρι τη λήξη της σύµβασής του και µε τους
όρους της. Μέχρι τη σύσταση στην Αρχή υπηρεσιακών και πειθαρχικών συµβουλίων, σύµφωνα µε τα άρθρα 146Β και 159 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., οι υπάλληλοι της Αρχής υπάγονται
στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συµβούλια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέχρι την επιλογή προϊσταµένων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 46, επιλέγονται και
τοποθετούνται στις οργανικές µονάδες της Αρχής προσωρινοί
προϊστάµενοι µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή.
4. H λογιστική διαχείριση της Αρχής γίνεται µέχρι τις
31.12.2019, σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος. Κατά το διάστηµα αυτό η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισµού,
καθώς και η αναγνώριση, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωµής
των δαπανών της Αρχής µετά την έναρξη λειτουργίας της γίνεται, σύµφωνα µε τις αναλόγως προς το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ισχύουσες διατάξεις του ν. 4270/2014 (A’ 143) περί
Ν.Π.Ι.Δ.. Το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης που έχει προβλεφθεί και εγκριθεί για το ΙΓΜΕ στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2019 χρησιµοποιείται, χωρίς καµία άλλη διατύπωση, για την επιχορήγηση
της Αρχής.
5. Η Αρχή υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις υφιστάµενες και εν
εξελίξει προκηρύξεις, συµβάσεις, προγράµµατα, έργα και δικαιοπραξίες του ΙΓΜΕ. Η Αρχή καθίσταται δικαιούχος των προγραµµάτων και των δράσεων του ΙΓΜΕ που έχουν ήδη εκπονηθεί,
καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από
αυτά, πλην των έργων υπέρ τρίτων ιδιωτών.
6. Οι πάσης φύσης νοµικές και οικονοµικές δεσµεύσεις, που
απορρέουν από τις αποφάσεις ένταξης συγχρηµατοδοτούµενων
έργων, στις οποίες το καταργούµενο ΙΓΜΕ είχε οριστεί δικαιούχος, καθώς και από τα έργα αρµοδιότητας του ΙΓΜΕ, µεταφέρονται αυτοδικαίως και αναλαµβάνονται δίχως καµία άλλη
διατύπωση από την Αρχή.
7. Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών
του καταργούµενου ΙΓΜΕ, καθώς και το αδιάθετο ποσοστό της
κρατικής επιχορήγησης µεταφέρονται στους λειτουργικούς πόρους της Αρχής.
8. Ο χρόνος προϋπηρεσίας στο ΙΓΜΕ προσµετράται κανονικά
κατά την αποχώρηση των εργαζοµένων από τον νέο φορέα και
τα δικαιώµατα που απορρέουν από την προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζονται κανονικά.
9. Οι οργανικές θέσεις της Αρχής καλύπτονται, εφόσον το µεταφερόµενο προσωπικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2, υπολείπεται σε αριθµό των θέσεων που συστήνονται µε
το άρθρο 43 και κατά τον αντίστοιχο αριθµό.
Με την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των µεταφερόµενων στην Αρχή υπαλλήλων, η αντίστοιχη θέση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καταργείται.
Με την µε οποιονδήποτε τρόπο κένωση θέσης των µεταφερόµενων στην Αρχή υπαλλήλων της κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, µετατρέπονται οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις του άρθρου 43, σε
θέσεις της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα, προσαυξάνοντας
τις θέσεις των κατηγοριών αυτών. Οι ανωτέρω µετατροπές δεν
µπορεί να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών θέσεων των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, σύµφωνα µε την παρά-
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γραφο 2 του άρθρου 43.
10. Μέχρι την πλήρη στελέχωση της Νοµικής Υπηρεσίας της
Αρχής, µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση νοµικών και δικηγορικών υπηρεσιών σε συνεργαζόµενους δικηγόρους, κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων.
11. Μέχρι την έκδοση των κανονισµών του άρθρου 50, τα θέµατα που αυτοί αφορούν µπορεί να ρυθµίζονται προσωρινά µε
απόφαση του Δ.Σ..
12. Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος καταργείται. Οι διατάξεις του Β’ µέρους του παρόντος
νόµου ισχύουν από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 53
Μετά το άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011 (A’ 179) προστίθενται
άρθρα 80Δ, 80Ε, 80ΣΤ, 80Ζ, 80Η, 80Θ, 80Ι, 80ΙΑ, 80ΙΒ, 80ΙΓ και
80ΙΔ ως εξής:
«Άρθρο 80Δ
Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου
Κάθε επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της Δίκτυο Διανοµής
Φυσικού Αερίου ασκεί τις αρµοδιότητες του διαχειριστή του δικτύου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 80Ε
Διαχωρισµένοι Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής
Φυσικού Αερίου
1. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του Διαχειριστή Δικτύου
Διανοµής Φυσικού Αερίου ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται: (αα) να ασκούν
άµεσα ή έµµεσα έλεγχο σε επιχείρηση που ασκεί στην Ελλάδα
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας
φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής
ενέργειας και συγχρόνως να ασκούν άµεσα ή έµµεσα έλεγχο ή
να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή
στον έλεγχό της Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου, (ββ) να
ασκούν άµεσα ή έµµεσα έλεγχο σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής
Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον
έλεγχό της Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου και συγχρόνως να
ασκούν άµεσα ή έµµεσα έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρηση που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από
τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή
ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας,
β) το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διορίζουν µέλη
διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων µε εκπροσωπευτική εξουσία
σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία
που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου και συγχρόνως να ασκούν άµεσα ή έµµεσα έλεγχο
ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρηση που ασκεί
στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής
ή προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας,
γ) το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι µέλος διοικητικού
συµβουλίου ή οργάνων µε εκπροσωπευτική εξουσία τόσο σε επιχείρηση που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής
ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας όσο και σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει
στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου.
2. Ειδικότερα, τα δικαιώµατα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 1, περιλαµβάνουν:
α) την εξουσία άσκησης δικαιωµάτων ψήφου,
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β) την εξουσία διορισµού µελών του διοικητικού συµβουλίου
ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόµιµα την επιχείρηση,
γ) την κατοχή πλειοψηφικού µεριδίου στο µετοχικό ή εταιρικό
κεφάλαιο της επιχείρησης ή του Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής
Φυσικού Αερίου ή της εταιρείας που έχει στην κυριότητα ή στον
έλεγχό της Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου.
3. Για την εφαρµογή του παρόντος, αν το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι το Ελληνικό Δηµόσιο ή άλλος
φορέας, οργανισµός ή κρατικός λειτουργός του δηµόσιου
τοµέα, δύο διαφορετικοί φορείς του δηµόσιου τοµέα που ασκούν
έλεγχο αφενός στο Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της
Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου και αφετέρου σε επιχείρηση
που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή
προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας
ηλεκτρικής ενέργειας δεν θεωρούνται ότι είναι το ίδιο ή τα ίδια
πρόσωπα, εφόσον δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου τρίτου φορέα του δηµόσιου τοµέα.
4. Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου και το
προσωπικό τους υπόκεινται στις υποχρεώσεις εχεµύθειας, σύµφωνα µε το άρθρο 80Θ ως προς τις εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι πληροφορίες αυτές δεν διαβιβάζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις
δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή
ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
5. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή
προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα δεν δικαιούνται να αποκτούν
τον έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα άµεσα ή έµµεσα
επί διαχωρισµένων Διαχειριστών Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου της Χώρας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
6. Κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση που έχει στην κυριότητά
της Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζεται να λάβει µέτρα για τη συµµόρφωσή της µε τις διατάξεις του παρόντος, χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από την παράγραφο 5 του άρθρου 80 µέχρι την ολοκλήρωση της εν λόγω συµµόρφωσης.
Άρθρο 80ΣΤ
Πιστοποίηση Διαχωρισµένων Διαχειριστών Δικτύου
Διανοµής Φυσικού Αερίου
1. Κάθε υποψήφιος Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής Φυσικού
Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ τη συµµόρφωσή
του στις διατάξεις του παρόντος νόµου και να ζητήσει τη χορήγηση πιστοποίησης. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων όσων
αναφέρονται στο άρθρο 80Η, και καταχωρίζεται στο Μητρώο αιτήσεων της ΡΑΕ. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται τα ειδικότερα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση του
υποψήφιου διαχειριστή. Η ΡΑΕ µπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή, µέσα σε ορισµένη προθεσµία, κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά µε την υποβληθείσα αίτηση.
2. Η ΡΑΕ µπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή να
υποβάλει, µέσα σε προθεσµία που του τάσσει, κάθε πληροφορία
ή στοιχείο σχετικά µε την τήρηση των όρων πιστοποίησης και να
ζητήσει µε αιτιολογηµένη απόφασή της τη λήψη µέτρων για τη
συµµόρφωση του υποψήφιου διαχειριστή µε τους όρους αυτούς.
Μετά τη γνωστοποίηση από τον υποψήφιο διαχειριστή της συµµόρφωσής του µε τις υποδείξεις της, η ΡΑΕ ενεργεί, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 3.
3. Η ΡΑΕ εκδίδει απόφαση σχετικά µε την αίτηση του διαχειριστή µέσα στην αποκλειστική προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από
την υποβολή της αίτησης. Αν η ΡΑΕ δεν εκφράσει αντιρρήσεις,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, µέσα στη προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, η αίτηση του διαχειριστή θεωρείται ότι έχει
γίνει δεκτή. Η απόφαση της ΡΑΕ δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
4. Κάθε Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιεί αµελλητί στη ΡΑΕ κάθε σχεδιαζόµενη
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συναλλαγή που καθιστά αναγκαία την επανεκτίµηση της συµµόρφωσής του στις διατάξεις του άρθρου 80Ε.
5. Η ΡΑΕ τηρεί την εµπιστευτικότητα των εµπορικά ευαίσθητων
πληροφοριών που τίθενται υπόψη της κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου.
Άρθρο 80Ζ
Υφιστάµενες συµµετοχές και δικαιώµατα
1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 5 του άρθρου 80Ε δεν εφαρµόζονται
σε πρόσωπο ή πρόσωπα που, κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, κατέχουν ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώµατα ψήφου σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού
Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της
Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου και ασκούν άµεσα ή έµµεσα
έλεγχο ή ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα ή συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο επιχείρησης που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού
αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας
στην Ελλάδα. Τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν υποχρέωση να
διαθέσουν τις µετοχές ή τα δικαιώµατα ψήφου που κατέχουν,
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο.
2.Αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µεταβιβάσουν τις µετοχές ή τα δικαιώµατα ψήφου που κατέχουν σε
Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου, ο νέος κύριος
πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 80Ε.
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και ως προς τις µετοχές ή τα δικαιώµατα ψήφου που αποκτώνται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 σε Διαχειριστή
Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην
κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου
λόγω εταιρικών πράξεων, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών
που αποκτούν οι υφιστάµενοι µέτοχοι της ΔΕΠΑ Α.Ε. στη ΔΕΠΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. µετά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης
που προβλέπεται στο άρθρο 80Ι.
4. Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου στους
οποίους συµµετέχουν ή κατέχουν δικαιώµατα ψήφου τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 3 πιστοποιούνται, σύµφωνα µε το
άρθρο 80ΣΤ.
Άρθρο 80Η
Απόκτηση ή αύξηση συµµετοχής σε Διαχειριστή
Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου
1. Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που σκοπεύει να αποκτήσει,
µεµονωµένα ή σε σύµπραξη µε άλλα πρόσωπα, συµµετοχή σε
Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να
ενηµερώσει προηγουµένως τη ΡΑΕ και να κοινοποιήσει σε αυτήν
το ποσοστό της συµµετοχής του. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και
όταν αυξάνεται ήδη υφιστάµενη συµµετοχή, ώστε η αναλογία
των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει ένα πρόσωπο στον Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων που, σύµφωνα µε τον ν.
4548/2018 (A’ 104) µπορεί να εξοµοιωθούν µε κατοχή δικαιωµάτων ψήφου από το ίδιο πρόσωπο, να φτάνει ή να υπερβαίνει τα
κατώτατα όρια του είκοσι (20%), τριάντα τρία (33%) ή πενήντα
τοις εκατό (50%) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου ή ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου να
καθίσταται θυγατρική του προσώπου που αποκτά τη συµµετοχή.
2. Για τις συµµετοχές που αποκτώνται από νοµικά πρόσωπα,
η ΡΑΕ µπορεί να:
α) ζητεί πληροφορίες για την ταυτότητα των φυσικών και νοµικών προσώπων που άµεσα ή έµµεσα ελέγχουν τα νοµικά πρόσωπα που προτίθενται να αυξήσουν ή να αποκτήσουν συµµετοχή
σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου,
β) επιβάλλει την υποχρέωση να της γνωστοποιείται οποιαδήποτε µεταγενέστερη µεταβολή στην ταυτότητα αυτών των φυσικών ή νοµικών προσώπων.
3. Μέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη γνωστοποίηση
της απόκτησης ή της αύξησης συµµετοχής, η ΡΑΕ υποχρεούται
να:
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α) εγκρίνει τη συµµετοχή,
β) εκκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 19, εφόσον εκτιµά ότι, εξαιτίας της απόκτησης συµµετοχής στον Διαχωρισµένο Διαχειριστή Δικτύου
Διανοµής Φυσικού Αερίου, καθίσταται αναγκαία η επανεκτίµηση
της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 80Ε,
γ) εναντιωθεί εφόσον η συµµετοχή συνεπάγεται την απόκτηση
άµεσου ή έµµεσου ελέγχου ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος σε Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου από
επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας κατά παράβαση του άρθρου 80Ε.
4. Σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου, άµεσα ή έµµεσα, ή αύξησης της συµµετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προέρχονται από
τρίτη χώρα, η ΡΑΕ µπορεί να εναντιωθεί αν η απόκτηση ελέγχου
ή η αύξηση της συµµετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής
Φυσικού Αερίου θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασµού της χώρας ή κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Αν αποκτηθεί η συµµετοχή ή αυξηθεί η ήδη υφιστάµενη συµµετοχή χωρίς να ανακοινωθεί εκ των προτέρων στη ΡΑΕ ή χωρίς
να εγκριθεί η απόκτηση ή η αύξησή της, ή αν δεν γνωστοποιηθεί
στη ΡΑΕ η µεταβολή της ταυτότητας του φυσικού ή νοµικού προσώπου που ελέγχει νοµικό πρόσωπο µε συµµετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου, παύει αυτοδικαίως να
έχει αποτέλεσµα η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τη συµµετοχή του προσώπου. Σε όσους παραβαίνουν
την υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης της απόκτησης
ή της αύξησης ήδη υφιστάµενης συµµετοχής, η ΡΑΕ επιβάλλει
τις κυρώσεις του άρθρου 36.
Άρθρο 80Θ
Εχεµύθεια Διαχειριστών Δικτύου Διανοµής
Φυσικού Αερίου
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 27 και 89 οι Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου διαφυλάσσουν τον εµπιστευτικό
χαρακτήρα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
και αποτρέπουν τη µεροληπτική κοινοποίηση πληροφοριών που
αφορούν τις δικές τους δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν εµπορικά πλεονεκτήµατα.
2. Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της διαφάνειας και να αναρτούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
για τον υγιή ανταγωνισµό, την ακώλυτη πρόσβαση στο δίκτυο
και την αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς. Η τήρηση της
Αρχής της διαφάνειας δεν θίγει την υποχρέωση εχεµύθειας ως
προς τις εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3.
3. Με την επιφύλαξη της κοινοποίησης πληροφοριών στη ΡΑΕ,
στα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασµό Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου, είτε ως
µέλη του διοικητικού συµβουλίου του, είτε ως προσωπικό του,
είτε ως απασχολούµενοι µε ή χωρίς αµοιβή, µε έµµισθη εντολή
ή µε οποιαδήποτε άλλη έννοµη σχέση στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου, απαγορεύεται να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δηµόσια Αρχή τις πληροφορίες ή
τα στοιχεία που έχουν χαρακτηριστεί ως εµπορικά ευαίσθητα και
συνιστούν επιχειρηµατικό απόρρητο.
4. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το άρθρο 36 διοικητικές κυρώσεις.
Άρθρο 80Ι
Εταιρικός µετασχηµατισµός της ΔΕΠΑ Α.Ε. –
Μερική διάσπαση
1. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. προβαίνει σε µερική διάσπαση του κλάδου

υποδοµών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους όρους του
παρόντος των νόµων για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς και
4548/2018 (A’ 104) και του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 (A’ 167),
µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Η µερική διάσπαση του κλάδου υποδοµών διέπεται
από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2859/ 2000 (A’
248).
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ως κλάδος υποδοµών νοείται ο κλάδος των δραστηριοτήτων της υφιστάµενης
ΔΕΠΑ Α.Ε., στις οποίες περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστο οι παρακάτω δραστηριότητες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα περιληφθεί στο σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση κλάδου στην οποία το σχέδιο αυτό βασίζεται:
α) οι συµµετοχές της ΔΕΠΑ Α.Ε. στις εταιρείες διαχείρισης των
Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.),
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.) και λοιπής Ελλάδας (ΔΕΔΑ Α.Ε.),
β) η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των Δικτύων Διανοµής,
γ) η συµµετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στα διεθνή έργα. Για τους σκοπούς του παρόντος ως διεθνή έργα νοούνται: (αα) τα έργα που
αναπτύσσονται από την Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E., στην οποία
συµµετέχει άµεσα η ΔΕΠΑ Α.Ε., και περιλαµβάνουν τη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας (IGI) και τον αγωγό Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed), (ββ) τα έργα που αναπτύσσονται από
την ICGB AD, στην οποία συµµετέχει έµµεσα η ΔΕΠΑ Α.Ε. δια
της Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E., και περιλαµβάνουν το διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) και (γγ) τα έργα που
πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της οποιασδήποτε άµεσης ή έµµεσης µελλοντικής συµµετοχής της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Α.Ε. σε εταιρείες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή ή τη διαχείριση έργων υποδοµών διασύνδεσης µε γειτονικές χώρες,
δ) τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από µνηµόνια συνεργασίας ή συµφωνίες αναφορικά µε τη µελλοντική
συµµετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στην εταιρεία ή στις εταιρείες που
έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη διαχείριση
του νέου πλωτού τερµατικού αεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit – FSRU) στην
Αλεξανδρούπολη,
ε) το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ
Α.Ε.,
στ) υφιστάµενα ή µελλοντικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις της
ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά µε την ανάπτυξη, τον σχεδιασµό και την
υλοποίηση έργων υποδοµής δικτύων διανοµής συµπεριλαµβανοµένων σχετικών έργων συµπιεσµένου φυσικού αερίου ή µικρής
κλίµακας ΥΦΑ.
3. Στο πλαίσιο της µερικής διάσπασης, η ΔΕΠΑ Α.Ε., η οποία
αποτελεί τη διασπώµενη εταιρεία, σύµφωνα µε το άρθρο 56 του
νόµου για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς, µεταβιβάζει τον
κλάδο υποδοµών σε νέα εταιρεία µε την επωνυµία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., η οποία αποτελεί την επωφελούµενη εταιρεία, σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο.
4. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. µετά την ολοκλήρωση της µεταβίβασης του
κλάδου υποδοµών, µέσω µερικής διάσπασης, µετονοµάζεται σε
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ και διατηρεί είτε απευθείας είτε µέσω των
θυγατρικών εταιρειών της, τις εξής δραστηριότητες:
α) εισαγωγή φυσικού αερίου στη Χώρα (είτε µέσω αγωγών είτε
ΥΦΑ) µέσω των µακροπρόθεσµων συµβάσεων προµήθειας της
ΔΕΠΑ Α.Ε. είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή,
β) προµήθεια φυσικού αερίου µέσω ή εκτός Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου,
γ) εισαγωγή, προµήθεια και εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας,
δ) ανεφοδιασµό οχηµάτων µε συµπιεσµένο φυσικό αέριο µέσω
ιδιόκτητων πρατηρίων ή µέσω συνεργαζόµενων δικτύων πρατηρίων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των σχετικών συµβάσεων, και
τη χρήση του εµπορικού σήµατος «FISIKON»,
ε) προµήθεια τελικών πελατών, µη συνδεδεµένων σε Δίκτυο
Διανοµής Φυσικού Αερίου ή στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου
(ΕΣΦΑ) ή σε Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), µε
συµπιεσµένο φυσικό αέριο ή ΥΦΑ, µεταξύ άλλων και για χρήση
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του φυσικού αερίου ως καυσίµου σε κινητήρες µέσων θαλάσσιας
και χερσαίας µεταφοράς,
στ) προµήθεια αποµακρυσµένων Δικτύων Διανοµής Φυσικού
Αερίου,
ζ) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται µε την ανάπτυξη, την επέκταση και τη λειτουργία της δραστηριότητας προµήθειας φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των υφιστάµενων ή µελλοντικών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε.
σε διεθνή έργα, όπως δεσµεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο
αγωγό Ελλάδας–Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.
5. Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ A.E. µπορεί να ασκεί και οποιαδήποτε
άλλη δραστηριότητα µεταβιβάζεται στον κλάδο υποδοµών, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή µε το σχέδιο διάσπασης της ΔΕΠΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων επιτρέπεται από τον παρόντα νόµο.
6. Το σχέδιο διάσπασης καταρτίζεται, σύµφωνα µε τα άρθρα
59 και 74 παράγραφος 2 του νόµου για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς.
7. Για τους σκοπούς της µερικής διάσπασης συντάσσεται από
την υφιστάµενη ΔΕΠΑ Α.Ε. λογιστική κατάσταση κλάδου που περιέχει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, συµπεριλαµβανοµένων των αποθεµατικών του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 (Α’ 252)
που αφορούν τον κλάδο υποδοµών, και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδίου διάσπασης. Κατά τη σύνταξη της
λογιστικής κατάστασης κλάδου και τη µεταβίβαση του κλάδου
υποδοµών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. συντάσσεται έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού του κλάδου υποδοµών κατά την ηµεροµηνία αναφοράς της λογιστικής κατάστασης κλάδου και δεν απαιτείται να
πραγµατοποιηθεί αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού και
παθητικού. Η σύνταξη της έκθεσης διαπίστωσης ανατίθεται από
το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.
8. Το µετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. προσδιορίζεται µε βάση τη λογιστική αξία του καθαρού ενεργητικού
του µεταβιβαζόµενου διά της µερικής διάσπασης κλάδου υποδοµών, όπως αυτή προκύπτει από τη λογιστική κατάσταση κλάδου. Το σχέδιο διάσπασης µπορεί να ορίζει ότι µέρος της
λογιστικής αξίας του καθαρού ενεργητικού του µεταβιβαζόµενου
κλάδου υποδοµών απεικονίζεται σε λογαριασµούς καθαρής
θέσης (πλην του µετοχικού κεφαλαίου) της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Α.Ε., εφόσον υπάρχουν διαφορές λογιστικής και φορολογικής
βάσης που δικαιολογούν τη σχετική απεικόνιση. Ως αντάλλαγµα
για τον µεταβιβαζόµενο κλάδο υποδοµών εκδίδονται από τη
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. µετοχές αντίστοιχης ονοµαστικής αξίας,
οι οποίες µε τη σύσταση της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. παραδίδονται απευθείας στους µετόχους της ΔΕΠΑ Α.Ε..
9. Η σύσταση της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. απαλλάσσεται από
τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προβλέπεται στο άρθρο
17 του ν. 1676/1986 (Α’ 204), από το τέλος 0,1% υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3959/
2011 (Α’ 93) και εν γένει από οποιονδήποτε άλλον φόρο, τέλος,
εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση. Για την εφαρµογή της
ανωτέρω απαλλαγής, ως κεφάλαιο σύστασης ορίζεται το αρχικό
µετοχικό κεφάλαιο πλέον της θετικής διαφοράς, η οποία ενδέχεται να προκύψει µετά την ηµεροµηνία σύνταξης της λογιστικής
κατάστασης µερικής διάσπασης και µέχρι την ολοκλήρωσή της.
10. Η µεταβίβαση του κλάδου υποδοµών διά της µερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. διέπεται από τις εξής ειδικότερες ρυθµίσεις:
α) Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου υποδοµών µεταβιβάζονται στην επωφελούµενη εταιρεία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. µε καθολική διαδοχή, σύµφωνα µε την περίπτωση
α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του νόµου για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς. Η µεταφορά των στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού, συµπεριλαµβανοµένης της µεταβίβασης εµπράγµατων δικαιωµάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως µε µόνη την καταχώριση της συµβολαιογραφικής πράξης της διασπώµενης εταιρείας στο ΓΕΜΗ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του νόµου για τους
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εταιρικούς µετασχηµατισµούς.
β) Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές εγκρίσεις για τη
µεταβίβαση ακινήτων, ακόµη και εκείνων που έχουν αποκτηθεί
µε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραµεθόριες
περιοχές. Μεταγραφές και λοιπές κατά τις κείµενες διατάξεις
απαιτούµενες καταχωρίσεις για τη µεταβίβαση εµπράγµατων δικαιωµάτων έχουν αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται µέσα σε προθεσµία δύο (2) ετών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου,
τέλους ή δικαιώµατος τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή
άλλων τελών υπέρ άµισθων και έµµισθων υποθηκοφυλάκων ή
κτηµατολογικών γραφείων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόµου, και χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε τέτοιων τελών, δικαιωµάτων ή αµοιβών για την έκδοση
των αποσπασµάτων κτηµατολογικών και κτηµατογραφικών διαγραµµάτων, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/
1998 (Α’ 275), τα οποία συνυποβάλλονται µε την αίτηση καταχώρισης της σύµβασης µερικής διάσπασης στα κτηµατολογικά βιβλία, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998
(Α’ 275).
γ) Δεν απαιτείται η υποβολή δηλώσεων φόρου µεταβίβασης
ακινήτων, συµπεριλαµβανοµένων δηλώσεων επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου τίτλου που δεν έχει µεταγραφεί, αυτοκινήτων και λοιπών κινητών και βιοµηχανικού
εξοπλισµού. Για τις ανάγκες σύνταξης της συµβολαιογραφικής
πράξης της µερικής διάσπασης του παρόντος άρθρου χορηγείται στη ΔΕΠΑ Α.Ε. πιστοποιητικό της φορολογικής διοίκησης, µε
το οποίο βεβαιώνεται ότι τα ακίνητα περιλαµβάνονται στις δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), καθώς και του Ενιαίου
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα πέντε (5) προηγούµενα έτη, κατά παρέκκλιση του αρ. 54Α του ν. 4174/2013 (A’
170) αναφορικά µε την πιστοποίηση καταβολής του αντίστοιχου
φόρου.
δ) Η ΔΕΠΑ Α.Ε. και η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. απαλλάσσονται
από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων για κάθε σχετική πράξη που απαιτείται συµβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και τροποποίηση
καταστατικών και η κατάρτιση της πράξης µερικής διάσπασης
της υφιστάµενης ΔΕΠΑ Α.Ε. και µεταβίβασης του κλάδου υποδοµών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., συµπεριλαµβανοµένων
οποιωνδήποτε συµπληρωµατικών πράξεων αυτής. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή της πράξης µερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ
Α.Ε. και της µεταβίβασης του κλάδου υποδοµών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
ε) Κάθε µορφής άδειες, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και διοικητικές πράξεις που έχουν χορηγηθεί ή εκδοθεί στη ΔΕΠΑ Α.Ε. και
αφορούν τον κλάδο υποδοµών µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. κατά την ηµεροµηνία καταχώρισης στο
ΓΕΜΗ της συµβολαιογραφικής πράξης της διασπώµενης εταιρείας, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του νόµου
για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς και κατά παρέκκλιση
οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Τα φορολογικά,
δικονοµικά ή άλλα προνόµια ή δικαιώµατα απαλλοτρίωσης υπέρ
του κλάδου υποδοµών παραµένουν σε ισχύ και εφαρµόζονται
υπέρ της νέας εταιρείας ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε..
στ) Εκκρεµείς δίκες που αφορούν τον κλάδο υποδοµών συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., χωρίς να
διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται για τη συνέχιση ή επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ µέρους της.
ζ) Διαδικασίες διαγωνισµών έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών,
οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. πριν από τη διάσπαση του κλάδου υποδοµών και αφορούν δραστηριότητες του
εισφερόµενου κλάδου υποδοµών, µετά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης αναλαµβάνονται και συνεχίζονται από τη ΔΕΠΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., ως καθολικό διάδοχο.
η) Με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΔΕΠΑ Α.Ε.,
µε την οποία εγκρίνεται η διάσπαση του κλάδου υποδοµών, τροποποιούνται και οι διατάξεις του καταστατικού της ΔΕΠΑ Α.Ε.,
εφόσον έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος.
θ) Για την προστασία των πιστωτών ισχύουν οι διατάξεις του
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άρθρου 65 του νόµου για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς.
ι) Η µερική διάσπαση δεν µπορεί να κηρυχθεί άκυρη, χωρίς να
θίγονται ενδεχόµενες αξιώσεις αποζηµίωσης.
ια) Η αρµοδιότητα υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης της ΔΕΠΑ Α.Ε. που αφορούν τον κλάδο υποδοµών µεταβιβάζεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε..
ιβ) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται
στον ισολογισµό της ΔΕΠΑ Α.Ε., είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασµό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», και αφορούν
στον κλάδο των υποδοµών µεταφέρονται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε..
ιγ) Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, οποιοσδήποτε
λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑ
Α.Ε. και αφορά τον µεταβιβαζόµενο κλάδο υποδοµών και ενέχει
µελλοντικά οφέλη ή βάρη, µεταφέρεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Α.Ε. προς όφελος ή σε βάρος αυτής. Στα στοιχεία του µεταφερόµενου κλάδου υποδοµών περιλαµβάνονται και οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν
δηµιουργηθεί από διαφορές µεταξύ λογιστικής και φορολογικής
βάσης του καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό µείον παθητικό)
του κλάδου υποδοµών, εφόσον έχουν περιληφθεί στην απογραφή του κλάδου υποδοµών που συντάσσεται την ηµέρα ολοκλήρωσης της µερικής διάσπασης.
ιδ) Οι πράξεις που διενεργούνται µετά την ηµεροµηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης κλάδου της µερικής διάσπασης
της ΔΕΠΑ Α.Ε. και µέχρι την ολοκλήρωση αυτής και αφορούν τον
µεταβιβαζόµενο κλάδο υποδοµών θεωρούνται ότι διενεργούνται
για λογαριασµό της ΔΕΠΑ Α.Ε.. Το λογιστικό και φορολογικό
αποτέλεσµα της ανωτέρω µεταβατικής περιόδου περιλαµβάνεται
στο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα της ΔΕΠΑ Α.Ε.. Η
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. µεταφέρει στα βιβλία της µε συγκεντρωτικές εγγραφές µόνο τα υπόλοιπα των λογαριασµών ισολογισµού
του µεταβιβαζόµενου κλάδου, όπως αυτά προκύπτουν την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της µερικής διάσπασης. Μέχρι την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης, η ΔΕΠΑ Α.Ε. δεν υποχρεούται
σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση του κλάδου υποδοµών
για φορολογικούς σκοπούς. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. υποχρεούται να υποβάλει το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών και αµοιβών και να τηρεί
τις υποχρεώσεις των διατάξεων των άρθρων 59, 61, 62 και 64
του ν. 4172/2013 (Α’ 167) µέχρι την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης και η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. από την ολοκλήρωση της
µερικής διάσπασης και εφεξής.
ιε) Αποθεµατικά από την εισφορά του δικαιώµατος χρήσης Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου της παρ. 21 του άρθρου 7 του
ν. 2364/1995 (A’ 252) ή κατ’ εφαρµογή άλλων νόµων, µεταφέρονται µαζί µε τα πάγια περιουσιακά στοιχεία στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. ως στοιχεία του κλάδου υποδοµών. Τα αποθεµατικά
αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά τον χρόνο της µερικής
διάσπασης, εφόσον απεικονιστούν σε ειδικούς λογαριασµούς
της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. στη φορολογική τους βάση.
ιστ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.
4172/2013 (A’ 167), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 2α του άρθρου 99 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), δεν εφαρµόζεται αν µειωθεί η λογιστική καθαρή θέση της ΔΕΠΑ Α.Ε..
ιζ) Κατά την πραγµατοποίηση της µερικής διάσπασης, οι ζηµίες της ΔΕΠΑ Α.Ε. δεν µεταφέρονται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Α.Ε..
Άρθρο 80ΙΑ
Εταιρικός µετασχηµατισµός της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και της
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.
1. Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της µερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι, απορροφά τις
θυγατρικές εταιρείες της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου
για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς και των άρθρων 1 έως 5
του ν. 2166/1993 (A’ 137), χωρίς να απαιτείται αυτές να έχουν
κλείσει µία πλήρη δωδεκάµηνη διαχειριστική χρήση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2166/ 1993.
Για την ανωτέρω απορρόφηση εφαρµόζονται αναλόγως οι περι-
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πτώσεις α’ έως ζ’, ιγ’ και ιδ’ της παρ. 10 του άρθρου 80Ι. Η διαδικασία απορρόφησης των θυγατρικών εταιρειών ολοκληρώνεται
µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας της µερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι.
2. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της µερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι, απορροφά τις
θυγατρικές εταιρείες στις οποίες διατηρεί το εκατό τοις εκατό
(100%) των συµµετοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου
για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς και των άρθρων 1 έως 5
του ν. 2166/1993, χωρίς να απαιτείται να έχουν κλείσει µία πλήρη
δωδεκάµηνη διαχειριστική χρήση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2166/1993. Για την ανωτέρω
απορρόφηση εφαρµόζονται αναλόγως οι περιπτώσεις α’ έως ζ’,
ιγ’ και ιδ’ της παρ. 10 του άρθρου 80Ι. Η διαδικασία απορρόφησης των θυγατρικών εταιρειών ολοκληρώνεται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
µερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι.
3. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., µέσα σε προθεσµία τριών (3)
µηνών από την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης του άρθρου
80Ι, υποχρεούται να προχωρήσει σε νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητάς της αναφορικά µε τα διεθνή έργα,
όπως αυτή περιγράφεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 80Ι. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. υποχρεούται να ιδρύσει νέα εταιρεία που να δραστηριοποιείται στα διεθνή έργα και
να εισφέρει στη νέα αυτή εταιρεία την υφιστάµενη συµµετοχή
της στην ελληνική εταιρεία Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε..
Άρθρο 80ΙΒ
Εργασιακές Σχέσεις
1. Το προσωπικό της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. αποτελείται: α)
από το σύνολο του προσωπικού της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. και της
ΔΕΔΑ Α.Ε. που απασχολείται σε αυτές µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας και των οποίων η εργασιακή σχέση µεταβιβάζεται αυτοδίκαια µε την ολοκλήρωση της απορρόφησης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 80ΙΑ και β) από το προσωπικό
που απασχολείται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο µέχρι τις
31.12.2018 στον κλάδο υποδοµών της παραγράφου 2 του άρθρου 80Ι της ΔΕΠΑ Α.Ε. µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας.
2. Το προσωπικό της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΔΕΠΑ Α.Ε.,
η οποία εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, και µεταφέρεται στη ΔΕΠΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. κατά την ολοκλήρωση της διάσπασης του άρθρου 80Ι.
3. Όλοι οι όροι εργασίας που ισχύουν, δυνάµει ατοµικών συµβάσεων εργασίας ή επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης εργασίας (ΕΣΣΕ) ή επιχειρησιακού εθίµου, µεταξύ του εν λόγω
προσωπικού και των πρώην εργοδοτριών τους κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος ισχύουν και έναντι της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Α.Ε. µέχρι νεότερη τροποποίησή τους µέσω νέας ατοµικής σύµβασης ή µέσω υπογραφής νέας ΕΣΣΕ, µε την οποία θα ρυθµίζονται ενιαίως τα ζητήµατα του προσωπικού της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ.
178/2002 (Α’ 162) σχετικά µε τη διατήρηση των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων.
4. Το προσωπικό της ΔΕΠΑ Α.Ε. και των θυγατρικών της µπορεί, πριν από την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι, να ενταχθεί σε πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου, οι όροι
και οι προϋποθέσεις του οποίου προσδιορίζονται µε απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου της εκάστοτε εταιρείας.
5. Το προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί στη ΔΕΠΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. µετά την ολοκλήρωση της διάσπασης του άρθρου 80Ι και την απορρόφηση της παραγράφου 1 του άρθρου
80ΙΑ δεν δύναται να απολυθεί για οικονοµοτεχνικούς λόγους ή
λόγους οργανώσεως για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την
ολοκλήρωση της µεταβίβασης µετοχών της παραγράφου 1 του
άρθρου 80ΙΓ.
6. Οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (A’ 176) δεν εφαρµόζονται για
το προσωπικό της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., το οποίο απασχολείται µε
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σχέση εξαρτηµένης εργασίας στην ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. κατά τον
χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος και θα µεταφερθεί στην
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. µετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης
της παραγράφου 1 του άρθρου 80Ι υπό τον όρο της ολοκλήρωσης της µεταβίβασης των µετοχών της παρ. 1 του άρθρου 80ΙΒ
µέχρι τις 31.12.2019 άλλως εφαρµόζονται µε ισχύ από 1.1.2020.
Οι προθεσµίες αυτές δύνανται να παρατείνονται µε απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 80ΙΓ
Μεταβιβάσεις µετοχών ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.
και ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.
1. Το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) πωλεί και µεταβιβάζει, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3986/2011 (A’ 152), µετοχές που αντιστοιχούν σε πενήντα
τοις εκατό (50%) του συνόλου των µετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. συν µία (1) µετοχή κυριότητάς του, µε αποκλεισµό της δυνατότητας ξεχωριστής πώλησης µετοχών εκδόσεως
των θυγατρικών της. Η διαδικασία διάθεσης των ανωτέρω µετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. µπορεί να ξεκινήσει
πριν από την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης της υφιστάµενης ΔΕΠΑ Α.Ε.. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταβίβασης τελεί υπό τον όρο της προηγούµενης
ολοκλήρωσης της διάσπασης του άρθρου 80Ι και της απορρόφησης της παραγράφου 1 του άρθρου 80ΙΑ. Στη διαδικασία πώλησης µπορούν να συµµετάσχουν ως υποψήφιοι αγοραστές
οικονοµικοί φορείς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 80Ζ.
2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόµων 3986/2011 (A’
152) και 4389/2016 (A’ 94), οι υπόλοιπες µετοχές της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., κυριότητας του ΤΑΙΠΕΔ, µεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγµατος στο Ελληνικό Δηµόσιο κατά την ολοκλήρωση της
µερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ Α.Ε.. Τα δικαιώµατα του Ελληνικού
Δηµοσίου επί των µετοχών αυτών ασκούνται από τον Υπουργό
Οικονοµικών. Οι µετοχές και τα δικαιώµατα ψήφου που περιέρχονται στο Ελληνικό Δηµόσιο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω µεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγµα στην Ελληνική
Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) µετά την υπογραφή της συµφωνίας µετόχων, σύµφωνα µε το άρθρο 80ΙΔ, µε
υποχρέωση των µερών να προβούν στις απαραίτητες εγγραφές
στα βιβλία µετόχων της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
υπογραφής της εν λόγω συµφωνίας.
3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόµων 3986/2011 (A’
152) και 4389/2016 (A’ 94), εκ των µετοχών της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ ως αποτέλεσµα της µερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι, οι µετοχές που αντιστοιχούν
στο πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του συνόλου των µετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. µεταβιβάζονται από το ΤΑΙΠΕΔ στο Ελληνικό Δηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα µετά την
ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης της υφιστάµενης ΔΕΠΑ
Α.Ε.. Τα δικαιώµατα του Ελληνικού Δηµοσίου επί των µετοχών
αυτών ασκούνται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι µετοχές που περιέρχονται στο Ελληνικό Δηµόσιο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω δεν µπορεί να διατεθούν µε οποιονδήποτε
τρόπο σε τρίτο, το δε ποσοστό κυριότητας του Ελληνικού Δηµοσίου επί των µετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. δεν
µπορεί να καταστεί µικρότερο του πενήντα ένα τοις εκατό (51%)
του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου
της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.. Το ΤΑΙΠΕΔ πωλεί και µεταβιβάζει
τις υπόλοιπες µετοχές της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., σύµφωνα µε
τον ν. 3986/2011 (A’ 152), µετά την ολοκλήρωση της διάθεσης
της πλειοψηφίας των µετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Στη διαδικασία πώλησης δεν µπορούν να συµµετάσχουν ως υποψήφιοι αγοραστές οικονοµικοί
φορείς που δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 80Ε, καθώς και
τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 80Ζ.
Άρθρο 80ΙΔ
Συµφωνίες Μετόχων
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Στο πλαίσιο της διάθεσης των µετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Α.Ε., σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 80ΙΓ, καταρτίζεται συµφωνία µετόχων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονοµικών, του ΤΑΙΠΕΔ και του ή
των επενδυτών που πρόκειται να αποκτήσουν την πλειοψηφία
των µετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.. Μετά τη µεταβίβαση
των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου από το Ελληνικό Δηµόσιο στην Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.
(ΕΕΣΥΠ), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 80ΙΓ, η ΕΕΣΥΠ υπεισέρχεται στη θέση του Ελληνικού Δηµοσίου στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τη συµφωνία µετόχων. Στη συµφωνία µετόχων προβλέπεται,
µεταξύ άλλων, δικαίωµα του Ελληνικού Δηµοσίου να εκπροσωπείται στο διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και
δικαιώµατα αρνησικυρίας του Ελληνικού Δηµοσίου σε αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συµβουλίου της
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.. Τα δικαιώµατα αρνησικυρίας περιορίζονται στις αναγκαίες και αναλογικές δράσεις για: α) τη διασφάλιση
της συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η υφιστάµενη ΔΕΠΑ Α.Ε. µε τις µακροχρόνιες συµβάσεις προµήθειας
φυσικού αερίου που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, β) την εφαρµογή υφιστάµενων και µελλοντικών µέτρων και σχεδίων έκτακτης ανάγκης και µέτρων και σχεδίων εξασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας της Χώρας,
σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία, γ) τη
διασφάλιση γεωπολιτικά διαφοροποιηµένων πηγών εφοδιασµού
(είτε µέσω αγωγών είτε ΥΦΑ) της Χώρας µε φυσικό αέριο και δ)
τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε εµπορικές υποχρεώσεις
που έχει αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβει η ΔΕΠΑ Α.Ε. ή η
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. πριν από τη µεταβίβαση των µετοχών της
τελευταίας, σύµφωνα µε την παράγραφο1 του άρθρου 80ΙΓ σε
διεθνή έργα, όπως ενδεικτικά δεσµεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας–Βουλγαρίας (IGB) και στο πλωτό
τερµατικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.»
Άρθρο 54
Τροποποιούµενες Διατάξεις Μέρους Γ’
1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2364/1995 (A’ 252), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2992/2002 (A’
54), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. υποχρεούται να καταβάλει ετησίως στην Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ειδικό τέλος ίσο µε το δέκα
τοις εκατό (10%) του µερίσµατος που λαµβάνει από την ΕΔΑ Αττικής Α.Ε., την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης- Θεσσαλίας Α.Ε. και τη ΔΕΔΑ
Α.Ε., στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχει, όπως αυτό
εµφανίζεται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους µέχρι την
ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης, σύµφωνα µε το άρθρο 80Ι
του ν. 4001/2011 (A’ 179) υπό την προϋπόθεση ότι η διανοµή του
µερίσµατος έλαβε χώρα προ της ολοκλήρωσης της εν λόγω διάσπασης. Το τέλος καταβάλλεται µέσα σε προθεσµία τριών (3)
µηνών από τη λήξη του ηµερολογιακού µήνα, κατά τον οποίο καταβάλλεται το µέρισµα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία και οι όροι απόδοσης
του ειδικού τέλους από την ΚΕΔΕ στους δικαιούχους δήµους και
η κατανοµή του ανάλογα µε τη συµµετοχή κάθε δήµου στην κατανάλωση φυσικού αερίου. Μετά την ολοκλήρωση της µερικής
διάσπασης, σύµφωνα µε το άρθρο 80Ι του ν. 4001/2011 (A’ 179)
οι Διαχειριστές Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου καταβάλλουν
ειδικό τέλος στην ΚΕΔΕ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το ύψος του ειδικού τέλους
και η χρονική διάρκεια της υποχρέωσης καταβολής του στην
ΚΕΔΕ, καθώς και η διαδικασία και οι όροι απόδοσής του από την
τελευταία στους δικαιούχους δήµους και η κατανοµή του ανάλογα µε τη συµµετοχή κάθε δήµου στην κατανάλωση φυσικού
αερίου.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (A’ 179) προστίθεται περίπτωση η’1 ως εξής:
«(η’1) Διαχωρισµένος Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής Φυσικού
Αερίου: Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου που
πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 80Δ και 80Ε µε την επιφύ-
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λαξη του άρθρου 80Ζ και έχει πιστοποιηθεί, σύµφωνα µε το
άρθρο 80ΣΤ».
3. Στο άρθρο 19 του ν. 4001/2011 (A’ 179) επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Πιστοποίηση Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς
και Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου»

στη διαχειριστική περίοδο, µέσα στην οποία ολοκληρώνεται η αντικατάσταση ή αποκατάσταση των δικτύων του προηγούµενου
εδαφίου και σε όσες διαχειριστικές περιόδους αποµένουν µέχρι
τη λήξη της διάρκειας της άδειας διαχείρισης δικτύου διανοµής,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 80Γ.»

β) Στην παράγραφο 1 οι λέξεις «του άρθρου 64» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των άρθρων 64 ή 80ΣΤ» και µετά τις λέξεις
«άρθρου 65» προστίθενται οι λέξεις «και της παραγράφου 4 του
άρθρου 80ΣΤ».
γ) Στην παράγραφο 2 µετά τις λέξεις «των Διαχειριστών των
Συστηµάτων Μεταφοράς» προστίθενται οι λέξεις «και των Διαχειριστών Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου», οι λέξεις «του Κεφαλαίου Β’» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των Κεφαλαίων Β’
και Ε’» και µετά τις λέξεις «από τους Διαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς» προστίθενται οι λέξεις «τους Διαχειριστές Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου».
δ) Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 µετά τις λέξεις «του
Διαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς» προστίθενται οι λέξεις
«ή του Διαχειριστή Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου» και οι λέξεις «του Κεφαλαίου Β’» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των Κεφαλαίων Β’ και Ε’».
ε) Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 3 µετά τις λέξεις «των
Διαχειριστών των Συστηµάτων Μεταφοράς» προστίθενται οι λέξεις «ή των Διαχειριστών Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου» και
µετά τις λέξεις «των άρθρων 62» προστίθενται οι λέξεις «ή 80Ε»
.
στ) Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 οι λέξεις «του άρθρου 62» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «των άρθρων 62 ή 80Ε».
4. Στην περίπτωση δ’ του άρθρου 60 του ν. 4001/2011 (A’ 179)
µετά τις λέξεις «των διαχειριστών Συστηµάτων» και «στους διαχειριστές Συστηµάτων» προστίθενται οι λέξεις «και Δικτύων Διανοµής».
5. Το άρθρο 80Β του ν. 4001/2011 (A’ 179), όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 4 της υποπαραγράφου Β.1 του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (A’ 94) και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
2 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε τελικώς µε την παρ. 2 του
άρθρου 47 του ν. 4546/2018 (A’ 101), αντικαθίσταται ως εξής:

Όπου σε διάταξη νόµου γίνεται αναφορά στη ΔΕΠΑ Α.Ε. ή σε
κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση φυσικού αερίου µετά την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης νοείται, ανάλογα µε το περιεχόµενο της οικείας διάταξης, είτε η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. είτε η
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. είτε και οι δύο εταιρείες.

«Άρθρο 80Β
Κυριότητα των Δικτύων Διανοµής
1. Τα Δίκτυα Διανοµής που έχουν κατασκευαστεί µέχρι την 1η
Απριλίου 2017 στην Ελληνική Επικράτεια είτε από τη ΔΕΠΑ Α.Ε.
είτε από τις ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των αδειών διανοµής που έχουν εκδοθεί δυνάµει των διατάξεων του ν. 2364/1995 (A’ 252) παραµένουν στην
αποκλειστική κυριότητα της υφιστάµενης ΔΕΠΑ Α.Ε. και, µετά
την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης της υφιστάµενης ΔΕΠΑ
Α.Ε., στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε..
2. Έργα επέκτασης των υφιστάµενων Δικτύων Διανοµής που
εκτελούνται από την 1η Απριλίου 2017 από τις ΕΔΑ, οι οποίες
προκύπτουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80Α και είναι
Διαχειριστές των Δικτύων Διανοµής Αττικής, Θεσσαλονίκης και
Θεσσαλίας, βάσει των οικείων αδειών διανοµής, ανήκουν στην
αποκλειστική κυριότητά τους. Από τις 2.1.2017 και εφεξής, το
σύνολο των Δικτύων Διανοµής, συµπεριλαµβανοµένων και των
έργων επέκτασής τους, τη διαχείριση των οποίων έχει η ΔΕΔΑ
Α.Ε. ως Διαχειριστής των Δικτύων Διανοµής Λοιπής Ελλάδας
βάσει των οικείων αδειών διανοµής, ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΔΑ Α.Ε..
3. Η αξία έργων αντικατάστασης ή αποκατάστασης υφισταµένων Δικτύων Διανοµής που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. ή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. µετά την
ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης και διενεργούνται από τις
ΕΔΑ λογίζεται ως εισόδηµα της ΔΕΠΑ Α.Ε. ή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. κατά περίπτωση. Για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος, το εισόδηµα αυτό κατανέµεται και φορολογείται ισόποσα

Άρθρο 55
Τελικές διατάξεις Μέρους Γ’

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
Άρθρο 56
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2308/1995 (Α’ 114)
Στον ν. 2308/1995 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο τρίτο και στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του
άρθρου 2 µετά τη λέξη «αποστέλλει» προστίθενται οι λέξεις «ατελώς και χωρίς καταβολή δικαιωµάτων παγίων ή αναλογικών».
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 10
του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την επεξεργασία των δηλώσεων του παρόντος άρθρου
και την καταχώριση των εγγραπτέων δικαιωµάτων στους τελικούς πίνακες της κτηµατογράφησης, καθώς επίσης και για τα δικαιώµατα που έχουν περιληφθεί στα τελικά κτηµατολογικά
στοιχεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 καταβάλλεται υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο»
ανταποδοτικό τέλος κτηµατογράφησης, το οποίο καθορίζεται ως
εξής:»
γ) Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Με απόφαση του Φορέα προβλέπεται η ανάρτηση των υποµνηµάτων αυτών στην ιστοσελίδα του, καθώς και οι προϋποθέσεις πρόσβασης σ’ αυτήν των ενδιαφερόµενων.»
δ) Μετά το άρθρο 6 προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:
«Άρθρο 6Α
1. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον υποβάλλει αίτηση διόρθωσης
κτηµατολογικών στοιχείων πινάκων και διαγραµµάτων. Μαζί µε
την αίτηση συνυποβάλλονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα που
τη θεµελιώνουν.
2. Η αίτηση υποβάλλεται στο αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης.
3. Εφόσον η αίτηση δεν αναφέρεται στη διόρθωση πρόδηλου
σφάλµατος, υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών, η
οποία υπολογίζεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 4. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δηµόσιο η προθεσµία υποβολής αίτησης είναι τέσσερις (4)
µήνες.
4. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 5, η αίτηση διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων δεν υπόκειται σε προθεσµία. Ως πρόδηλο σφάλµα θεωρείται ιδίως η λανθασµένη
αναγραφή των στοιχείων του δικαιούχου του καταχωρισθέντος
στην ανάρτηση δικαιώµατος, η λανθασµένη αναγραφή του είδους του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση δικαιώµατος και η
λανθασµένη αναγραφή των στοιχείων του καταχωρισθέντος στην
ανάρτηση τίτλου κτήσης. Με απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό
Κτηµατολόγιο» (εφεξής «Φορέας») µπορεί, για τη διευκόλυνση
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των ενδιαφεροµένων, να εξειδικεύεται περαιτέρω η έννοια του
πρόδηλου σφάλµατος.
5. Η ηµεροµηνία, µετά την οποία δεν επιτρέπεται η κατάθεση
αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλµατος, ορίζεται µε την
υπουργική απόφαση που εκδίδεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 2.
6. Με απόφαση του Φορέα επιτρέπεται η παράταση µέχρι δύο
(2) µήνες είτε µόνου του χρόνου του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είτε µόνης της προθεσµίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είτε και των δύο.
7. Οι αιτήσεις µπορεί να αφορούν, είτε τη διόρθωση γεωµετρικών στοιχείων, όπως θέση, όρια, εµβαδόν, του ακινήτου, είτε τη
διόρθωση στοιχείων εγγραφής του κτηµατολογικού πίνακα.
8. Οι αιτήσεις διόρθωσης εξετάζονται από το Γραφείο Κτηµατογράφησης. Για κάθε αίτηση, το Γραφείο Κτηµατογράφησης
συντάσσει έκθεση, η οποία περιέχει υποχρεωτικά αιτιολογία για
την αποδοχή ή την απόρριψή της. Με απόφαση του Φορέα µπορεί να προβλέπεται η ανάρτηση των εκθέσεων αυτών στην ιστοσελίδα του Φορέα, καθώς και οι προϋποθέσεις πρόσβασης σ’
αυτήν των ενδιαφερόµενων.
9. Αν η αποδοχή της αίτησης επιφέρει, είτε διορθώσεις γεωµετρικών στοιχείων των γεωτεµαχίων που βρίσκονται εκτός της
«ζώνης κανονισµού ορίων» και, είτε διαζευκτικά, είτε σωρευτικά,
εκτός της «αποδεκτής απόκλισης», όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 13α του ν. 2664/1998 (A’ 275), είτε αντικατάσταση στους
κτηµατολογικούς πίνακες, εν όλω ή εν µέρει, δικαιώµατος πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας άλλου δικαιούχου, η ως
άνω έκθεση γνωστοποιείται µε επιµέλεια του Γραφείου Κτηµατογράφησης µε κάθε πρόσφορο µέσο στον ή στους θιγόµενους
ιδιοκτήτες και ορίζεται προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, µέσα
στην οποία οι θιγόµενοι, είτε συγκατατίθενται εγγράφως για τη
διόρθωση, συνυπογράφοντας την αίτηση µε σχετική δήλωσή
τους ενώπιον συµβολαιογράφου ή µε υπεύθυνη δήλωσή τους,
επί της οποίας βεβαιώνεται αρµοδίως το γνήσιο της υπογραφής
τους, η συναίνεση δε αυτή δεν συνιστά άτυπη µεταβίβαση ή µεταβολή τίτλου του ακινήτου, είτε εκφράζουν εγγράφως και αιτιολογηµένα τις αντίθετες απόψεις τους µε την προτεινόµενη
διόρθωση προσκοµίζοντας σχετικά στοιχεία. Αν οι θιγόµενοι ιδιοκτήτες υποβάλουν την έγγραφη αντίρρησή τους εµπρόθεσµα,
το Γραφείο Κτηµατογράφησης διαβιβάζει την αίτηση διόρθωσης,
την έκθεσή του, τις απόψεις των θιγοµένων και όλα τα συνυποβληθέντα στοιχεία προς εξέταση από τις Επιτροπές του άρθρου
7Α του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η άνω προθεσµία, το
Γραφείο Κτηµατογράφησης προβαίνει στις διορθώσεις.
10. Το Γραφείο Κτηµατογράφησης, εφόσον διαπιστωθεί ότι
για λόγους πληρότητας και ορθότητας των κτηµατολογικών στοιχείων επιβάλλεται να προβεί σε οίκοθεν διορθώσεις, συντάσσει
υποχρεωτικά τη σχετική έκθεση, η οποία µπορεί να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Φορέα κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο
8 του παρόντος άρθρου.
11. Θέµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά
µε την υποβολή, την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης και τη
σύνταξη των εκθέσεων της παραγράφου 8 ρυθµίζονται µε απόφαση του Φορέα, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
12. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν ο Φορέας, µε αιτιολογηµένη απόφασή του κρίνει ότι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος και
διασφάλισης της πληρότητας και της ορθότητας των τελικών
κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων επιβάλλουν την εξέταση από την επιτροπή του άρθρου 7Α συγκεκριµένων υποθέσεων, που αφορούν ιδίως εκτεταµένες µεταβολές των κτηµατολογικών στοιχείων, για τις οποίες είτε έχουν υποβληθεί αιτήσεις διόρθωσης, είτε όχι, µπορεί να ζητεί από την Επιτροπή την
εξέταση των υποθέσεων αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές, το Γραφείο Κτηµατογράφησης συντάσσει υποχρεωτικά την έκθεση της
παραγράφου 8 του άρθρου 6Α, η οποία γνωστοποιείται κατά τα
οριζόµενα στις παραγράφους 9 και 10 του παρόντος.
13. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται στις υπό κτηµατογράφηση περιοχές, στις οποίες διενεργείται, είτε η διαδικασία
που ορίζεται στην παράγραφο 6.7 του Κεφαλαίου 6 του Τεύχους
Τεχνικών Προδιαγραφών το οποίο έχει εγκριθεί µε το άρθρο 1
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της 15649/31.3.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (Β’ 923) είτε η διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 6.7 του Κεφαλαίου 6 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο έχει εγκριθεί µε το άρθρο 1 της 49439/16.9.2013
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β’ 2362).»
ε) Στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Το υπόµνηµα του Γραφείου Κτηµατογράφησης επί των ενστάσεων µπορεί να αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα, κατά
τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του παρόντος.»
στ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η Επιτροπή µπορεί, δια του γραµµατέα της, να καλεί µε
κάθε πρόσφορο µέσο, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από
τη συνεδρίαση να παραστούν στη συζήτηση οι έχοντες έννοµο
συµφέρον. Ενώπιον των Επιτροπών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να παρίστανται, είτε αυτοπροσώπως, είτε µετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται η συµµετοχή
τεχνικών συµβούλων των παρισταµένων.»
ζ) Μετά το άρθρο 7 προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής:
«Άρθρο 7Α
1. Συνιστώνται Επιτροπές Εξέτασης υποθέσεων κτηµατογράφησης στις οποίες υποβάλλονται οι υποθέσεις του άρθρου 6Α
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Με απόφαση του Δ.Σ. του
Φορέα συστήνονται Επιτροπές Εξέτασης υποθέσεων κτηµατογράφησης και στην έδρα των περιφερειακών υπηρεσιών του
Φορέα. Κάθε Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Δ.Σ. του
Φορέα και αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη που ορίζονται µε
τους νόµιµους αναπληρωτές τους: α) έναν από τους ακολούθως
κατονοµαζόµενους νοµικούς ως Πρόεδρο - µε τη σειρά που
αυτοί αναγράφονται στο κείµενο της παρούσας - δηλαδή είτε
από έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη µε τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, οριζόµενο κατά την κείµενη για τους δικαστικούς λειτουργούς νοµοθεσία, είτε από έναν φύλακα µεταγραφών και
υποθηκών µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο
από τον οικείο σύλλογο, είτε από έναν υπάλληλο του Φορέα του
Κλάδου Νοµικών µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν δικηγόρο µε έµµισθη εντολή στον Φορέα µε πενταετή τουλάχιστον
υπηρεσία, ή έναν δικηγόρο µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία,
υποδεικνυόµενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, είτε από
έναν συµβολαιογράφο µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο συµβολαιογραφικό σύλλογο, β) έναν
υπάλληλο του Φορέα του Κλάδου Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ, µε
ειδικότητα Αγρονόµων – Τοπογράφων Μηχανικών µε πενταετή
τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν Αγρονόµο - Τοπογράφο Μηχανικό
µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο επιστηµονικό σύλλογο, γ) έναν από τους ακολούθως κατονοµαζόµενους νοµικούς, δηλαδή έναν φύλακα µεταγραφών και
υποθηκών µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από
τον οικείο σύλλογο, ή έναν υπάλληλο του Φορέα του Κλάδου Νοµικών µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, ή έναν δικηγόρο µε έµµισθη εντολή στον Φορέα µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή έναν
δικηγόρο µε τριετή τουλάχιστον εµπειρία υποδεικνυόµενο από
τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, ή έναν συµβολαιογράφο µε
τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο
συµβολαιογραφικό σύλλογο. Γραµµατέας της Επιτροπής µπορεί
να ορισθεί υπάλληλος του Φορέα κατηγορίας ΠΕ.
2. Ο κατά την παράγραφο 1 ορισµός των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής πραγµατοποιείται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή σχετικού αιτήµατος εκ
µέρους του Φορέα. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή άπρακτη, ο
Φορέας έχει δικαίωµα να ορίσει αυτός το µη υποδεικνυόµενο εµπρόθεσµα µέλος, το οποίο, για µεν τη θέση του Προέδρου πρέπει να είναι είτε δικηγόρος παρ’ Εφέταις είτε φύλακας µεταγραφών και υποθηκών, είτε συµβολαιογράφος, µε πενταετή υπηρεσία στο εν λόγω λειτούργηµα, για δε τη θέση των υπόλοιπων
µελών, πρέπει να είναι ένας Αγρονόµος-Τοπογράφος Μηχανικός
µε πενταετή υπηρεσία και ένας ακόµη από τους αµέσως προηγουµένως αναφερόµενους νοµικούς, µε τριετή υπηρεσία, µε τη
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σειρά που αυτοί αναγράφονται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Με απόφαση του Φορέα και µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 4, ρυθµίζονται η αρµοδιότητα της Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της, η γραµµατειακή της υποστήριξη,
η αµοιβή των µελών και του γραµµατέα της, η οποία καθορίζεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (A’
176), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
4. Η Επιτροπή πιθανολογεί τη βασιµότητα των αντιρρήσεων
που της υποβάλλονται αξιολογώντας: α) τα έγγραφα που προσκοµίζουν προαποδεικτικώς τα µέρη στο αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης, β) τις πληροφορίες που αυτό έχει υποχρέωση
να της παρέχει. Η Επιτροπή µπορεί, δια του γραµµατέα της, αν
το κρίνει αναγκαίο, να καλεί µε κάθε πρόσφορο µέσο, δέκα (10)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση να παραστούν στη
συζήτηση οι έχοντες έννοµο συµφέρον. Η Επιτροπή µπορεί και
αυτεπαγγέλτως να αναζητήσει από δηµόσιες αρχές (κρατικές,
Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ.) ή και από τρίτους όλα τα στοιχεία που κρίνει
αναγκαία για τον σχηµατισµό της κρίσης της. Η άρνηση ενδιαφεροµένου να προσκοµίσει αποδεικτικό στοιχείο που ζήτησε η
Επιτροπή εκτιµάται ελεύθερα. Η Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογηµένα µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την παράδοση σε
αυτήν από το αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης των φακέλων
των υποθέσεων. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται για
δύο (2) ακόµη µήνες µε απόφαση του Φορέα. Δεν θεωρείται
επαρκής αιτιολόγηση η απλή παραποµπή στην έκθεση του Γραφείου Κτηµατογράφησης.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν ο Φορέας, µε αιτιολογηµένη
απόφασή του, κρίνει ότι έχει παρεισφρήσει σφάλµα τεχνικού χαρακτήρα στην απόφαση της Επιτροπής, το οποίο καθιστά αδύνατη την εφαρµογή της, ή, αν η απόφαση της Επιτροπής δεν
είναι επαρκώς αιτιολογηµένη, µπορεί να αναπέµψει την υπόθεση
στην Επιτροπή για επανεξέταση ή για συµπλήρωση της αιτιολογίας.»
η) Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 14 του παρόντος µπορεί να παρατείνονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, ιδίως, σεισµών, πληµµυρών ή άλλων θεοµηνιών σε
κτηµατογραφούµενες περιοχές και εφόσον αυτές έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.»
Άρθρο 57
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2664/1998 (Α’ 275)
Στον ν. 2664/1998 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Μετά την περίπτωση στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6,
όπως προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4315/2014
(A’ 269), προστίθενται περιπτώσεις ζ’και η’ ως εξής:
«ζ) Αντί της προσκόµισης του τοπογραφικού διαγράµµατος γεωµετρικών µεταβολών και της εισήγησης για τη συνδροµή των
τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωµετρικής µεταβολής της περίπτωσης ε’, προσαρτάται, µε ποινή απαραδέκτου,
στο δικόγραφο της αγωγής, της αίτησης ή της προσφυγής που
ασκείται και κατατίθεται ενώπιον δικαστηρίου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6, στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 19,
τοπογραφικό διάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών, όπου αποτυπώνεται η επερχόµενη µε την αιτούµενη διόρθωση γεωµετρική
µεταβολή και ο συντάκτης µηχανικός υποχρεούται να δηλώνει,
εάν η απεικόνιση στο ίδιο διάγραµµα της γεωµετρικής µεταβολής, είναι τεχνικά εφαρµόσιµη και δεκτική εισαγωγής στην τηρούµενη κτηµατολογική βάση. Για το τοπογραφικό διάγραµµα
γεωµετρικών µεταβολών του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονική υποβολή από τον συντάκτη µηχανικό στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδοµένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α’136) και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
Το εκδιδόµενο από την ηλεκτρονική εφαρµογή αποδεικτικό υπο-
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βολής του ιδίου άρθρου προσαρτάται µε ποινή απαραδέκτου στο
οικείο δικόγραφο.
η) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
καθορίζεται η µορφή και το περιεχόµενο του τοπογραφικού διαγράµµατος γεωµετρικών µεταβολών της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και της παραγράφου 5α του άρθρου
13, το περιεχόµενο της δήλωσης του συντάκτη µηχανικού και
κάθε άλλο θέµα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα. Με την
ίδια απόφαση ορίζεται η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης και των
συνεπειών των άνω διατάξεων, από την οποία καταργείται η υποχρέωση για την προσκόµιση του τοπογραφικού διαγράµµατος
γεωµετρικών µεταβολών και της εισήγησης για τη συνδροµή των
τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωµετρικής µεταβολής για την παραδεκτή συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6, της
παραγράφου 2 του άρθρου 13, καθώς και αιτήσεων και προσφυγών της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και της παραγράφου 2
του άρθρου 19.»
β) Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 13, όπως προστέθηκε
µε την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013 (Α’ 156), προστίθεται παράγραφος 5α ως εξής:
«5α. Αντί της προσκόµισης του τοπογραφικού διαγράµµατος
γεωµετρικών µεταβολών και της εισήγησης για τη συνδροµή των
τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωµετρικής µεταβολής της παραγράφου 5, προσαρτάται, µε ποινή απαραδέκτου,
στο δικόγραφο της αγωγής, της αίτησης ή της προσφυγής που
ασκείται και κατατίθεται ενώπιον δικαστηρίου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 13, στην παράγραφο
2 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 19, τοπογραφικό διάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών, όπου αποτυπώνεται η επερχόµενη µε την αιτούµενη διόρθωση γεωµετρική
µεταβολή και ο συντάκτης µηχανικός υποχρεούται να βεβαιώνει,
εάν η απεικόνιση στο ίδιο διάγραµµα της γεωµετρικής µεταβολής, είναι τεχνικά εφαρµόσιµη και δεκτική εισαγωγής στην τηρούµενη κτηµατολογική βάση. Για το τοπογραφικό διάγραµµα
γεωµετρικών µεταβολών του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται υποχρεωτικά, ηλεκτρονική υποβολή από τον συντάκτη µηχανικό στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδοµένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α’136) και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
Το εκδιδόµενο από την ηλεκτρονική εφαρµογή αποδεικτικό υποβολής του ίδιου άρθρου, προσαρτάται µε ποινή απαραδέκτου,
στο οικείο δικόγραφο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην
περίπτωση η’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6.»
γ) Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, όπως προστέθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013 (Α’156), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα που εκδίδονται
από τα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηµατολογικών
Γραφείων, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον και
προορίζονται για να συνυποβληθούν µε την αίτηση διόρθωσης
πρόδηλου σφάλµατος, καθώς και οι αιτήσεις που υποβάλλονται
για την έκδοσή τους, απαλλάσσονται από κάθε τέλος και δικαίωµα, πάγιο ή αναλογικό. Σχετική αιτιολογία αναγράφεται στο
έντυπο της αίτησης προς έκδοση µε ευθύνη και επιµέλεια του αιτούντα και επισηµείωση ανάλογου περιεχοµένου τίθεται από το
αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµατολογικό Γραφείο στα εκδιδόµενα στοιχεία για τη νόµιµη χρήση τους.»
δ) Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19, όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 16
του άρθρου 2 του ν. 4164/2013 (Α’156), προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«Πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσµατα που εκδίδονται
από τα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηµατολογικών
Γραφείων, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον και
προορίζονται για να συνυποβληθούν µε την αίτηση διόρθωσης
της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 4, καθώς και
οι αιτήσεις που υποβάλλονται για την έκδοσή τους, απαλλάσσονται από κάθε τέλος και δικαίωµα, πάγιο ή αναλογικό. Σχετική αιτιολογία αναγράφεται στο έντυπο της αίτησης προς έκδοση µε
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ευθύνη και επιµέλεια του αιτούντα και επισηµείωση ανάλογου
περιεχοµένου τίθεται από το αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµατολογικό Γραφείο στα εκδιδόµενα στοιχεία για τη νόµιµη
χρήση τους.»
Άρθρο 58
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α’ 5)
Στον ν. 4512/2018 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. α) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αρµόδιο για την επιλογή τµήµα ορίζεται το Τµήµα Α’ του Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ).».
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο γραµµατέας του Δ.Σ. και ο αναπληρωτής του ορίζονται
µε απόφαση του Δ.Σ. από το προσωπικό του Φορέα.».
2. α) Η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Αποφασίζει για την πραγµατοποίηση δαπανών του Φορέα
και τη σύναψη κάθε είδους συµβάσεων, εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000)
ευρώ.»
β) Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα του Φορέα, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και βρίσκεται σε απαρτία,
όταν παρίστανται τέσσερα (4) µέλη του. Στην πρόσκληση ορίζονται η ηµέρα, η ώρα και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Οι
συνεδριάσεις διενεργούνται µία (1) τουλάχιστον φορά το µήνα.
Η σύγκληση του Δ.Σ. είναι υποχρεωτική, εφόσον τη ζητήσουν µε
αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη του ή ο Γενικός Διευθυντής του Φορέα.»
3. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στον Φορέα συστήνεται θέση Γενικού Διευθυντή πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης µε θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή µπορεί να ανανεώνεται µία (1) µόνο
φορά, εφόσον επιτεύχθηκαν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι της
συµφωνίας δέσµευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 9 του ν. 4369/2016 (A’ 33) ή εφόσον η απόκλιση από
τους στόχους αυτούς δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.»
β) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αρµόδιο για την επιλογή τµήµα ορίζεται το Τµήµα Α’ του Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ).»
γ) Η περίπτωση ι’ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) Αποφασίζει για την πραγµατοποίηση δαπανών του Φορέα
και τη σύναψη κάθε είδους συµβάσεων µέχρι του ποσού των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) ευρώ.»
δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Στον Φορέα συστήνονται τρεις (3) θέσεις Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, µε
θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών µπορεί να ανανεώνεται µία (1) µόνο φορά. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται ύστερα από δηµοσίευση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Σ. του Φορέα,
σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016.»
ε) Οι υποπεριπτώσεις ββ’ και γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«ββ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Κτηµατολογίου είναι
αρµόδιος για τη διοίκηση και τον συντονισµό της λειτουργίας του
Κτηµατολογίου, καθώς και του έργου σταδιακής συγχώνευσης
των καταργούµενων υποθηκοφυλακείων και διαµόρφωσης της
δοµής των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, όπως αυτές
περιγράφονται στα άρθρα 15 και 16.
γγ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών είναι αρµόδιος για τη διοίκηση και τον συντονισµό των
Διευθύνσεων Πληροφορικής, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναµικού και Οικονοµικών Υπηρεσιών, για την υλοποίηση
των έργων κτηµατογράφησης και των υποστηρικτικών τους, για
την υποστήριξη της λειτουργίας του Κτηµατολογίου και για τη
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σταδιακή υλοποίηση της συγχώνευσης των καταργούµενων υποθηκοφυλακείων και τη διαµόρφωση της δοµής των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, όπως αυτές περιγράφονται στα
άρθρα 15 και 16.»
στ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου
10 του άρθρου 5 απαλείφεται.
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα πάγια και αναλογικά τέλη, καθώς και τα δικαιώµατα ή
πρόστιµα ή λοιπά έσοδα που προβλέπεται να καταβάλλονται
υπέρ της ΕΚΧΑ ΑΕ ή του ΟΚΧΕ, ή του Ελληνικού Δηµοσίου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 8 και 10 του άρθρου 2 του ν.
2308/1995 (Α’ 114), την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3212/2003
(Α’ 308), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 3481/2006, το άρθρο 1 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), την περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 (Α’ 156), την
παρ. 2 του άρθρου 4, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 14,
την παράγραφο 2 του άρθρου 22, την περίπτωση δ’ της παραγράφου 5 και την περίπτωση γ’ της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν.
2664/1998, όπως αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 2 και 3 του ν.
4164/2013, την 41030/2.9.2014 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Β’ 2397),
την 11907/16.3.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
Έργων (Β’ 573) και την παρ. 5 του άρθρου 3Α του ν. 4354/2015
(A’ 176), όπως προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 70 του ν.
4389/2016 (A’94), αποτελούν έσοδα του Φορέα και καταβάλλονται υπέρ αυτού.»
5. Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Για τη χορήγηση από τα κτηµατολογικά βιβλία πιστοποιητικού κτηµατολογικών εγγραφών, αντικειµένου (ακινήτου) ή
προσώπου (φυσικού ή νοµικού), καταβάλλεται πάγιο τέλος εννέα
ευρώ και πενήντα λεπτών (9,50). Όταν το εκδιδόµενο πιστοποιητικό περιέχει περισσότερες από µία ενότητες εγγραπτέων δικαιωµάτων κατά µεταφορά από το κτηµατολογικό φύλλο, όπου
αυτές απεικονίζονται κατά το άρθρο 11 του ν. 2664/1998 (A’ 275)
καταβάλλεται πάγιο τέλος τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών
(4,50) για κάθε, επιπλέον της µίας, ενότητα.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του
Φορέα, µπορούν να αντικατασταθούν τα τέλη της προηγούµενης
παραγράφου, από ενιαίο αναλογικό τέλος αποδιδόµενο στο
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τον
τρόπο και τη διαδικασία απόδοσής του.»
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ειδικότερες διατάξεις για την πλήρη απαλλαγή δικαιούµενων προσώπων από την καταβολή τελών, πάγιων και αναλογικών,
διατηρούνται σε ισχύ. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η καταβολή µειωµένων τελών, διατηρούνται σε ισχύ υπέρ των
δικαιούµενων προσώπων, οι αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται για τα έµµισθα υποθηκοφυλακεία.»
8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Φορέας διαρθρώνεται σε Κεντρική και Περιφερειακές
Υπηρεσίες. Τα Παραρτήµατα της Κεντρικής Υπηρεσίας της παραγράφου 2 και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες (Κτηµατολογικά
Γραφεία και Υποκαταστήµατά τους) δε λογίζονται ως υποκαταστήµατα κατά την έννοια που προσδίδει σε αυτόν τον όρο η φορολογική νοµοθεσία.».
9. Η περίπτωση γ’ στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου
12 αναριθµείται σε περίπτωση δ’.
10. α) Μετά την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου
14 προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) Γραφείο Κτηµατολογίου των Δήµων Καλλιθέας και Παλαιού
Φαλήρου του Νοµού Αττικής.».
β) Η υποπαράγραφος 2.2.2.4 της παραγράφου 2.2 του άρθρου
14 αναριθµείται σε 2.2.3 και αντικαθίσταται ως εξής:
«2.2.3. Το Γραφείο Κτηµατολογίου των Δήµων Καλλιθέας και
Παλαιού Φαλήρου του Νοµού Αττικής, που υπήχθη στο Υπουρ-
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γείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε την
παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013, όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4198/2013, από την έναρξη
ισχύος του παρόντος ανήκει µαζί µε τον εξοπλισµό, τα αρχεία
και τις βάσεις δεδοµένων του, στον Φορέα και λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος ως αυτοτελές Τµήµα της Διεύθυνσης Κτηµατολογίου του Φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας µπορεί να ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη µεταφορά στον Φορέα του τεχνικού εξοπλισµού, των αρχείων και
των βάσεων δεδοµένων του Γραφείου.»
γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η Διεύθυνση Προϊόντων και Υπηρεσιών συγκροτείται από
τα Τµήµατα: i) Ανάλυσης και Έρευνας Αναγκών Χρηστών, ii) Αρχείου Προϊόντων και Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών και
iii) Υποστήριξης Χρηστών και Εξυπηρέτησης Πολιτών.»
δ) Η παράγραφος 6.2.2. του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6.2.2. Το Τµήµα Αρχείου Προϊόντων και Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι αρµόδιο για την ανάπτυξη και υποστήριξη των δράσεων που αποσκοπούν στην προώθηση προϊόντων
και υπηρεσιών του Φορέα στους ενδιαφεροµένους. Παραλαµβάνει τα αιτήµατα για προϊόντα ή υπηρεσίες και διασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσµατική ικανοποίησή τους. Είναι επίσης
αρµόδιο για την παραλαβή, την οργάνωση, την αποθήκευση και
τη φύλαξη αεροφωτογραφιών και τυποποιηµένων γεωδαιτικών,
χαρτογραφικών, κτηµατολογικών και άλλων προϊόντων που παράγονται από τις αρµόδιες µονάδες του Φορέα, για την κάλυψη
αναγκών των ενδιαφεροµένων, καθώς και για την ανάκτησή τους,
κατά παραγγελία, από τους χώρους αποθήκευσής τους, την αποστολή τους στους ενδιαφερόµενους αποδέκτες και την έκδοση
των προβλεπόµενων παραστατικών για την τεκµηρίωση των συναλλαγών.».
ε) Η παράγραφος 6.2.4. του άρθρου 14 καταργείται.
στ) Στην παράγραφο 7.2.1. του άρθρου 14 οι λέξεις «εκκαθάριση και εντολή πληρωµής όλων των δαπανών» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «την έκδοση και υπογραφή των ενταλµάτων πληρωµής όλων των δαπανών».
ζ) Η περίπτωση iv της υποπαραγράφου 7.2.2.2. της παραγράφου 7.2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«iv) τη συγκέντρωση, τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που απαιτούνται και την προώθησή τους στην Υπηρεσία
Δηµοσιονοµικού Ελέγχου και Εποπτείας, για τη διεκπεραίωση
της πληρωµής των προµηθευτών κ.λπ.».
η) Η παράγραφος 7.2.2.3. αντικαθίσταται ως εξής:
«7.2.2.3. Το Τµήµα Τεχνικής Υπηρεσίας είναι αρµόδιο για: i)
τον σχεδιασµό, τη σύνταξη τευχών και λοιπών εγγράφων και την
εν γένει υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διεξαγωγή ανάθεσης σύµβασης έργου κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου
2 του ν. 4412/2016 (A’147) και των απαραίτητων µελετών ή υπηρεσιών επίβλεψης µελετών και έργων, ii) την τήρηση των φακέλων συµβάσεων και την καταχώριση των στοιχείων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων οι οποίες τηρούνται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, iii) την κατάρτιση και τήρηση των σχετικών µε το «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κληρώσεων» καταλόγων ανά κατηγορία σύµβασης, iv) την επίβλεψη, τον έλεγχο και τη διοίκηση
των συµβάσεων µε σκοπό την καλή και έγκαιρη εκτέλεση
αυτών.».
θ) Η περίπτωση ι’ της υποπαραγράφου 7.2.4. της παραγράφου
7.2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) Τον έλεγχο και την εκκαθάριση δαπανών µε βάση τα πλήρη
και νόµιµα δικαιολογητικά τους, που της αποστέλλονται από το
Τµήµα Προµηθειών ή άλλες υπηρεσίες.»
ι) Στην παράγραφο 8 του άρθρου 14 προστίθεται περίπτωση
v’ως εξής:
«v) Συλλογικών Οργάνων και Υπηρεσιακών Μεταβολών».
ια) Η υποπαράγραφος 8.2.1. της παραγράφου 8.2 του άρθρου
14 αντικαθίσταται ως εξής:
«8.2.1. Το Τµήµα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού είναι αρµόδιο ιδίως για την παρακολούθηση και την εφαρµογή της κεί-
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µενης νοµοθεσία που αφορά τα εργασιακά θέµατα του προσωπικού (µισθολογικά, προσλήψεις, διαδικασίες εσωτερικών µετακινήσεων, πειθαρχικές διαδικασίες, σύναψη συµβάσεων συνεργασίας), καθώς και για την κατάρτιση καταστάσεων κατάταξης
(µισθολογικής-βαθµολογικής) και απογραφής του προσωπικού.
Καταρτίζει, αξιολογεί και αναθεωρεί τα περιγράµµατα καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας, υποβάλλει πάσης φύσεως καταστάσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, διαχειρίζεται και τηρεί αρχείο υπηρεσιακών φακέλων προσωπικού, διαχειρίζεται και τηρεί στοιχεία ωροµέτρησης, αδειών, απουσιών,
υπερωριών, εκτέλεσης εκτός έδρας υπηρεσιών και υπηρεσιακών
ταξιδιών για το σύνολο του προσωπικού του Φορέα, µεριµνά για
την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζόµενων και εποπτεύει την υγιεινή των χώρων εργασίας.».
ιβ) Στο άρθρο 14 προστίθενται υποπαράγραφος 8.2.5. ως
εξής:
«8.2.5. Το Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Υπηρεσιακών Μεταβολών είναι αρµόδιο για: α) τις διαδικασίες προκήρυξης και
ορισµού των οργάνων διοίκησης, β) τη συγκρότηση και λειτουργία Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Φορέα και όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διεξαγωγή των εκλογών αιρετών
εκπροσώπων σε αυτό, γ) τις διαδικασίες για τον ορισµό των
µελών των προβλεπόµενων συλλογικών οργάνων, και πάσης φύσεως οµάδων εργασίας και Επιτροπών του Φορέα και δ) τη διαχείριση των θεµάτων που άπτονται της αρµοδιότητας του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου (µετατάξεις, αποσπάσεις, ειδικές
άδειες, αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ιδιωτικό τοµέα) και την
προετοιµασία των σχετικών εισηγήσεων.».
11. α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η έναρξη λειτουργίας έκαστου Κτηµατολογικού Γραφείου
ορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 1, µε
την οποία καταργείται το αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο της
έδρας, µε εξαίρεση το Κτηµατολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας, η έναρξη λειτουργίας του οποίου ορίζεται µε απόφαση
του Φορέα.».
β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 προστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Η σύσταση Υποκαταστήµατος διενεργείται χωρίς να απαιτείται προηγούµενη έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 του
άρθρου 1, µε την οποία καταργείται το αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο της έδρας του οικείου Κτηµατολογικού Γραφείου. Στις περιπτώσεις αυτές, µε την απόφαση της παραγράφου 7 του
άρθρου 1 που εκδίδεται για την κατάργηση του υποθηκοφυλακείου της έδρας του υποκαταστήµατος, ανατίθενται στον Προϊστάµενο του ίδιου υποκαταστήµατος οι αρµοδιότητες της
περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 για τα ακίνητα που εµπίπτουν
στην τοπική αρµοδιότητά του και µέχρι την έναρξη της λειτουργίας του οικείου Κτηµατολογικού Γραφείου, µετά την οποία
ισχύουν τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης
γγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3.».
12. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 αντικαθίστανται ως
εξής:
«4. Το Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης είναι
αρµόδιο για την εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµένων, την παραλαβή και την πρωτοκόλληση των αιτήσεων, τον υπολογισµό και
την είσπραξη των αναλογούντων τελών, τη διενέργεια εγγραφών
και καταχωρίσεων στα βιβλία των επιµέρους συστηµάτων δηµοσιότητας που τηρεί το Κτηµατολογικό Γραφείο, καθώς και την
έκδοση πιστοποιητικών από αυτά, την ψηφιοποίηση των εισερχοµένων εγγράφων, την έκδοση των απαιτούµενων φορολογικών
παραστατικών και την εν γένει οικονοµική διαχείριση. Μεριµνά
για τη λειτουργία και τη διασφάλιση της καλής κατάστασης και
της ασφάλειας των κτιριακών υποδοµών και των πληροφοριακών
εφαρµογών, καθώς και την παροχή κάθε είδους διοικητικής υποστήριξης στο Κτηµατολογικό Γραφείο και τα υποκαταστήµατά
του. Για τη διασφάλιση των αναφεροµένων στο προηγούµενο
εδάφιο µπορεί να συνάπτει τις απαραίτητες συµβάσεις ύστερα
από προηγούµενη από τον Φορέα έκδοσή της διαπιστωτικής
πράξης του άρθρου 5 της 75555/289/6.7.2017 κοινής απόφασης
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των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών (Β’
2336).
5. Κάθε Υποκατάστηµα Κτηµατολογικού Γραφείου οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος του οικείου Κτηµατολογικού Γραφείου, ενεργεί πράξεις αρµοδιότητάς του και εκδίδει
γι’ αυτές τα απαιτούµενα παραστατικά τεκµηρίωσης συναλλαγών.».
13. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«Από τον περιορισµό του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται
οι θέσεις των υποπεριπτώσεων αα’, ββ’, γγ’ και εε’ της περίπτωσης α’ και οι υποπεριπτώσεις ββ’και γγ’ της περίπτωσης β’ της
παραγράφου 2.».
14. Στο πρώτο εδάφιο µετά την περίπτωση β’ της παραγράφου
4 του άρθρου 18 οι λέξεις «µε τη δηµοσίευση της απόφασης» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «κατά τα οριζόµενα στην απόφαση».
15. Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα καθήκοντα Προϊσταµένου Κτηµατολογικού Γραφείου ή
Υποκαταστήµατος, η θέση του οποίου δεν καλύπτεται κατά την
παράγραφο 4 ή κενώνεται για οποιονδήποτε λόγο, µπορεί να
ασκούνται από τον Προϊστάµενο άλλου Κτηµατολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήµατος ή από Αναπληρωτή Προϊστάµενο, ο
οποίος ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα.».
16. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Προσωπικό της ΕΚΧΑ Α.Ε. µε σχέση εργασίας ορισµένου
χρόνου, του οποίου οι συµβάσεις παρατάθηκαν µε το άρθρο τέταρτο του ν. 4159/2013 (A’ 127), εντάσσεται σε υφιστάµενες
κενές οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την ένταξη εκδίδεται
απόφαση του Δ.Σ.»
β) Στο άρθρο 19 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Για τις έκτακτες ανάγκες επιµόρφωσης του προσωπικού
Ι.Δ.Α.Χ. και των δικηγόρων µε έµµισθη εντολή του Φορέα, ο τελευταίος να υλοποιεί προγράµµατα κατάρτισης είτε εντός του
φορέα είτε δια ανάθεσης σε εκπαιδευτικούς φορείς, από πόρους
του Λογαριασµού για την Απασχόληση και την επαγγελµατική
κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του Ενιαίου Λογαριασµού για την Εφαρµογή
Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της παρ. 3 του άρθρου 34 του
ν. 4144/2013 (A’ 88), µε τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις,
όπως αυτοί εγκρίνονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και τον ΛΑΕΚ. Για την
ένταξη του Φορέα στα προγράµµατα του ΛΑΕΚ και για την εξόφληση των δαπανών, δεν απαιτείται η βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 35Α του π.δ. 57/2007 (A’ 59), εφόσον η χρηµατοδότηση καλύπτει το εκατό τοις εκατό (100%) των δαπανών
κατάρτισης. Στα προγράµµατα κατάρτισης του πρώτου εδαφίου
µπορεί να συµµετέχει και το προσωπικό που απασχολείται στον
Φορέα µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου, µε αντίστοιχη επιβάρυνση του προϋπολογισµού του Φορέα, εφόσον ο αριθµός
των συµµετεχόντων αυτής της κατηγορίας δεν υπερβαίνει κάθε
φορά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των συνολικών συµµετεχόντων.».
γ) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4159/2013 (A’ 127) καταργείται.
17. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Επιπλέον, στον Φορέα συνιστάται προσωρινός Κλάδος υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πρώην υποθηκοφυλακείων, κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, µε δέκα επτά (17) οργανικές
θέσεις ως εξής:
α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): µία (1) θέση.
β) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): δέκα πέντε
(15) θέσεις.
γ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): µία (1) θέση.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα το προσωπικό που εντάσσεται και σε αυτόν τον προσωρινό κλάδο κατατάσσεται οριστικά σε
κλάδους και ειδικότητες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
50/2001 και καταλαµβάνει προσωποπαγείς θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας. Ο προσωρινός κλάδος και οι θέσεις αυτές
καταργούνται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση όσων
υπηρετούν στον κλάδο.».
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β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 20 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Με ίδια απόφαση µπορεί να διενεργείται ανακατανοµή των
θέσεων στα Κτηµατολογικά Γραφεία και υποκαταστήµατα.»
γ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 µετά τις λέξεις «εντάσσεται αυτοδικαίως» οι λέξεις «µε τη δηµοσίευση της απόφασης»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τα οριζόµενα στην απόφαση», και µετά τη λέξη «δηµοσίου» προστίθενται οι λέξεις «ή
ιδιωτικού».
δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στον Φορέα συνιστάται προσωρινός Κλάδος υπαλλήλων
Κτηµατολογικών Γραφείων και Υποκαταστηµάτων Κτηµατολογικών Γραφείων, ο οποίος περιλαµβάνει επτακόσιες τριάντα οκτώ
(738) προσωποπαγείς θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.»
ε) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 20 οι λέξεις «µε τη δηµοσίευση της απόφασης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τα
οριζόµενα στην απόφαση».
στ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Για την ένταξη της προηγούµενης παραγράφου, εκδίδεται
διαπιστωτική απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, µε την οποία γίνεται
και η κατάταξη του προσωπικού σε εκπαιδευτική κατηγορία,
κλάδο και βαθµό, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις
των άρθρων 80 και 82 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (A’ 26), όπως
τροποποιήθηκαν από την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4369/2016
(A’ 33), καθώς και του π.δ. 50/2001, µε την εξαίρεση του πρόσθετου προσόντος διορισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 27.
Για την κατάταξη λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του
προσωπικού που διανύθηκε στο καταργούµενο Υποθηκοφυλακείο. Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση όσων τις κατέχουν.»
ζ) Στο άρθρο 20 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Προκειµένου να καλυφθούν επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Φορέα επιτρέπεται, µέχρι την κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 του παρόντος, η απόσπαση υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Υποθηκοφυλακείων που µετατράπηκαν σε έµµισθα, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν.
4456/2017 (A’ 24), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.
4440/2016 (A’ 224) και κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης για τη διενέργεια απόσπασης, ύστερα από σχετική προκήρυξη του Φορέα.
Η απόσπαση πραγµατοποιείται µε απόφαση του Δ.Σ. του
Φορέα, ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και αξιολόγησή του και γνώµη του Προϊσταµένου του έµµισθου Υποθηκοφυλακείου, η οποία παρέχεται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20)
ηµερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της αίτησης του υπαλλήλου από τον Φορέα.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσης µε απόσπαση
γίνεται από τριµελές όργανο που συνιστάται από τον Φορέα και
αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή, τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης, στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόµενη θέση
και από τον προϊστάµενο της αρµόδιας για θέµατα προσωπικού
Διεύθυνσης.
Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση που κατέχουν οι υπάλληλοι, οι οποίοι εξακολουθούν να λαµβάνουν τις µηνιαίες αποδοχές
τους από την υπηρεσία προέλευσης.
Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται µέχρι την κατάργηση του
έµµισθου Υποθηκοφυλακείου, στο οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, ο Φορέας ενηµερώνει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρεσία προέλευσής του. Η πράξη
απόσπασης εκδίδεται από το Δ.Σ. του Φορέα και κοινοποιείται
αµέσως στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και
στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα
του θέση µέσα σε έναν (1) το αργότερο µήνα από την ως άνω
κοινοποίηση.»
18. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 αντι-
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καθίσταται ως εξής:
«Για το προσωπικό της παραγράφου 3 του άρθρου 19, το οποίο µεταφέρεται σε θέσεις της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 17, ως χρόνος υπηρεσίας
θεωρείται ο χρόνος προϋπηρεσίας στην ΕΚΧΑ Α.Ε., όπως αυτός
είχε αναγνωριστεί µε την ιδιότητά τους ως δικηγόρων.»
19. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η παροχή εξουσιοδότησης σε άλλα όργανα του Φορέα να υπογράφουν έγγραφα ή
άλλες πράξεις διαχείρισης.»
β) Η παράγραφος 6 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι εισπράξεις των εσόδων και οι πληρωµές πάσης φύσης
δαπανών διενεργούνται από τις Τράπεζες µε τις οποίες συνεργάζεται ο Φορέας και στις οποίες τηρούνται οι λογαριασµοί του.
Οι επιστροφές, διαγραφές και εκπτώσεις των εσόδων και εξόδων
του προϋπολογισµού του Φορέα, διενεργούνται, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 4308/2014 (A’
251).»
20. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Για την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης απαιτείται έγκριση από τα αρµόδια προς τούτο όργανα.»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 καταργείται και η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αναριθµείται ως παράγραφος 3 και
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ανωτέρω έγκριση παρέχεται µε ιδιαίτερο έγγραφο, που
συντάσσεται σε δυο αντίτυπα από τη Διεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών, στο οποίο σηµειώνεται απαραίτητα ότι η υπό έγκριση
δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό και υπογράφεται από τα αρµόδια όργανα.»
γ) Οι παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 23 αναριθµούνται
σε 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα.
21. Ο τίτλος του άρθρου 24 και η παράγραφος 1 αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 24
Διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών
1. Οι δαπάνες του φορέα ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από
την Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου και Εποπτείας, µε πράξη
που εµφανίζει ολογράφως και αριθµητικώς το εκκαθαριζόµενο
χρηµατικό ποσό και στη συνέχεια εκδίδεται ένταλµα πληρωµής
από το αρµόδιο τµήµα.»
22. α) Ο τίτλος του άρθρου 25 «Άρθρο 25 Εντάλµατα και Τίτλοι
Πληρωµής» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Άρθρο 25 Εντάλµατα
Πληρωµής δαπανών».
β) Στις παραγράφους 1 έως 9 του άρθρου 25 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 οι λέξεις «εντολών πληρωµής ή τίτλου
πληρωµής (Ε.Π. ή Τ.Π.)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εντάλµατος πληρωµής (Ε.Π.)».
γ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 η λέξη «χρηµατικά» διαγράφεται και στην παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου τα στοιχεία
«Χ.Ε.» αντικαθίστανται από τα στοιχεία «Ε.Π.».
23. Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Επιτρέπεται η έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ύστερα
από απόφαση του Γενικού Διευθυντή ή εξουσιοδοτηµένου από
αυτόν προσώπου προς αντιµετώπιση δαπανών για τις οποίες
είναι, λόγω της φύσης τους ή της επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, δυσχερής η τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις για τη δικαιολόγησή τους, καθώς
και µικροδαπανών, χωρίς αιτιολόγηση, µέχρι του ύψους των επτά
χιλιάδων (7.000) ευρώ κατά κωδικό προϋπολογισµού ετησίως.
Το ποσό του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ορίζεται το ποσό του εντάλµατος, το είδος της δαπάνης, ο υπεύθυνος υπάλληλος και η προθεσµία απόδοσης λογαριασµού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Επιτρέπεται επίσης από τον Γενικό Διευθυντή η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής στο όνοµα κάθε φορά του προσωπικού
του Φορέα µε οποιαδήποτε σχέση και στα µέλη διοίκησής του

για δαπάνες µετακίνησής τους µε εντολή του Φορέα. Το πρόσωπο που λαµβάνει την προκαταβολή συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασµού µαζί µε τις αποδείξεις πληρωµής των προκαταβληθέντων ποσών και τα υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία προς εκκαθάριση. Η εκκαθάριση γίνεται µέσω
της µισθοδοσίας.»
24. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Δικαιολογητικό της πληρωµής αποτελεί το ένταλµα πληρωµής και η εµφάνιση της συναλλαγής στις κινήσεις που αποστέλλει η κάθε Τράπεζα για τη χρέωση του λογαριασµού του
Φορέα και την εκτέλεση κάθε εντολής πληρωµής των δικαιούχων.»
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 27 οι
λέξεις «του Κεφαλαίου Δ’ του ν. 4270/2014» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Δ’ του ν. 4270/2014».
γ) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 27 µετά τη λέξη «δηµόσιο»
προστίθεται η λέξη «δηµοτικό».
25. Ο τίτλος του άρθρου 28 «Άρθρο 28 Εξόφληση Χρηµατικών
Ενταλµάτων» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Άρθρο 28 Εξόφληση
Ενταλµάτων Πληρωµής» και στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου διαγράφονται οι λέξεις «ή Τ. Π.».
26. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 ο τίτλος «Το Τµήµα Λογιστηρίου και Ταµειακής Διαχείρισης» αντικαθίσταται από τον
τίτλο «Το Τµήµα Λογιστηρίου και Οικονοµικής Διαχείρισης».
27. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι καταστάσεις αυτές καταρτίζονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 4308/2014 και εγκρίνονται από το
Δ.Σ. του Φορέα.»
28. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές που ασκούν τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο υποβάλλουν, µέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους,
έκθεση ελέγχου επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και
διαχείρισης και απολογισµού του διαχειριστικού έτους που
έληξε.»
29. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι κάθε είδους προµήθειες αγαθών, καθώς και οι αναθέσεις εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών του Φορέα πραγµατοποιούνται µε απόφαση των αρµόδιων οργάνων του, ύστερα
από αιτιολογηµένη πρόταση των αρµόδιων υπηρεσιακών µονάδων, και διενεργούνται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών, η διαδικασία διαπραγµάτευσης και η εξέταση ενστάσεων, γίνεται από
επιτροπές, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η
συγκρότηση και η θητεία των µελών των επιτροπών καθορίζονται
µε απόφαση του Δ.Σ. ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτό οργάνου.»
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης και η παραλαβή υπηρεσιών και προµηθειών αξίας ανώτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ βεβαιώνεται από τριµελείς επιτροπές, των
οποίων η συγκρότηση και η θητεία των µελών τους ορίζεται µε
απόφαση του αρµόδιου για τη σύναψή τους οργάνου. Η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης και η παραλαβή υπηρεσιών και προµηθειών αξίας µικρότερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500)
ευρώ βεβαιώνεται από πρόσωπο οριζόµενο από τον Γενικό Διευθυντή.»
30. α) Η παράγραφος 9 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως
εξής:
«9. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.1 του άρθρου
40, διατηρείται σε ισχύ η κοινή απόφαση 53256/19.12.2007 των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (Β’ 2452) και η απόφαση 9427/
1.3.2007 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (Β’ 361)».
β) Η παράγραφος 11 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των παραγράφων 1 και
9 του άρθρου 40, κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατά
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τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των νόµων 2308/1995 και 2664/
1998, διατηρούν την ισχύ τους.»
31. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 38 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Ο Φορέας δεν ευθύνεται για οφειλές που δηµιουργήθηκαν
από οποιαδήποτε αιτία κατά την υπηρεσία του άµισθου υποθηκοφύλακα ή του αναπληρωτή συµβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη
στο καταργούµενο άµισθο Υποθηκοφυλακείο.»
32. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωµα να υπεισέλθει προσωρινά
και για διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την κατάργηση του οικείου Υποθηκοφυλακείου ως µισθωτής σε συµβάσεις µίσθωσης που έχουν συνάψει οι άµισθοι Υποθηκοφύλακες για τη στέγαση άµισθων υποθηκοφυλακείων που καταργούνται, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 1 και δεν εµπίπτουν σε έδρα συνιστώµενου Κτηµατολογικού Γραφείου ή
Υποκαταστήµατος προς τον σκοπό της στέγασης του αρχείου
του καταργούµενου Υποθηκοφυλακείου. Για την άσκηση του δικαιώµατος προηγείται έγγραφη ανακοίνωση στον εκµισθωτή
έναν (1) µήνα πριν από την ηµεροµηνία που ορίζεται για την κατάργηση του οικείου Υποθηκοφυλακείου στην απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 1. Σε περίπτωση κατάργησης µη
ειδικού άµισθου Υποθηκοφυλακείου, ο Φορέας µπορεί να καταβάλει εύλογη αποζηµίωση χρήσης για την προσωρινή φύλαξη και
µέσα στο ίδιο έτος που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, του αρχείου του καταργηθέντος Υποθηκοφυλακείου στην έδρα του
Συµβολαιογράφου που εκτελούσε χρέη Υποθηκοφύλακα µέχρι
και την κατάργηση του ίδιου Υποθηκοφυλακείου, ύστερα από
σχετική συµφωνία και διαπραγµάτευση των συµβαλλοµένων. Σε
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο προβλεπόµενος χρόνος µπορεί να παραταθεί για διάστηµα µέχρι και έξι (6) µήνες µε αιτιολογηµένη απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα.».
β) Στο άρθρο 39 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Τα έπιπλα, τα σκεύη, τα µηχανήµατα και όλος εν γένει ο
εξοπλισµός των καταργούµενων έµµισθων Υποθηκοφυλακείων
και Κτηµατολογικών Γραφείων, που υπάρχουν στις ίδιες υπηρεσίες κατά την ηµεροµηνία κατάργησής τους, σύµφωνα µε την
παράγραφο 7 του άρθρου 1, περιέρχονται αυτοδίκαια, χωρίς την
τήρηση οποιουδήποτε τύπου ή πράξης και χωρίς αντάλλαγµα,
στην κυριότητα του Φορέα. Για την παραπάνω µεταβίβαση δεν
οφείλεται φόρος, εισφορά ή τέλος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα καθορίζεται
η διαδικασία για τη διενέργεια της απογραφής τους, καθώς και
κάθε άλλο θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα για το
ίδιο ζήτηµα. Συµβάσεις που έχουν συναφθεί από το Ελληνικό Δηµόσιο µε τρίτους για τη συντήρηση των µηχανηµάτων και του
εξοπλισµού και υφίστανται κατά τον χρόνο κατάργησης του οικείου έµµισθου Υποθηκοφυλακείου µεταφέρονται αυτοδικαίως
στον Φορέα.»
33. α) Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 40 αντικαθίσταται και προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«γ) το ειδικότερο περιεχόµενο και τα πεδία που συµπληρώνονται υποχρεωτικά κατά την ψηφιακή εγγραφή των αιτήσεων στα
βιβλία του άρθρου 9,
δ) θέµατα οργάνωσης και τήρησης των βιβλίων του άρθρου 9.
Με ίδια απόφαση, πλην των θεµάτων που καλύπτονται µε τις προβλεπόµενες σε προηγούµενες διατάξεις του παρόντος ειδικές
νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις, ρυθµίζεται και κάθε θέµα τεχνικού
ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα, σχετικό µε τα ανωτέρω ζητήµατα.»
β) Η παράγραφος 11 του άρθρου 40 επαναριθµείται ως 12 και
προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα εκδίδεται Κανονισµός
Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών, στον οποίο καθορίζεται ιδίως ο τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού, οι εσωτερικές
διαδικασίες λειτουργίας των Υπηρεσιών και κάθε θέµα τεχνικού
ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικό µε την οργάνωση και τη
λειτουργία τους.»
34. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 59 προστίθενται
νέα εδάφια ως εξής:
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«Για την εφαρµογή της παρούσας και τον προσδιορισµό του
συντελεστή α, ως εργοτάξιο νοείται ο χώρος ή οι χώροι που περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη εκµετάλλευσης
ή στη δήλωση συµµόρφωσης επί πρότυπων τεχνικών δεσµεύσεων. Στην περίπτωση αυτοτελώς αδειοδοτούµενων εγκαταστάσεων, που δεν περιλαµβάνονται σε τεχνική µελέτη εκµετάλλευσης, ως εργοτάξιο νοείται ο χώρος ή οι χώροι που περιλαµβάνονται στην εν ισχύ άδεια λειτουργίας.
Για παραβάσεις που δεν αφορούν σε συγκεκριµένο εργοτάξιο,
αλλά στο σύνολο του έργου, για τον προσδιορισµό του συντελεστή α, λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των εργαζοµένων όλων των
εργοταξίων του έργου.
Έκαστος εκµεταλλευτής, που απασχολεί στο εργοτάξιο
αριθµό εργαζοµένων µεγαλύτερο των είκοσι (20), υποχρεούται
να υποβάλει εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου των µηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου, κατάσταση µε τον
συνολικό αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχολείται από τον
εκµεταλλευτή εντός του διαστήµατος αυτού ανά εργοτάξιο.
Έκαστος εκµεταλλευτής, που απασχολεί στο εργοτάξιο
αριθµό εργαζοµένων µικρότερο ή ίσο των είκοσι (20), υποχρεούται να υποβάλει εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του µηνός
Ιανουαρίου την ίδια ως άνω κατάσταση, µε την οποία θα δηλώνεται ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων που θα απασχολείται από τον εκµεταλλευτή εντός του αντίστοιχου έτους ανά
εργοτάξιο.
Ο εκµεταλλευτής υποχρεούται για κάθε έργο να υποβάλει µία
ενιαία κατάσταση µε το συνολικό αριθµό εργαζοµένων που παρέχει οποιουδήποτε είδους εργασία ανά εργοτάξιο. Η κατάσταση υποβάλλεται και στην περίπτωση που δεν απασχολούνται
εργαζόµενοι σε ένα ή σε όλα τα εργοτάξια του έργου.
Τα δεδοµένα που περιλαµβάνονται στην κατάσταση λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό του συντελεστή α, από την επόµενη ηµέρα της λήξης της προθεσµίας υποβολής της, ήτοι την
16η των αντίστοιχων µηνών.
Στην ως άνω κατάσταση δηλώνεται και το απασχολούµενο µε
σύµβαση εργασίας προσωπικό των εργολάβων ή υπεργολάβων
αυτών που τυχόν παρέχουν οποιουδήποτε είδους υπηρεσίες
στον εκµεταλλευτή στο αντίστοιχο εργοτάξιο.
Η κατάσταση συµπληρώνεται ανά έργο, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 4 που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος και υπογράφεται από τον
εκµεταλλευτή ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή τον διευθυντή του
έργου, εφόσον αυτός έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς τον σκοπό
αυτόν. Η κατάσταση υποβάλλεται στο αρµόδιο Τµήµα Επιθεώρησης Μεταλλείων και κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε µεταβολής του συνολικού αριθµού των εργαζοµένων ενός εργοταξίου, η οποία οδηγεί σε διαφορετικό συντελεστή α, υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω νέα
επικαιροποιηµένη κατάσταση που περιλαµβάνει στοιχεία για όλα
τα εργοτάξια του έργου. Η ισχύς της επικαιροποιηµένης κατάστασης για τον προσδιορισµό του συντελεστή α ξεκινά την επόµενη ηµέρα από την υποβολή της.
Ο εκµεταλλευτής υποχρεούται να αναρτά αντίγραφο της εν
ισχύ κατάστασης σε εµφανές σηµείο κάθε εργοταξίου. Η µη συµµόρφωση µε την υποχρέωση αυτή επιφέρει πρόστιµο, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
Σε περίπτωση α’ που µε οποιονδήποτε τρόπο σε ένα εργοτάξιο
διαπιστωθεί αριθµός εργαζοµένων τέτοιος ώστε να προκύπτει
µεγαλύτερος συντελεστής α σε σχέση µε αυτόν που προκύπτει
από τον αριθµό που έχει δηλωθεί στην κατάσταση, ή β) µη υποβολής της ως άνω κατάστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρούσας, ό συντελεστής α θα λαµβάνει τη µέγιστη τιµή που
προβλέπεται από τον ανωτέρω Πίνακα 3.
Για την πρώτη εφαρµογή της παρούσας διάταξης, ο εκµεταλλευτής που απασχολεί αριθµό εργαζοµένων µεγαλύτερο των είκοσι (20 υποχρεούται να αποστείλει την ως άνω κατάσταση
εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσας, στην
οποία πρέπει να περιλαµβάνονται στοιχεία µε το πλήθος των εργαζοµένων ανά εργοτάξιο και ανά τρίµηνο για το έτος 2018 και
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για το πρώτο τρίµηνο του έτους 2019.
Αντίστοιχα, ο εκµεταλλευτής που απασχολεί αριθµό εργαζοµένων µικρότερο ή ίσο των είκοσι (20), υποχρεούται να αποστείλει την ως άνω κατάσταση εντός δύο (2) µηνών τη δηµοσίευση
της παρούσας, στην οποία πρέπει να περιλαµβάνονται στοιχεία
µε το πλήθος των εργαζοµένων ανά εργοτάξιο για τα έτη 2018
και 2019.»
35. Στο άρθρο 59 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται για τον
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υπολογισµό προστίµου των παραβάσεων που διαπιστώνονται,
βάσει ελέγχου που εκκίνησε µετά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου.»
36. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 22 του άρθρου 68 οι
λέξεις «εντός ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µέχρι τις 17.10.2019».
37. Μετά το Παράρτηµα 3 του ν. 4512/2018 προστίθεται Παράρτηµα 4 ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 59
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1337/1983 (A’ 33)
Στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4315/2014 (A’
269), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικά για ακίνητα, τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δηµόσιο
ή σε ανώνυµη εταιρεία, το µετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανήκει
εξ ολοκλήρου στο Δηµόσιο ή σε ανώνυµη εταιρεία µε µοναδικό
µέτοχο το Δηµόσιο, η αίτηση του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται και µετά την παρέλευση της ως άνω εξάµηνης προθεσµίας και ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης της οικείας
πράξης εφαρµογής. Η µετατροπή της εισφοράς σε χρήµα στην
περίπτωση αυτή είναι δυνατή και εφόσον η αποδιδόµενη επιφάνεια της ιδιοκτησίας µπορεί να αξιοποιηθεί αυτοτελώς ως κοινόχρηστος ή κοινωφελής χώρος.».
Άρθρο 60
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2508/1997 (A’ 124)
1. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2508/1997
αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
µετά από γνώµη του οικείου Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) και του οικείου δηµοτικού
συµβουλίου, µπορεί να µειώνεται η απόσταση των ιδρυοµένων ή
επεκτεινοµένων κοιµητηρίων, όπως ορίστηκε µε την παρ. 1 του
άρθρου 1 του
π.δ. 1128/1980 (Α’ 284) έως πενήντα (50) µέτρα
από σχέδιο πόλης ή όριο οικισµού ή νοµίµως υφιστάµενη µεµονωµένη κατοικία. Η παραπάνω µείωση της απόστασης είναι δυνατή µόνο εφόσον από µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η
οποία εγκρίνεται, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.
4315/2014 (A’ 269) και υδρογεωτεχνική µελέτη, η οποία εγκρίνεται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, προκύπτει ότι, η µείωση αυτή δεν επιφέρει δυσµενείς επιπτώσεις στο
οικιστικό περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία και επιπλέον αποδεικνύεται ότι, δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή µόλυνσης του
υπόγειου υδροφόρου στρώµατος. Προϋπόθεση για την ίδρυση
ή επέκταση του κοιµητηρίου είναι να υπάρχουν µεταξύ αυτού και
του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης ή ορίου οικισµού αδόµητοι ή
κοινόχρηστοι χώροι ή χώροι πρασίνου.
Οι αποστάσεις των κοιµητηρίων από τα φρέατα ή τις πηγές
πόσιµου ύδατος, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του
π.δ. 1128/1980, εφαρµόζονται, εφόσον αποδεικνύεται από την
ανωτέρω υδρογεωτεχνική µελέτη ότι, δεν υφίστανται κίνδυνοι
ρύπανσης ή µόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα που τροφοδοτεί
τα εν λόγω φρέατα ή πηγές.».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 1128/1980 (A’284) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Προϋπόθεση για την ίδρυση ή την επέκταση κοιµητηρίου,
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, είναι η εκπόνηση υδρογεωτεχνικής µελέτης, η οποία εγκρίνεται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.»
Άρθρο 61
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4030/2011 (Α’ 249)
1. α) Στην περίπτωση β’ της παρ. 1 και στις περιπτώσεις β’ και
γ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4030/2011 µετά τις λέξεις
«µέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.» προστίθενται οι λέξεις «ή εγγεγραµµένοι
στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυµιών του Τ.Ε.Ε. ή σε αντίστοιχο Μητρώο του Τ.Ε.Ε.».
β) Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Δόµησης του άρθρου 12 του ν. 4030/2011, όπως αυτές τροποποιούνται µε την περίπτωση α’ της παρούσας ισχύουν αναδροµικά από
τον χρόνο εγγραφής κάθε µηχανικού στο Μητρώο.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν.

4030/2011, όπως είχε αντικατασταθεί µε την παρ. 4 του άρθρου
54 του ν. 4280/2014 (A’ 159), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ύστερα από την ακρόαση ή την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας τέλεσής της, οι Επιθεωρητές Δόµησης που διενέργησαν
τον έλεγχο, συντάσσουν αιτιολογηµένη πράξη βεβαίωσης ή µη,
της παράβασης, η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάµενο του
αντίστοιχου Τµήµατος Επιθεωρητών Δόµησης και Κατεδαφίσεων
της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».
3. α) Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4030/
2011, όπως αυτό είχε αντικατασταθεί µε την παρ. Ε του άρθρου
156 του ν. 4389/2016 (A’ 94), αντικαθίσταται ως εξής:
«α. έναν Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο
οποίος υπηρετεί στο γραφείο Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον αναπληρωτή του, ως
Πρόεδρο του Συµβουλίου».
β) Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4030/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. τον Ειδικό Γραµµατέα του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον αναπληρωτή του,».
γ) Η περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4030/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών
της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον αναπληρωτή του,».
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4030/
2011 (Α’ 249) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το Εποπτικό Συµβούλιο εξετάζει τις παραβάσεις που διαπιστώνονται στην πράξη βεβαίωσης παράβασης του αντίστοιχου
Τµήµατος Επιθεωρητών Δόµησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής
Γραµµατείας του Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εφόσον ο ελεγκτής δόµησης:».
Άρθρο 62
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4067/2012 (A’ 79)
Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4067/2012 προστίθεται περίπτωση ιε’ και οι περιπτώσεις ιε’ και ιστ’ αναριθµούνται σε ιστ’ και
ιζ’ ως εξής:
«ιε) η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 27»
Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (A’ 174)
Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου
51 του ν. 4178/2013, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 148 του ν. 4495/2017 (A’ 167), η ηµεροµηνία «31.12.2018»
αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «31.12.2019».
Άρθρο 64
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4258/2014 (A’ 94)
1. Στο άρθρο 5 του ν. 4258/2014 προστίθεται παράγραφος 3β
ως εξής:
«3β. Η οριοθέτηση των υδατορεµάτων µε οποιονδήποτε από
τους προβλεπόµενους τρόπους δε συνεπάγεται απαλλοτρίωση
ιδιοκτησιών στην εδαφική περιοχή που περικλείεται από τις οριογραµµές του υδατορέµατος, η οποία αποτελεί περιοχή εκτός πολεοδοµικού σχεδιασµού και χαρακτηρίζεται ως ζώνη υδατορέµατος. Εκκρεµείς πράξεις αναλογισµού που έχουν συνταχθεί
για εκτάσεις ή τµήµατα εκτάσεων εντός των οριογραµµών ανακαλούνται αυτοδίκαια και χωρίς καµία άλλη διατύπωση, κατά το
µέρος που δεν έχουν συντελεστεί.».
2. Η παρ. 4.1 του άρθρου 22 του ν. 4258/2014 αντικαθίσταται
ως εξής:
«4.1. Δύναται να εκδοθεί έγκριση δόµησης και άδεια δόµησης
επί ακινήτων: α) εντός των ορίων οικισµών ή τµηµάτων αυτών,
όπως τα όρια αυτά φαίνονται στα διαγράµµατα και στις αποφάσεις των αρµόδιων Νοµαρχών, βάσει των διατάξεων του από
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24.4.1985 του προεδρικού διατάγµατος (Δ’181), οι οποίοι παλαιότερα έχουν χαρακτηριστεί ως κατολισθαίνοντες, β) εντός των
ορίων οικισµών, οι οποίοι έχουν πληγεί και επαπειλούνται από
κατολίσθηση και έχουν οριοθετηθεί µε απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών που εκδίδεται κατ’ εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 (A’25) και γ) εντός
των ορίων οικισµών, οι οποίοι έχουν κριθεί ως µεταφερόµενοι,
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4467/1965 (A’ 83),
υπό τις εξής προϋποθέσεις:
αα. Μετά από αίτηση του αρµόδιου Δήµου, εγκρίνεται από τον
Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία εκπονείται, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στην 16374/3696/1998 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (Β’ 723)
για το σύνολο της πληγείσας και επαπειλούµενης περιοχής, προκειµένου να καθοριστούν τα τµήµατα αυτής, τα οποία είναι κατάλληλα για δόµηση ή κατάλληλα υπό προϋποθέσεις για δόµηση.
ββ. Σε περίπτωση που, από τη µελέτη της προηγούµενης περίπτωσης, προτείνονται έργα αποκατάστασης για τα τµήµατα
του οικισµού που έχουν χαρακτηριστεί ως κατάλληλα υπό προϋποθέσεις, για δόµηση, απαιτείται επιπλέον η διενέργεια γεωτεχνικής έρευνας και η σύνταξη γεωτεχνικής οριστικής µελέτης, η
οποία εγκρίνεται οµοίως µε τη µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας.
γγ. Για την έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόµησης από την αρµόδια Υ.ΔΟΜ., ή αδειών επισκευής από την αρµόδια Διεύθυνση
της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), στο σύνολο ή σε τµήµατα του οικισµού απαιτείται η προηγούµενη έκδοση διαπιστωτικής απόφασης από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης για την
ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης κατολισθήσεων, µετά
από γνωµοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.».
3. Η παρ. 4.2 του άρθρου 22 του ν. 4258/2014 (A’ 94) καταργείται.
Άρθρο 65
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (A’ 167)
Στον ν. 4495/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 προστίθεται περίπτωση
γ’ ως εξής:
«γ) για κάθε άλλη περίπτωση που από γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται γνωµοδότηση του ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.».
2. Το τρίτο εδάφιο πριν από το τέλος της παραγράφου 2 του
άρθρου 29, όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου
34 του ν. 4546/2018 (A’ 101), αντικαθίσταται ως εξής:
«Για εργασίες που εµπίπτουν στις περιπτώσεις α’ έως η’, ιθ’,
λ’, λδ’ και λε’ δεν ισχύει το όριο του προϋπολογισµού των είκοσι
πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας ανεξαρτήτως
προϋπολογισµού.».
3. Στο τέλος του άρθρου 33 προστίθεται παράγραφος 7 ως
εξής:
«7. Συστήνεται Επιτροπή για την παρακολούθηση της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος ηλεκτρονικής υποβολής,
ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29
και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος, καθώς και της
αποτελεσµατικής λειτουργίας των Υ.ΔΟΜ.. Έργο της Επιτροπής
είναι η συλλογή στοιχείων από τους αρµόδιους φορείς σχετικά
µε την έκδοση των διοικητικών πράξεων, προς τον σκοπό του εντοπισµού δυσλειτουργιών του πληροφοριακού συστήµατος και
υποβολής προτάσεων βελτίωσης, όπου απαιτείται. Με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος καθορίζεται η συγκρότηση, η σύνθεση, η θητεία των µελών, ο τρόπος, η διαδικασία λειτουργίας
της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των ανωτέρω.».
4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 35 προστίθεται περίπτωση
στ’ ως εξής:

5327

«στ) τεχνική έκθεση που να περιγράφει µε ακρίβεια το έργο,
τα µεγέθη και τις χρήσεις»
5. Μετά το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρεωτικά
από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A’ 75)
του µελετητή µηχανικού ότι, δεν έχουν µεταβληθεί οι όροι και οι
προϋποθέσεις δόµησης στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο
εκδόθηκε.»
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 προστίθενται περιπτώσεις ιθ’ και κ’ ως εξής:
«ιθ) τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές,
κ) διάγραµµα κάλυψης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές.».
7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 προστίθεται περίπτωση
ια’ ως εξής:
«ια) τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή
κτηµατολογικό φύλλο και απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος για κάθε ακίνητο.».
8. Στο τέλος της περίπτωσης ιγ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 89 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στην περίπτωση οριοθετηµένων ρεµάτων ή όπου υπάρχει
προσωρινή οριογραµµή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
4258/2014 (A’ 94) απαγορεύεται η υπαγωγή εντός της περιοχής
που περικλείεται από τις οριογραµµές του ρέµατος. Στην περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, η οποία βρίσκεται µεταξύ της
οριογραµµής και της οικοδοµικής γραµµής, εφαρµόζεται συντελεστής επιβάρυνσης ίσος µε τον συντελεστή πρασιάς του Παραρτήµατος Α’ του παρόντος.
Στην περίπτωση µη οριοθετηµένων ρεµάτων ή έλλειψης προσωρινών οριογραµµών κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
4258/2014, θεωρούνται ως προσωρινές οριογραµµές αποκλειστικά για την εφαρµογή του παρόντος κατά περίπτωση οι εξής:
α) στα µικρά ρέµατα µε έκταση λεκάνης απορροής µικρότερης
ή ίσης του ενός (1) τετραγωνικού χιλιοµέτρου (τ.χ.), όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισµών ή σχεδίων πόλεως, ή µικρότερης
ή ίσης του µισού (0,50) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισµών ή σχεδίων πόλεως, οι οριογραµµές συµπίπτουν µε τις
γραµµές όχθης,
β) στα µεσαία ρέµατα µε έκταση λεκάνης απορροής µικρότερης ή ίσης των δέκα (10) τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισµών ή σχεδίων πόλεως, ή µικρότερης ή ίσης των πέντε (5) τ.χ.,
όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισµών ή σχεδίων πόλεως,
γραµµή είκοσι (20) µέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραµµής του
ρέµατος,
γ) στα µεγάλα ρέµατα µε έκταση λεκάνης απορροής µεγαλύτερης των δέκα (10) τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισµών
ή σχεδίων πόλεως, ή µεγαλύτερης των πέντε (5) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισµών ή σχεδίων πόλεως, γραµµή πενήντα (50) µέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραµµής του ρέµατος.»
9. α) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
3 του άρθρου 94, όπως προστέθηκε µε την περίπτωση γ’ της
παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4546/2018 (A’ 101), η ηµεροµηνία
«31.12.2018» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «8.11.2019».
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 7 του
άρθρου 94 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Άµεση κατεδάφιση αυθαιρέτου:
Για τα κτίσµατα που εντοπίζονται είτε από το τοπικό παρατηρητήριο είτε από αστυνοµικό όργανο, κατά την ώρα που κατασκευάζονται αυθαίρετα (επ’ αυτοφώρω) και δεν υπάρχει έγκυρη
πινακίδα του έργου, καθώς και για τα αυθαίρετα κτίσµατα που
εντοπίζονται µετά την πάροδο της προθεσµίας της παραγράφου
1 του άρθρου 102, συντάσσεται, µέσα σε προθεσµία τριών (3)
ηµερών, πρωτόκολλο κατεδάφισης από το Τοπικό Παρατηρητήριο, το οποίο καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα των
αυθαιρέτων, αποστέλλεται στο Περιφερειακό Παρατηρητήριο
και κοινοποιείται στον φερόµενο ως ιδιοκτήτη.».
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10. α) Η περίπτωση ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 114,
αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) των Ο.Τ.Α..».
β) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 114 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Η υπαγωγή των ανωτέρω αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του παρόντος νόµου γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης,
τοπογραφικού διαγράµµατος και τεχνικής έκθεσης µηχανικού,
µε αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων.».
11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 125,
όπως προστέθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 4513/2018 (A’ 9), αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.) της παραγράφου 1
του άρθρου 12, τα αρµόδια κατά περίπτωση Κεντρικά Συµβούλια
Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α., ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.) του άρθρου 13, µετά από
εισήγηση των αρµόδιων Διευθύνσεων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Τοµέας Μακεδονίας και
Θράκης), στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, επιλαµβάνονται
της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 117.».
Άρθρο 66
Ρυθµίσεις θεµάτων κατεδαφίσεων
1. Στην περίπτωση όπου, κατά την κατεδάφιση αυθαιρέτου,
σύµφωνα µε το άρθρο πρώτο της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 10ης Αυγούστου 2018 (A’149), όπως κυρώθηκε µε
το άρθρο 4 του ν. 4576/2018 (A’196), διαπιστωθεί ότι, οι κατασκευές που περιγράφονται στο υπό εκτέλεση πρωτόκολλο κατεδάφισης έχουν διαφοροποιηθεί ως προς:
α) το υλικό ή τις διαστάσεις της ανωδοµής της κατασκευής,
αλλά η επιφάνεια της κατάληψης του χώρου της υποκείµενης κατασκευής ταυτίζεται µε αυτήν του πρωτοκόλλου,
β) οριζόντιες ή καθ’ ύψος επεκτάσεις κατασκευών οι οποίες
είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την κατασκευή που έχει συµπεριληφθεί στο πρωτόκολλο κατεδάφισης, µολονότι αυτές δεν καταγράφονται σε αυτό,
γ) τη θέση ελαφρών κατασκευών, σε σχέση µε τη θέση αποτύπωσής τους στο πρωτόκολλο, αλλά ευρίσκονται εντός του
χώρου αιγιαλού-παραλίας, δάσους και δασικών εκτάσεων,
δ) τη µετατροπή των χώρων που καταλαµβάνουν από ανοικτούς σε κλειστούς, τη χρήση τους και τα υλικά κατασκευής
τους, αυτές θεωρούνται µέρος του υπό εκτέλεση πρωτοκόλλου
κατεδάφισης και κατεδαφίζονται µε την ήδη εκδοθείσα απόφαση
κατεδάφισης, χωρίς να είναι απαιτητή η έκδοση νέου πρωτοκόλλου κατεδάφισης.
2. Οι δαπάνες της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης του
πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 10ης
Αυγούστου 2018, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 4 του ν.
4576/2018, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου µετά από
σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόµενα στο οικείο άρθρο.
3. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των Επιθεωρητών του Τµήµατος Επιθεώρησης Δόµησης και Κατεδαφίσεων και των τεχνικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί για τον σκοπό αυτό, εξαιτίας
πράξεων ή παραλείψεών τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του ν.
4559/2018 και του άρθρου πρώτου της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 10ης Αυγούστου 2018 (A’ 149), όπως κυρώθηκε
µε το άρθρο 4 του ν. 4576/2018 (A’ 196), επιτρέπεται, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου-Επιθεωρητή, η
ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο της επιλογής του, για
την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας,
µέχρι την έκδοση αµετακλήτου αποφάσεως και µε αµοιβή που
υπολογίζεται, σύµφωνα µε τα ισχύοντα κατώτερα όρια αµοιβών
του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το σύνολο της αµοιβής καταβάλλεται µε την προσκόµιση των αποδείξεων καταβολής του οικείου

δικηγορικού συλλόγου, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της
κατηγορίας ή αθωώνεται µε αµετάκλητη απόφαση. Οι αµοιβές
και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του Φορέα.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις
ανάθεσης, οι καλυπτόµενες δαπάνες και υπηρεσίες, η διαδικασία
καταβολής της αµοιβής και κάθε αναγκαία για την εφαρµογή της
διάταξης λεπτοµέρεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΤΡΟΠΟΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 67
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2244/1994 (A’ 168)
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2244/1994, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τη χορήγηση εγκρίσεων δόµησης και την έκδοση
αδειών δόµησης του ν. 4030/2011 (A’ 249), καθώς και την προέγκριση οικοδοµικών αδειών και την έκδοση οικοδοµικών αδειών
του ν. 4495/2017 (A’ 167) από τις κατά νόµο αρµόδιες υπηρεσίες,
για την κατασκευή των δοµικών κατασκευών, όπως τα θεµέλια
των πύργων των ανεµογεννητριών, των οικηµάτων στέγασης του
εξοπλισµού ελέγχου και των µετασχηµατιστών και των λοιπών
συνοδευτικών έργων αιολικών σταθµών που εγκαταστάθηκαν και
λειτούργησαν προ της θέσεως σε ισχύ του ν. 3468/2006 (A’ 129),
οι κάτοχοι των οποίων προβαίνουν σε αποξήλωση και αντικατάσταση του εξοπλισµού τους µε νέο, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (A’ 129), ή προχωρούν
σε ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισµού αυτών, σύµφωνα µε την διάταξη της παρ. 22 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016
(A’ 149), ο έλεγχος των όρων και περιορισµών δόµησης συντελείται και διενεργείται αυτοτελώς, κατά παρέκκλιση κάθε τυχόν
αντίθετης ρύθµισης, επί της ιδιόκτητης ή µισθωµένης ή παραχωρηθείσας έκτασης όπου είχε εγκατασταθεί το αρχικό έργο, για
την οποία προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα µε ορθογώνιες συντεταγµένες στο κρατικό σύστηµα συντεταγµένων.».
Άρθρο 68
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3468/2006 (Α’129)
1. Στην παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4513/2018 (A’ 9),
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, ο συµψηφισµός της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.
του Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, µπορεί να γίνεται µε την καταναλισκόµενη ενέργεια σε εγκαταστάσεις κοινωφελών επιχειρήσεων
του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (A’ 87), δηµοτικών παιδικών,
βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών, σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και
νοσοκοµείων δηµόσιου ενδιαφέροντος χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα.».
2. Η περίπτωση α’ της υποπαραγράφου β1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 τροποποιείται ως εξής:
«α) παύει να ισχύει αυτοδικαίως η άδεια παραγωγής, εκδιδοµένης σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τη ΡΑΕ, καθώς και
κάθε άλλη διοικητική πράξη ή σύµβαση που αφορούν στο σταθµό και».
3. Μετά το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 προστίθεται άρθρο
14Β, ως εξής:
«Άρθρο 14Β
Εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από Ο.Τ.Α. α’ και
β’ βαθµού
Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού για κάλυψη ενεργειακών αναγκών
κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (A’
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87), δηµοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών,
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και νοσοκοµείων δηµόσιου ενδιαφέροντος,
χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα µε εφαρµογή ενεργειακού και
εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού, όπως αυτός ορίζεται στις
παραγράφους 12 και 13 του άρθρου 2. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14Α του παρόντος και της παρ.
10 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (A’ 9).».
Άρθρο 69
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (A’ 179)
Στον ν. 4001/2011 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα µέλη της ΡΑΕ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, µε την επιφύλαξη των επόµενων εδαφίων. Η ιδιότητα του
µέλους ΡΑΕ συνεπάγεται την αναστολή οποιουδήποτε δηµόσιου
λειτουργήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του δικηγορικού και
οποιασδήποτε επαγγελµατικής δραστηριότητας. Κατ’ εξαίρεση
επιτρέπεται µέλη της ΡΑΕ να διορίζονται µέλη ΔΕΠ και να αναλαµβάνουν διδακτικά καθήκοντα πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης µε καθεστώς µερικής
απασχόλησης.»
2. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με τον Κανονισµό αυτόν, καθορίζονται ιδίως τα εξής:
α) η διάρθρωση της Γραµµατείας της ΡΑΕ σε Διευθύνσεις,
Τµήµατα, αυτοτελή Τµήµατα και αυτοτελή Γραφεία,
β) οι βασικές αρµοδιότητες των Διευθύνσεων και των αυτοτελών Γραφείων,
γ) οι ειδικότητες, τα προσόντα, τα κριτήρια και οι λεπτοµέρειες
πρόσληψης του προσωπικού της Γραµµατείας της ΡΑΕ και οι
όροι εργασίας του. Η κατανοµή του προσωπικού στις επιµέρους
Διευθύνσεις, Τµήµατα και αυτοτελή Γραφεία γίνεται µε απόφαση
της ΡΑΕ,
δ) ο τρόπος λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και του
Πειθαρχικού Συµβουλίου της ΡΑΕ,
ε) ο τρόπος και η διαδικασία για την αξιολόγηση του προσωπικού της Γραµµατείας της ΡΑΕ, καθώς και των εµµίσθων δικηγόρων της Αρχής,
στ) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της ΡΑΕ και κάθε σχετικό
ζήτηµα, σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της ΡΑΕ και τις
προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών,
ζ) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής Προϊσταµένων και
κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια,
η) η εσωτερική λειτουργία της ΡΑΕ και ιδίως, η διαδικασία των
συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων,
θ) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την πειθαρχική διαδικασία των
µελών της ΡΑΕ,
ι) τα θέµατα που αφορούν τη δηµόσια διαβούλευση, τις ελάχιστες προϋποθέσεις δηµοσιότητας και το περιεχόµενο αυτής, τη
διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια,
ια) οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τα µέλη της ΡΑΕ και
το προσωπικό της Γραµµατείας της, καθώς και τους συνεργάτες
της,
ιβ) οι διαδικασίες σχετικά µε την έγκριση των µετακινήσεων
των µελών της ΡΑΕ και του προσωπικού της,
ιγ) κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία και
την οργάνωση των υπηρεσιών της ΡΑΕ.».
β) Στο άρθρο 45 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίνονται τα περιγράµµατα των
θέσεων εργασίας όλου του προσωπικού της Γραµµατείας.
4. Η ΡΑΕ µπορεί για την εύρυθµη λειτουργία της να εκδίδει εγκυκλίους, σχετικά µε τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται
κατά την εφαρµογή του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και
Διαχείρισης.»
3. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου παύει η συµµετοχή της ΡΑΕ σε οποιαδήποτε διαδικασία ή επιτροπή φιλικής διαπραγµάτευσης έχει ενεργοποιηθεί ή ενεργοποιείται, σύµφωνα
µε τους όρους των ισχυουσών συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίες έχουν συναφθεί
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βάσει των πρότυπων συµβάσεων πώλησης του άρθρου 12 του
ν. 3468/2006. Οι φιλικές διαπραγµατεύσεις που έχουν εκκινήσει,
διενεργούνται από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη, χωρίς τη συµµετοχή της ΡΑΕ. Το πρακτικό των διαπραγµατεύσεων συντάσσεται
και υπογράφεται από τα µέρη και κοινοποιείται στη ΡΑΕ.
4. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 81
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Δεν απαιτείται Άδεια Προµήθειας για την πώληση φυσικού
αερίου από πρατήρια παροχής καυσίµων και ενέργειας για τελική χρήση σε κινητήρες οχηµάτων».
5. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 93 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκµετάλλευσης κάθε υπόγειου φυσικού χώρου για την αποθήκευση Φυσικού Αερίου και ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα και αναγκαία
λεπτοµέρεια.»
6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 132 προστίθενται οι λέξεις «για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’
και ε’ της παραγράφου 11.».
7. Στο άρθρο 132 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Ειδικά για την περίπτωσης β’ της παραγράφου 11, η συνδροµή των προϋποθέσεων εξαίρεσης, διαπιστώνεται µε απόφαση του αρµόδιου Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ ή ΕΣΜΗΕ, ανάλογα µε
το σηµείο σύνδεσης του καταναλωτή, και για τον σκοπό αυτό τηρείται από τους αρµόδιους Διαχειριστές Ειδικό Μητρώο Εξαιρέσεων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα τους. Η διαδικασία
υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων καθορίζεται µε
απόφαση του αρµόδιου Διαχειριστή, η οποία εγκρίνεται από τη
ΡΑΕ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του αρµόδιου Διαχειριστή.»
Άρθρο 70
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4122/2013 (Α’ 42)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4122/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Από την 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια
σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Για τα νέα κτίρια που
είναι ιδιοκτησία του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα και προορίζονται για στέγαση υπηρεσιών του, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2019. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι ειδικές
περιπτώσεις κτιρίων, για τις οποίες η ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους για τον οικονοµικό κύκλο ζωής του συγκεκριµένου κτιρίου έχει αρνητικό αποτέλεσµα και οι οποίες εξαιρούνται
από την υποχρέωση της παρούσας παραγράφου.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4122/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Για την έκδοση οικοδοµικής άδειας νέου ή ριζικά ανακαινιζόµενου υφιστάµενου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, εκπονείται
και υποβάλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης (Υ.ΔΟΜ.) η
οριζόµενη στην παράγραφο 25 του άρθρου 2 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) του κτιρίου. Από την 1.1.2020, για την έκδοση οικοδοµικής άδειας νέου κτιρίου, υποβάλλεται ΜΕΑ που
τεκµηριώνει ότι το κτίριο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και
τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν
µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.»
Άρθρο 71
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4342/2015 (Α’ 143)
1. Στο άρθρο 7 του ν. 4342/2015 προστίθεται παράγραφος 14
ως εξής:
«14. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
καθορίζεται η διαδικασία ορισµού Ενεργειακών Υπευθύνων σε
κτίρια που χρησιµοποιούνται από το Δηµόσιο και τον ευρύτερο
Δηµόσιο Τοµέα και προσδιορίζονται τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και οι σχετικές αρµοδιότητες, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.».
2. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015
αντικαθίσταται ως εξής:
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«α) Κατηγορία Α’: κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων έως και
δύο χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα (2.000 τ.µ.), εµπορικά καταστήµατα έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα (2.000 τ.µ.) και
επαγγελµατικά εργαστήρια.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στον ν. 4414/2016 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 η λέξη «µεθεπόµενου» αντικαθίσταται µε τη λέξη «επόµενου».
2. Στο τέλος της παραγράφου 21 του άρθρου 3 προστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθµών, εφόσον για την υφιστάµενη
ισχύ παραγωγής έχουν συνάψει Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης και οι σταθµοί τους δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία (κανονική
ή δοκιµαστική), συνάπτουν νέα σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για τη συνολική ισχύ παραγωγής τους. Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης και η Τ.Α. της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας
καθορίζεται µε βάση τη συνολική ισχύ παραγωγής σε σχέση µε
τα όρια εγκατεστηµένης ισχύος ή µέγιστης ισχύος παραγωγής
των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5. Με τη σύναψη της
νέας σύµβασης, η αρχική σύµβαση λύεται αυτοδίκαια. Ειδικά σε
περίπτωση σταθµών που έχουν επιλεγεί για στήριξη Λειτουργικής Ενίσχυσης µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προ-

σφορών, η νέα σύµβαση διέπεται από την Τ.Α. που προέκυψε
από την αντίστοιχη υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο της εν
λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας.
Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθµών, εφόσον για την υφιστάµενη
ισχύ παραγωγής έχουν συνάψει Σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης και οι σταθµοί τους έχουν τεθεί σε λειτουργία (κανονική ή
δοκιµαστική) και η Τ.Α. για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής κατά
τα οριζόµενα στην περίπτωση α’ ταυτίζεται µε την Τ.Α. της αρχικής σύµβασης, συνάπτουν νέα σύµβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης
για τη συνολική ισχύ παραγωγής τους µε την ίδια ηµεροµηνία
λήξης µε αυτή της αρχικής σύµβασης. Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται µε
βάση τη συνολική ισχύ παραγωγής σε σχέση µε τα όρια εγκατεστηµένης ισχύος ή µέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5. Κατά την ηµεροµηνία θέσης
σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) της πρόσθετης ισχύος
παραγωγής, η νέα σύµβαση τίθεται σε ισχύ και η αρχική λύεται
αυτοδίκαια.
Ειδικά σε περιπτώσεις, όπου για την πρόσθετη ισχύ έχει συναφθεί διακριτή ΣΕΔΠ και η Τ.Α. που διέπει τις δύο Συµβάσεις
Λειτουργικής Ενίσχυσης είναι η ίδια, τότε τροποποιείται η αρχική
σύµβαση, ώστε να αφορά στη συνολική ισχύ παραγωγής και η
σύµβαση που αφορά στην πρόσθετη ισχύ λύεται αυτοδίκαια.»
3. Στο πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προστίθενται κατηγορίες 29 και 30 ως εξής:

4. Η Τιµή Αναφοράς της κατηγορίας 29 του πίνακα 1 της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του αρθρου 4 του ν. 4414/2016 ισχύει από
1.1.2020.
5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 µετά τις λέξεις «από την
1η Ιανουαρίου 2016» προστίθενται οι λέξεις «έως την 31η Δεκεµβρίου 2019».
6. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς του Πίνακα 1 της
περίπτωσης β’ της παραγράφου 1, οι Τ.Α. της απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ισχύουν για τους σταθµούς που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) από
την πρώτη ηµέρα του επόµενου ηµερολογιακού έτους από το

έτος έκδοσης της απόφασης.»
7. α) Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής:
«3α. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής της παραγράφου 3 του
άρθρου 4, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο άµεσα ή έµµεσα µέσω
της συµµετοχής του στη διοίκηση ή ως µέτοχος, εταίρος ή µέλος
νοµικού προσώπου µε οποιοδήποτε ποσοστό συµµετοχής απαγορεύεται να συνάπτει σύµβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για περισσότερα από δύο (2) έργα της ίδιας τεχνολογίας, εφόσον οι τεχνολογίες ενισχύονται µέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.
Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), κατά την αξιολόγηση των
αιτήσεων για τη λήψη ή την τροποποίηση λόγω µείωσης της

Άρθρο 72
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4414/2016 (A’ 149)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β’ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ισχύος αδειών παραγωγής για αιολικούς σταθµούς, οι οποίοι µε
βάση την αρχική ή νέα ισχύ τους εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης µε τη µορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, εξετάζει το κριτήριο του
πρώτου εδαφίου και αν διαπιστώσει ότι ο αιτών, άµεσα ή έµµεσα
κατά τα παραπάνω, κατέχει ήδη δύο (2) άδειες παραγωγής για
κατηγορία αιολικών σταθµών που εξαιρείται από την υποχρέωση
συµµετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, εκδίδει την άδεια µε τον όρο της υποχρεωτικής συµµετοχής
σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο όρος
αυτός απαγορεύεται να τροποποιηθεί.
Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως διαχειριστής
των Μ.Δ.Ν. ελέγχουν το κριτήριο του πρώτου εδαφίου κατά την
αξιολόγηση των αιτήσεων για σύναψη σύµβασης λειτουργικής
ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και αν διαπιστώσουν ότι ο αιτών, άµεσα ή έµµεσα κατά
τα παραπάνω, έχει συνάψει ήδη δύο (2) συµβάσεις λειτουργικής
ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών απορρίπτουν την αίτηση.
Κάθε αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ή για σύναψη
σύµβασης λειτουργικής ενίσχυσης που υποβάλλεται για αιολικό
ή φωτοβολταϊκό σταθµό, ο οποίος µε βάση την ισχύ του εντάσσεται σε καθεστώς στήριξης µε τη µορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών,
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (A’ 75) του αιτούντος µε την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση ή µη του κριτηρίου του πρώτου εδαφίου.
Οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) που συστήνονται, σύµφωνα µε τον ν. 4513/2018 (A’ 9) απαγορεύεται να συνάπτουν
συµβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστηµένη ισχύ
ή µέγιστη ισχύ παραγωγής άνω των 18 MW. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων.»
β) Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από αιολικούς σταθµούς ή για σταθµούς που αναπτύσσονται από Ε.Κοιν., οι οποίοι µε βάση την ισχύ τους εξαιρούνται από την υποχρέωση συµµετοχής σε ανταγωνιστική
διαδικασία υποβολής προσφορών, που έχουν υποβληθεί στη
ΡΑΕ από την 1.1.2016 µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος,
επικαιροποιούνται εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος
του παρόντος µε την προσκόµιση της υπεύθυνης δήλωσης του
τέταρτου εδαφίου της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016
(A’ 149), όπως αυτή προστέθηκε µε την περίπτωση α’ της παρούσας και αξιολογούνται λαµβάνοντας υπόψη και το κριτήριο του
πρώτου εδαφίου της ίδιας διάταξης. Αν οι εκκρεµείς αιτήσεις δεν
επικαιροποιηθούν εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, αυτές απορρίπτονται. Αν, εντός της ίδιας προθεσµίας, γίνει
αλλαγή στο πρόσωπο, στη µετοχική σύνθεση ή στη διοίκηση του
αιτούντος, οι άδειες εκδίδονται µε τον όρο της υποχρεωτικής
συµµετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Ειδικά για Ε. Κοιν. επιτρέπεται η µεταφορά του αιτήµατος
για χορήγηση άδειας παραγωγής σε νέα Ε. Κοιν. εντός δύο (2)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Ο έλεγχος του κριτηρίου του πρώτου εδαφίου της παρ. 3α του
άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (A’ 149), όπως αυτή προστέθηκε µε
την περίπτωση α’ της παρούσας, δεν πραγµατοποιείται κατά την
αξιολόγηση των αιτήσεων για σύναψη σύµβασης λειτουργικής
ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως διαχειριστή των Μ.Δ.Ν.:
αα) για αιολικούς σταθµούς, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση
για άδεια παραγωγής πριν από την 1.1.2016 και
ββ) για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, οι οποίοι έχουν υποβάλλει
αίτηση για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης µέχρι τις 28.2.2019.
Άρθρο 73
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4496/2017 (A’ 170)
1. Στην περίπτωση α’ του άρθρου 26 του ν. 4496/2017 οι λέξεις
«οι απαιτούµενες ποσότητες πρώτης ύλης προέρχονται από
αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκµεταλλεύσεις που βρί-
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σκονται σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) χιλιοµέτρων»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «οι απαιτούµενες ποσότητες πρώτης ύλης προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές
εκµεταλλεύσεις και ποσοστό τουλάχιστον 85% εξ αυτών προέρχεται από εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) χιλιοµέτρων».
2. Στο τέλος του άρθρου 26 του ν. 4496/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α’ δεν απαιτείται να συντρέχουν για µονάδες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
είχαν ήδη άδεια λειτουργίας και είχαν υποβάλλει ή υποβάλλουν
αίτηση τροποποίησης της ΑΕΠΟ.»
Άρθρο 74
Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 4546/2018 (A’ 101)
Από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 61 του ν. 4546/2018 διαγράφονται οι λέξεις «και όχι πέραν της 31.12.2018».
Άρθρο 75
Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό
στον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.)
Για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν: α) από
τη µεταφορά µεγάλου αριθµού εργαζοµένων από τη
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. (πρώην ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) στην εταιρεία «Ελληνικό
Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» λόγω της ολοκλήρωσης της απόσχισης του κλάδου της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη
ΛΑΓΗΕ Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους Γ’ του ν.
4512/2018 (A’ 5), β) τη µεταβίβαση στη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. των αρµοδιοτήτων εκκαθάρισης και είσπραξης του Ειδικού Τέλους Εκποµπής Αερίων Ρύπων και του Μεσοσταθµικού Μεταβλητού
Κόστους Θερµικών Συµβατικών Σταθµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4001/2011 (A’ 179), όπως
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4585/2018
(A’ 216) και εξαιτίας του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διαγωνισµού πρόσληψης τακτικού προσωπικού, η
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, να συνάψει είκοσι πέντε (25) συµβάσεις µίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε
διετή διάρκεια. Η πρόσληψη γίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο
της εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών στις θέσεις αυτές δεν γεννά
οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόµιο
µετά τη λήξη των συµβάσεων.
Άρθρο 76
Πρόσληψη προσωπικού στην ανώνυµη εταιρεία ειδικού σκοπού µε την επωνυµία «Ηλεκτρική Διασύνδεση
Κρήτης- Αττικής Αριάδνη Α.Ε.Ε.Σ.»
1. Η ανώνυµη εταιρία ειδικού σκοπού µε την επωνυµία «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής Αριάδνη Α.Ε.Ε.Σ.» που έχει
συσταθεί ως θυγατρική του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) σε συµµόρφωση µε
την 816/2018 απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
(Ρ.Α.Ε.) (ΑΔΑ: 9Σ2ΥΙΔΞ-ΚΔΔ) και η οποία έχει οριστεί δυνάµει της
838/2018 απόφασης της Ρ.Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΘΔ3ΙΔΞ-5ΦΩ) ως φορέας
για τη χρηµατοδότηση και κατασκευή του Έργου «Γραµµή µεταφοράς µεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και Περιφέρειας Αττικής»,
µπορεί να προσλαµβάνει αριθµό εργαζοµένων που δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30) όλων των ειδικοτήτων µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µίσθωσης έργου ή
έµµισθης εντολής. Οι συµβάσεις αυτές διέπονται αποκλειστικά
από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που ρυθµίζουν τις
σχέσεις εργοδότη και εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα. Ανώτατο όριο διάρκειας των συµβάσεων ορίζεται η ολοκλήρωση του
έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης- Αττικής.
2. Για τις προσλήψεις της προηγούµενης παραγράφου δεν
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 20α του άρθρου
ένατου του ν. 4057/2012 (A’ 54), οι διατάξεις του ν. 3429/2005
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(A’ 314) και οι διατάξεις του ν. 2190/1994 (A’ 28).
ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 77
Τροποποίηση του άρθρου 167 του ν.δ. 210/1973 (Α’277)
Στην παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.δ. 210/1973, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 64 του ν. 4512/2018 (A’ 5)
και µε την παρ. 10 του άρθρου 63 του ν. 4546/2018 (A’ 101), οι
λέξεις «µε την παρ. 3» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µε τις παραγράφους 3 και 4».
Άρθρο 78
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 (A’ 289)
1. Στο άρθρο 57 του ν. 998/1979 προστίθεται παράγραφος 9
ως εξής:
«9. Επιτρέπεται η επέµβαση σε δάση, δασικές εκτάσεις και σε
εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 για την εγκατάσταση κέντρων περίθαλψης και φιλοξενίας
ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και των συνοδών αυτών εγκαταστάσεων. Ως προς τους δικαιούχους της επέµβασης και τις εν
γένει προϋποθέσεις της εγκατάστασης εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην 336107/14.2.2000 (Β’ 223) απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας.».
2. Υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εγκαταστάσεις κέντρων φιλοξενίας και περίθαλψης ειδών της άγριας
πανίδας, καθώς και οι συνοδές αυτών εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν σε δάση, δασικές εκτάσεις και εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, από
φορείς του άρθρου 3 της 336107/14.2.2000 (Β’ 223) απόφασης
του
Υπουργού Γεωργίας, οφείλουν να λάβουν, µέσα σε δύο
έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας, την έγκριση της παρ.
9 του άρθρου 57 του ν. 998/1979.
3. Η προθεσµία της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 998/1979 παρατείνεται µέχρι τις 8.8.2020.
Άρθρο 79
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2289/1995 (A’ 27)
Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Υδρογονάνθρακες: τα κάθε είδους ορυκτά πετρελαιοειδή
σε στερεά, υγρή ή αέρια κατάσταση και συγκεκριµένα το αργό
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, καθώς και κάθε είδους ορυκτά ή ουσίες που εξορύσσονται µαζί τους από πορώδεις και διαπερατούς
γεωλογικούς σχηµατισµούς. Δεν περιλαµβάνονται το σχιστολιθικό πετρέλαιο και το σχιστολιθικό αέριο.»
Άρθρο 80
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3054/2002 (A’ 230)
Στον ν. 3054/2002 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. α) Η παράγραφος 9 του άρθρου 3, όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 1 του ν. 3423/2005 (A’ 304), αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εµπορία: Η αποθήκευση και διακίνηση, µε σκοπό το κέρδος, αργού πετρελαίου ή Πετρελαιοειδών Προϊόντων, εντός της
Ελληνικής Επικράτειας.»
β) Η παράγραφος 18 του άρθρου 3, όπως προστέθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 3423/2005 (A’ 304), αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Παραγωγή Bιοκαυσίµων: Η κατεργασία κατάλληλων πρώτων υλών που πραγµατοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις, για
την παραγωγή αυτούσιων Βιοκαυσίµων ή Βιορευστών.»
γ) Η παράγραφος 19 του άρθρου 3, όπως προστέθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 3423/2005 (A’ 304), αντικαθίσταται ως εξής:
«19. Μονάδα Παραγωγής Bιοκαυσίµων: Οι ειδικές εγκαταστάσεις, στις οποίες πραγµατοποιείται η παραγωγή αυτούσιων Βιοκαυσίµων ή Βιορευστών, συµπεριλαµβανοµένων και των αναγκαίων αποθηκευτικών χώρων και συστηµάτων διακίνησης.»

δ) Η παράγραφος 20 του άρθρου 3, όπως προστέθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 3423/2005 (A’ 304), αντικαθίσταται ως εξής:
«20. Διάθεση Bιοκαυσίµων: Η εµπορία εντός της Ελληνικής
Επικράτειας, αυτούσιων Βιοκαυσίµων ή Βιορευστών, σύµφωνα
µε το άρθρο 5Α.»
2. α) Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ’. οι εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας,»
β) Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε’. περιγραφή των αποθηκευτικών χώρων που χρησιµοποιούνται για την τήρηση των εµπορικών αποθεµάτων της παραγράφου
6 του άρθρου 6 του παρόντος και των αποθεµάτων έκτακτης
ανάγκης του άρθρου 12 του παρόντος, εφ’ όσoν έχει αυτή την
υποχρέωση ο αδειοδοτούµενος,»
γ) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, για τις άδειες εµπορίας του άρθρου 6, ένα πρόσωπο
µπορεί να λαµβάνει περισσότερες από µία άδειες, µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται ανά κατηγορία άδειας οι απαιτήσεις των
περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 και
χωριστά για κάθε µία άδεια η απαίτηση του ελάχιστου εταιρικού
κεφαλαίου ή της εγγυητικής επιστολής.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5Α του ν. 3054/
2002, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3423/2005 (A’ 304),
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο κάτοχος άδειας διάθεσης βιοκαυσίµων µπορεί να διαθέτει αυτούσια Βιοκαύσιµα και Βιορευστά εντός της Ελληνικής Επικράτειας, σε κατόχους άδειας διύλισης, άδειας εµπορίας
κατηγορίας Α και σε Τελικούς Καταναλωτές.»
4. α) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5
του άρθρου 6, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί µε την παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν. 3335/2005 (A’ 95), την παρ. 1 του άρθρου 104
του ν. 4172/2013 (A’ 167) και την παρ. 6 του άρθρου 23 του ν.
4447/2016 (A’ 241), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να είναι ιδιόκτητοι, µισθωµένοι
ή να έχουν παραχωρηθεί και να χρησιµοποιούνται για την
άσκηση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας.»
β) Το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5
του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αποθηκευτικοί χώροι οφείλουν να έχουν την αναγκαία χωρητικότητα για την εξυπηρέτηση της διακίνησης προϊόντων, της
τήρησης αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης, καθώς και της τήρησης
των εµπορικών αποθεµάτων της παραγράφου 6 του παρόντος,
εφόσον έχει αυτή την υποχρέωση ο αδειοδοτούµενος.»
γ) Το έκτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5 του
άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να έχουν τις προβλεπόµενες
από τις κείµενες διατάξεις προδιαγραφές και να διαθέτουν τεχνικό εξοπλισµό κατάλληλο για την ασφαλή αποθήκευση και
οµαλή διακίνηση των προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου
3 του παρόντος νόµου ανάλογα µε την κατηγορία της άδειάς
τους.»
δ) Το δέκατο και ενδέκατο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 διαγράφονται.
ε) Στο δέκατο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 διαγράφονται οι λέξεις «περίπτωση Β’».
στ) Η παράγραφος 6 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε µε
την παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4447/2016 (A’ 241), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Εµπορικά Αποθέµατα: Οι κάτοχοι αδειών εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων όλων των κατηγοριών, εκτός της κατηγορίας Δ’ (ασφάλτου), υποχρεούνται να τηρούν συνεχώς εµπορικά
αποθέµατα ίσα τουλάχιστον µε ποσοστό 5/365 των ετήσιων πωλήσεων που πραγµατοποίησαν στην εγχώρια αγορά κατά το
προηγούµενο έτος, για κάθε κατηγορία προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ανάλογα µε την κατηγορία της άδειάς τους.
Η τήρηση των εµπορικών αποθεµάτων λαµβάνει χώρα:
α) σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες του άρθρου 63 του ν. 2960/2001 (A’ 265), στις οποίες επι-
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τρέπεται η αποθήκευση προϊόντος εντός της ίδιας δεξαµενής
από περισσότερους κατόχους άδειας εµπορίας, ή και
β) σε εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες και αποθηκεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα, για
τα οποία έχουν καταβληθεί οι δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις.
Οι εν λόγω εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από
τον κάτοχο της άδειας εµπορίας.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι λεπτοµέρειες τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται από
τους κατόχους αδειών εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, τα
στοιχεία που υποχρεούνται να δηλώνουν σχετικά µε το ποσοστό
ή τις ποσότητες των τηρούµενων εµπορικών αποθεµάτων ανά
κατηγορία προϊόντος και ανά εγκατάσταση και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας ορίζονται οι όροι συνεργασίας µεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και των αρµόδιων υπηρεσιών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον έλεγχο της
τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας από τους κατόχους
αδειών εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.»
5. α) Η περίπτωση α’ της παραγράφου 10 του άρθρου 15Α,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 29 του ν. 4546/2018 (A’ 101),
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Από 1.1.2019 η βενζίνη, της οποίας οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται µε τις αποφάσεις 316/2010/24.2.2012 των
Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Προστασίας του Πολίτη (Β’ 501) και 147/2015/27.1.2016 των
Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 293) και η οποία καταναλώνεται εγχώρια στα οχήµατα που καθορίζονται µε τις αποφάσεις
αυτές, περιέχει υποχρεωτικά αυτούσια βιοαιθανόλη ή βιοαιθέρες
που παράγονται από αλκοόλες βιολογικής προέλευσης.
Το ποσοστό της αυτούσιας βιοαιθανόλης ή της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιµοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχοµένου του τελικού
µείγµατος βενζίνης υπολογίζεται σε ετήσια βάση και ορίζεται σε
ένα τοις εκατό (1%) για το έτος 2019 και τρία και τριάντα εκατοστά τοις εκατό (3,3%) για το έτος 2020 και για τα επόµενα έτη.
Μετά το έτος 2020, η συµµετοχή της αυτούσιας βιοαιθανόλης
ή της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιµοποιείται για
την παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχοµένου
του τελικού µείγµατος βενζίνης µπορεί να αυξηθεί µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαµβάνοντας
υπόψη το µέγιστο ποσοστό ανάµειξης βιοαιθανόλης και βιοαιθέρων µε βενζίνη, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του πρώτου εδαφίου,
καθώς και τις ανάγκες ασφαλούς εφοδιασµού του υπάρχοντος
στόλου οχηµάτων.
Για την ανάµειξη της βενζίνης ως ανωτέρω, το σύνολο της
απαιτούµενης ποσότητας της αυτούσιας βιοαιθανόλης και της
αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιµοποιείται για την
παραγωγή βιοαιθέρων οφείλει να πληροί τα κριτήρια αειφορίας,
σύµφωνα µε τα άρθρα 32ζ, 32η και 32θ του ν. 3468/2006 (A’ 129).
Για τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης λαµβάνονται
υπόψη οι τιµές του Παραρτήµατος 3 του ν. 3468/2006 (A’ 129)
και χρησιµοποιούνται τα στοιχεία που υποβάλλονται, σύµφωνα
µε το άρθρο 11 του παρόντος και την απόφαση του άρθρου 32η
του ν. 3468/2006 (A’ 129). Για τον σκοπό του ελέγχου οι υπόχρεοι
της περίπτωσης β’ αποστέλλουν επιπλέον στοιχεία, εφόσον τους
ζητηθούν.»
β) Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 10 του άρθρου 15Α οι
λέξεις «σύµφωνα µε την 316/2010 απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (Α.Χ.Σ.) που εγκρίθηκε µε την 316/ 2010/
24.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 501), όπως εκάστοτε
ισχύει» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «σύµφωνα µε τις κοινές
υπουργικές αποφάσεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’».
γ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 10
του άρθρου 15Α διαγράφεται.
δ) Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 10 του άρθρου 15Α
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Ειδικά για την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ’ επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον ν.
2960/2001 (A’ 265) και τον ν. 2969/2001 (A’ 281).»
6. Εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
οι κάτοχοι αδειών εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων που συναποθηκεύουν τις απαιτούµενες ποσότητες εµπορικών αποθεµάτων σε φορολογικές αποθήκες υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης της άδειάς τους που συνοδεύεται υποχρεωτικά από την
άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης µε βεβαίωση ότι αυτή παραµένει σε ισχύ, τις άδειες φορολογικής αποθήκης και εγκεκριµένου αποθηκευτή και συµφωνητικό παραχώρησης χρήσης ή
µίσθωσης δεξαµενών. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 6 του άρθρου
6 του ν. 3054/2002, όπως αντικαθίσταται µε την περίπτωση στ’
της παραγράφου 4 του παρόντος, τα δικαιολογητικά του παραπάνω εδαφίου απαιτούνται για την έκδοση ή τροποποίηση άδειας
εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων στις περιπτώσεις συναποθήκευσης.
Άρθρο 81
Τροποποίηση του άρθρου 44Α του ν. 4042/2012 (Α’ 24)
Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 44Α του ν. 4042/2012,
το οποίο προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4447/
2016 (A’ 241), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) Τα Μικρά ΠΣ αποτελούν υπαίθριους - περιφραγµένους χώρους που φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισµό και υποδοµές και
χωροθετούνται, σύµφωνα µε την ικανότητα αποθήκευσής τους
και την έκτασή τους ως εξής:
αα) Τα Μικρά ΠΣ µε ικανότητα αποθήκευσης µεγαλύτερη από
δεκαπέντε (15) τόνους και µικρότερη από χίλιους (1000) τόνους
χωροθετούνται εκτός ορίων οικισµών και πόλεων.
ββ) Τα Μικρά ΠΣ µε ικανότητα αποθήκευσης µεγαλύτερη από
δεκαπέντε (15) τόνους και µικρότερη από διακόσιους (200) τόνους χωροθετούνται εντός ορίων οικισµών και πόλεων και καταλαµβάνουν µέγιστη έκταση 1000 τ.µ..
Για την ανέγερση τυχόν υποστηρικτικών τους κτισµάτων, όπως
γραφείου προσωπικού και χώρου φύλαξης υλικών και εξοπλισµού, τηρούνται οι επιτρεπόµενοι όροι και περιορισµοί δόµησης
της περιοχής σε συνδυασµό µε τις προδιαγραφές που διέπουν
τα ΠΣ.»
Άρθρο 82
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4062/2012 (A’ 70)
Στον ν. 4062/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Προστίθεται τίτλος στο άρθρο 19Α ως εξής:
«άρθρο 7α της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, όπως προστέθηκε µε το
άρθρο 1 περίπτωση 5 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ και τροποποιήθηκε µε τις περιπτώσεις α’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 και το άρθρο 47 του Κανονισµού (ΕΕ)
2018/1999, άρθρα 1 και 3 έως 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/652,
όπως το άρθρο 5 τροποποιείται µε την παράγραφο 1 του άρθρου
56 του Κανονισµού (ΕΕ) 2018/1999»
2. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19Α αντικαθίσταται ως εξής:
«α) τον συνολικό όγκο κάθε τύπου παρεχόµενου καυσίµου ή
ενέργειας και»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 19Α αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Κάθε χρόνο πριν από την 31η Δεκεµβρίου παρέχονται από
τη Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίµων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος σχετικά µε τη συµµόρφωση µε το παρόν άρθρο,
σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΣΤ’.»
4. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 13 άρθρου 19Α οι λέξεις «έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «σε ετήσια βάση».
5. α) Το έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης
γ’ της παραγράφου 3 του Μέρους 1 του Παραρτήµατος Δ’ αντι-
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καθίσταται ως εξής:
«Η ποσότητα των προµηθευόµενων βιοκαυσίµων τα οποία δεν
πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της παραγράφου 1 του άρθρου
20 λογίζεται ως ορυκτό καύσιµο.»
β) Η υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 3
του Μέρους 1 του Παραρτήµατος Δ’ αντικαθίσταται ως εξής:
«γγ) Ένταση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου των βιοκαυσίµων.
Η ένταση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου των βιοκαυσίµων που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της παραγράφου 1
του άρθρου 20 υπολογίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 22. Σε περίπτωση που στοιχεία σχετικά µε τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου κύκλου ζωής από βιοκαύσιµα έχουν αποκτηθεί µε βάση
συµφωνία ή σχήµα που έχει αποτελέσει το αντικείµενο απόφασης, δυνάµει της παραγράφου 4 του άρθρου 7γ της Οδηγίας
98/70/ΕΚ που καλύπτει την παράγραφο 2 του άρθρου 20, τα εν
λόγω στοιχεία θα χρησιµοποιηθούν και για να καθοριστεί η ένταση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου των βιοκαυσίµων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 20. Η ένταση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου για τα βιοκαύσιµα που δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 20
είναι ίση προς την ένταση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου των αντίστοιχων ορυκτών καυσίµων που προέρχονται από
συµβατικό αργό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.»
γ) Η περίπτωσηη’ της παραγράφου 1 και οι παράγραφοι 2 έως
4 και 7 του Μέρους 2 του Παραρτήµατος Δ’ καταργούνται.
6. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του Παραρτήµατος
ΣΤ’ αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Αρµόδια Αρχή υποβάλλει έκθεση για τα στοιχεία που παρατίθενται στο σηµείο 3.»
β) Οι περιπτώσεις ε’ και στ’ της παραγράφου 3 του Παραρτήµατος ΣΤ’ καταργούνται.
7. α) Τα υποδείγµατα για την υποβολή των πληροφοριών µε
σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέπεια των υποβαλλόµενων στοιχείων του παραρτήµατος Ζ’ «Προέλευση-Μεµονωµένοι προµηθευτές», «Προέλευση- Οµάδα προµηθευτών» και «Τόπος
αγοράς» καταργούνται.
β) Οι παράγραφοι 8 και 9 των σηµειώσεων του υποδείγµατος
του Παραρτήµατος ΣΤ’ καταργούνται.
Άρθρο 83
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (A’ 176)
Στην παρ. 6α του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 52 του ν. 4546/2018 (A’ 101), αντικαθίσταται η ηµεροµηνία «31.12.2018» µε την ηµεροµηνία
«31.12.2019».
Άρθρο 84
Τροποποίηση του άρθρου 78 του ν. 4442/2016 (Α’ 230)
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4442/
2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει συµβατότητα µε τις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης ή δεν υπάρχουν θεσµοθετηµένες
χρήσεις γης απαιτείται έγκριση εγκατάστασης, η οποία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 5, 7 και 48Β, συνίσταται
στην έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης.»
2. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 78
του ν. 4442/2016, όπως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1,
ισχύει αναδροµικά από τις 8.2.2019.
Άρθρο 85
Τροποποίηση διατάξεων Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών
Η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Δ7/Α/οικ.12050/2223/
23.5.2011, Β’ 1227) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του Κανονισµού σε ότι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αφορά τα ζητήµατα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, για τα έργα έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ασκείται από τα Τµήµατα Επιθεώρησης Μεταλλείων της
Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης και Ελέγχου ΥΠΕΝ στη χωρική αρµοδιότητα των οποίων εµπίπτουν τα εν λόγω έργα.»
Άρθρο 86
Περιφερειακά Παρατηρητήρια για το Περιβάλλον
και την Ασφάλεια της Έρευνας
και της Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων
1. Στις περιφέρειες της Χώρας, εφόσον επί του εδάφους, υπεδάφους παράκτιας περιοχής ή θαλάσσιας ζώνης, διοικητικής ευθύνης αυτών, ασκούνται δραστηριότητες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός
τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δηµιουργούνται Περιφερειακά Παρατηρητήρια για το Περιβάλλον και την
Ασφάλεια της Έρευνας και της Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων (εφεξής «Παρατηρητήρια»).
2. Τα Παρατηρητήρια έχουν συµβουλευτικό ρόλο σε ζητήµατα
προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας των προγραµµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων εντός της
Περιφέρειας δραστηριοποίησής τους, µε σκοπό την κάλυψη των
αναγκών σε συµβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής φύσης και την
ενίσχυση της διαφάνειας στα εν λόγω ζητήµατα εντός της Περιφέρειας.
3. Η οργάνωση, λειτουργία και χρηµατοδότηση των Παρατηρητηρίων καθορίζεται από τον παρόντα νόµο, την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 και τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.
2690/1999 (A’ 45).
4. Η χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων των Παρατηρητηρίων µπορεί να προέρχεται από έσοδα της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ), από ποσά που
πληρώνονται ή διατίθενται στον εκµισθωτή για την εκπαίδευση
του ανθρωπίνου δυναµικού και προβλέπονται στις συµβάσεις
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων που συνάπτει το
Ελληνικό Δηµόσιο και από το Πράσινο Ταµείο.
5. Αρµοδιότητες των Παρατηρητηρίων είναι:
α) Η παρακολούθηση, στη γεωγραφική περιοχή αναφοράς
τους, της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των προγραµµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων και των επιπτώσεών τους στην κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των σχετικών συµβάσεων του Δηµοσίου µε τις εταιρείες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων και της σχετικής νοµοθεσίας.
β) Η υποστήριξη των αρµόδιων Υπουργείων, των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας και της ΕΔΕΥ ΑΕ στη
λήψη αποφάσεων και στη διαµόρφωση σχεδιασµού για θέµατα
προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας της έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων εντός της γεωγραφικής περιοχής αναφοράς τους, ιδίως µέσω υποβολής εκθέσεων, προτάσεων και µελετών.
γ) Η ενηµέρωση φορέων της διοίκησης και των τοπικών κοινοτήτων για τα θέµατα αρµοδιότητάς τους.
6. Τα Παρατηρητήρια, για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων
τους, µπορούν να συνιστούν οµάδες εργασίας µε εξειδικευµένο
τεχνικό αντικείµενο σε θέµατα περιβάλλοντος και ασφάλειας,
στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν και πρόσωπα εκτός των
µελών του Παρατηρητηρίου, να καλούν εµπειρογνώµονες στις
συνεδριάσεις τους, να συνεργάζονται µε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα και να αναθέτουν τεχνικές µελέτες σε τρίτους.
Τα συνεργαζόµενα µε τα Παρατηρητήρια πρόσωπα επιλέγονται
µε κριτήριο την τεχνική τους επάρκεια και την αµεροληψία τους
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
7. Τα Παρατηρητήρια απαρτίζονται από πρόσωπα κύρους, λειτουργούν µε την υποχρέωση τήρησης των αρχών της ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας και ενεργούν ανεξάρτητα από
οποιοδήποτε οικονοµικό συµφέρον.
8. Τα Παρατηρητήρια συγκροτούνται ανά Περιφέρεια µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτε-
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λούνται από τουλάχιστον δέκα (10) µέλη µε τριετή θητεία. Σε
αυτά µετέχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, των Δήµων της Περιφέρειας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της
ΕΔΕΥ ΑΕ, εθνικών ή τοπικών ινστιτούτων (ΕΑΓΜΕ/ΕΛΚΕΘΕ),
επαγγελµατικών συλλόγων και επιµελητηρίων, εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων, φορέων διαχείρισης προστατευοµένων περιοχών και
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται η γεωγραφική περιοχή αναφοράς του Παρατηρητηρίου και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του εκάστοτε
Παρατηρητηρίου.
9. Τα Παρατηρητήρια συνεδριάζουν τουλάχιστον µία φορά
ανά εξάµηνο µε την παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΕΔΕΥ ΑΕ και των διαχειριστριών
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή
αναφοράς του Παρατηρητηρίου.
Άρθρο 87
Επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας
για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης της ΔΕΗ Α.Ε.
1) Μετά το άρθρο 3 του ν. 4533/2018 (Α’ 75) προστίθεται νέο
άρθρο 3Α ως εξής:
«Άρθρο 3Α
1. Μετά την κήρυξη ως άγονης της διαγωνιστικής διαδικασίας
που περιγράφεται στο άρθρο 3, η ΔΕΗ Α.Ε. θα µεταβιβάσει το
σύνολο των µετοχών εκδόσεως των νέων εταιρειών του παρόντος νόµου σε ενδιαφερόµενα για την απόκτησή τους νοµικά πρόσωπα, τα οποία θα αναδειχθούν ως προτιµητέοι επενδυτές στο
πλαίσιο επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας που θα προκηρύξει και θα διεξάγει η ίδια, µε επιµέλεια και δαπάνη της, υπό
την εποπτεία του Ελληνικού Δηµοσίου. Ο διαγωνισµός θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή της σύµβασης αγοραπωλησίας µετοχών (share purchase agreement) της κάθε νέας εταιρίας και
των λοιπών συµβάσεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 3,
οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως.
2. Με τη δηµόσια πρόσκληση, που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε., προσκαλούνται εντός προθεσµίας επτά (7)
ηµερών οι υποψήφιοι επενδυτές που συµµετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία του άρθρου 3, καθώς και όσοι άλλοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Με την πρόσκληση αυτή καθορίζεται η
διαδικασία, τα κριτήρια προεπιλογής και τελικής επιλογής των
συµµετεχόντων (όπως, ενδεικτικά, το ύψος της οικονοµικής προσφοράς, η εµπειρία στη διαχείριση και λειτουργία µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ορυκτών καυσίµων, η
εµπειρία στην έρευνα και εκµετάλλευση στερεών ορυκτών καυσίµων, όπως ο λιγνίτης, η χρηµατοοικονοµική, τεχνική και νοµική
καταλληλότητα και επάρκεια των συµµετεχόντων, η ανεξαρτησία
τους από τη ΔΕΗ Α.Ε. από άποψη εταιρικού δικαίου, ρυθµιστικού
πλαισίου τοµέα ενέργειας και δικαίου του ανταγωνισµού), οι προθεσµίες υποβολής των δεσµευτικών προσφορών, η κατάθεση εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, η διαδικασία υποβολής
ερωτηµάτων και επεξηγήσεων, οι όροι και οι εγγυήσεις εµπιστευτικότητας αναφορικά µε την πρόσβαση των υποψηφίων στις σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα που αφορούν τους κλάδους
και τις εταιρείες, το σχέδιο της σύµβασης αγοραπωλησίας των
µετοχών της κάθε νέας εταιρίας, καθώς και οι λοιποί όροι και
προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της µεταβίβασης των µετοχών στον ή στους προτιµητέους επενδυτές. Στο πλαίσιο του διαγωνισµού αυτού τα ενδιαφερόµενα µέρη δύνανται να υποβάλουν
προσφορές, είτε για την απόκτηση του συνόλου των µετοχών και
των δύο (2) νέων εταιρειών είτε για την απόκτηση του συνόλου
των µετοχών µίας από αυτές.
3. Η σύµβαση αγοραπωλησίας των µετοχών της κάθε νέας
εταιρείας κυρώνεται νοµοθετικά.
4. Η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να ορίσει εκτιµητή σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 3. Στην περίπτωση αυτή, ο εκτιµητής
λαµβάνει υπόψη του αντίστοιχες εµπορικές συναλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά και τα αποτελέσµατα του προηγούµενου διαγωνισµού. Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να ορίσει εκτιµητή σύµφωνα µε
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την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, ο οποίος δεν λαµβάνει
υπόψη του την εκτίµηση που τυχόν υποβλήθηκε σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 3. Οι παράγραφοι 6 έως 11 του άρθρου 3 εφαρµόζονται αναλόγως.»
2) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4533/2018 (Α’ 75)
προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:
«Ως εργασιακά µισθολογικά δικαιώµατα, τα οποία µεταβιβάζονται µετά την απόσχιση στις νέες εταιρείες, νοούνται οι συνολικές ετήσιες αποδοχές των εργαζοµένων, όπως αυτές έχουν
διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία της µεταβίβασης του συνόλου των µετοχών εκδόσεως των νέων εταιρειών στους προτιµητέους επενδυτές. Ως συνολικές ετήσιες αποδοχές θεωρούνται
οι καταβληθείσες κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία της µεταβίβασης του συνόλου των µετοχών.
Οι ηµεροµηνίες και ο τρόπος καταβολής των αποδοχών αυτών
µπορούν να διαµορφώνονται µε διαφορετικό, σε σχέση µε τα
προβλεπόµενα κατά την ηµεροµηνία της µεταβίβασης των µετοχών, τρόπο και διαφορετική αιτιολογία, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της κάθε νέας εταιρείας, αρκεί να µη
µεταβάλλεται το ύψος των συνολικών ετησίων αποδοχών, όπως
είχαν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία της µεταβίβασης των
µετοχών.»
3) Στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4533/2018 (Α’ 75) µετά τις
λέξεις «νέων εταιρειών» προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και των
µετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.».
4) Στην παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) οι λέξεις «παρ. 2 του άρθρου 3» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παρ.
1 του άρθρου 3Α».
5) Η παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) τροποποιείται ως εξής:
«3. Με την υλοποίηση των αναγκαίων προαπαιτούµενών πράξεων για έκαστο συµβαλλόµενο µέρος µε σκοπό την ολοκλήρωση των αντίστοιχων συναλλαγών της παρ. 1 του άρθρου 3Α
του ν. 4533/2018 (Α’ 75), το ποσοστό του πρώτου εδαφίου της
υποπερίπτωσης δδ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου
135 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), µειώνεται κατά εννέα ποσοστιαίες
µονάδες (9%).»
Άρθρο 88
Μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία µονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη
1. Μέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2019, η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να µεταφέρει, να εγκαθιστά και να λειτουργεί µονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο και
µε βάση σχετικές αποφάσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
(ΡΑΕ), σε υφιστάµενους λειτουργούντες σταθµούς παραγωγής
της, εγκατεστηµένους στη νήσο Κρήτη, προκειµένου να διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια της νήσου και να καλύπτονται
έκτακτες ανάγκες.
2. Κατά παρέκκλιση των υφιστάµενων διατάξεων, για τις εργασίες αποξήλωσης και εγκατάστασης των µεταφερόµενων µονάδων της παραγράφου 1 και του βοηθητικού εξοπλισµού
αυτών, δεν απαιτείται οικοδοµική άδεια. Οι µονάδες θεωρούνται
νοµίµως υφιστάµενες µε την έναρξη της εγκατάστασής τους.
Εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο φορέας εκµετάλλευσης των µονάδων αυτών υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια πολεοδοµική αρχή τοπογραφική αποτύπωση, διάγραµµα κάλυψης και τεχνική περιγραφή των προστιθέµενων εγκαταστάσεων, βάσει των οποίων η τελευταία εκδίδει
διαπιστωτική πράξη.
3. Οι προστιθέµενες µονάδες υποχρεούνται κατά τη λειτουργία τους να συµµορφώνονται µε την ισχύουσα περιβαλλοντική
νοµοθεσία και ειδικότερα µε την κ.υ.α. 36060/1155/Ε.103/2013
(Β’ 1450), την κ.υ.α. οικ 6164/ 2018 (Β’ 1107) και την Εκτελεστική
Απόφαση 2017/ 1442/ΕΕ της Επιτροπής, όσον αφορά στις εκποµπές στην ατµόσφαιρα, καθώς και µε τα οριζόµενα στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν εκδοθεί για
τις υφιστάµενες µονάδες των λειτουργούντων σταθµών παραγωγής. Ο φορέας εκµετάλλευσης των µονάδων υποχρεούται,
εντός έξι (6) µηνών από την εγκατάσταση των προστιθέµενων
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µονάδων, να υποβάλει στις αρµόδιες αρχές αίτηµα συνοδευόµενο από όλα τα απαιτούµενα έγγραφα, σχέδια και µελέτες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α’ 209), της υ.α. οικ.
167563/ ΕΥΠΕ/2013 (Β’ 964)και της υ.α. οικ. 170225/2014 (Β’
135), για την τροποποίηση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος για τους υφιστάµενους λειτουργούντες σταθµούς παραγωγής, στους οποίους θα εγκατασταθούν οι µονάδες.
4. Σε περίπτωση που εγκατασταθούν αεριοστρόβιλοι, βάσει
των διατάξεων του παρόντος, όπως ορίζονται στο πρώτο εδάφιο
της πέµπτης παρ. του δεύτερου Μέρους του Παραρτήµατος V
της κ.υ.α. 36060/1155/Ε.103/2013 (Β’ 1450), ισχύουν για τη λειτουργία αυτών µε φορτίο άνω του 70% οι οριακές τιµές του ίδιου
ως άνω εδαφίου.
5. Κατά παρέκκλιση των υφιστάµενων διατάξεων, µε το παρόν
χορηγείται άδεια εγκατάστασης και προσωρινής λειτουργίας,
διάρκειας έως δύο (2) έτη, στους σταθµούς, στους οποίους θα
εγκατασταθούν οι µονάδες της παραγράφου 1. Εντός τριών (3)
µηνών από τη χορήγηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων της παραγράφου 3, ο φορέας εκµετάλλευσης των
µονάδων υποχρεούται να υποβάλει στις αρµόδιες αρχές αίτηµα
συνοδευόµενο από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως
αυτά ορίζονται στις υπουργικές αποφάσεις Δ6/Φ1/ οικ.8295/1995
(Β’ 385) και Δ6/Φ1/οικ.7740/2001 (Β’ 508),για την τροποποίηση
της άδειας λειτουργίας των λειτουργούντων σταθµών παραγωγής, στους οποίους θα εγκατασταθούν οι προστιθέµενες µονάδες.
Άρθρο 89
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α’ 67)
Μετά την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται και σε νοµίµως
υφιστάµενους οικισµούς χωρίς εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο.»
Άρθρο 90
Η παρ. 11 του άρθρου 19 A του v. 2664/1998 αντικαθίσταται
ως εξής:
«11. Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1
για την κήρυξη του επαναπροσδιορισµού της θέσης και των
ορίων των γεωτεµαχίων της οριοθετούµενης µε την απόφαση
αυτή κτηµατογραφηµένης περιοχής και µέχρι την έκδοση της
απόφασης της παραγράφου 6, αναστέλλεται η εφαρµογή της
διάταξης του άρθρου 13Α του παρόντος νόµου στην περιοχή
αυτή. Κατά το ίδιο διάστηµα αναστέλλεται η προθεσµία της παρ.
2 του άρθρου 6 περιπτώσεις α’ και β’ του ν. 2664/ 1998 για τη
διόρθωση των αρχικών κτηµατολογικών εγγραφών στο σύνολο
της κτηµατογραφηµένης περιοχής για την οποία έχει διαπιστωθεί η περαίωση της κτηµατογράφησης, έχει οριστεί η έναρξη
ισχύος του Κτηµατολογίου και εντός της οποίας ευρίσκεται η περιοχή που οριοθετείται σύµφωνα µε την απόφαση της παραγράφου 1 για την κήρυξη του επαναπροσδιορισµού της θέσης και
των ορίων των γεωτεµαχίων.»
ΜΕΡΟΣ Ε’
Άρθρο 91
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

4. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

6. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

11. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

12. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

13. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

14. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

15. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

17. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

18. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

19. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

20. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): 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 Βαρεµένος): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 17.22’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και β) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

2019
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

