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Αθήνα, σήµερα στις 15 Απριλίου 2019, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
12.17’, 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.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ι. Κύρωση της Συµφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και
Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρµόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. µε την Οδηγία
(ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωµάτωση των σηµείων 1, 2, 4 και 5 του
άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016,
IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις».
Πέραν από τις γνωστές τρεις υπουργικές τροπολογίες, ενηµερώθηκα ότι κατατέθηκε και µία τέταρτη τροπολογία.
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 11 Απριλίου 2019, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µια συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Η εγγραφή για όσους συναδέλφους θέλουν να µιλήσουν θα
γίνει κανονικά, ηλεκτρονικά, µε την κάρτα. Το σύστηµα θα ανοίξει, µόλις ανέβη στο Βήµα ο κ. Παυλίδης και θα κλείσει, µόλις κατέβη από το Βήµα ο κ. Βεσυρόπουλος.
Επειδή είναι µεγάλο το νοµοσχέδιο, σε όλους τους εισηγητές
και τους αγορητές θα δίνω µία ανοχή στον χρόνο, για να µην πάρετε και τον χρόνο της δευτερολογίας σας, γιατί µπορεί να θέλετε να τη χρησιµοποιήσετε ενδεχοµένως για τις τροπολογίες.
Άρα θα δείξω µια ανοχή στους εισηγητές και τους αγορητές.
Κύριε Παυλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και
για την ανοχή, γιατί είναι πραγµατικά ένα µεγάλο νοµοσχέδιο.
Το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου αφορά την Κύρωση της
Συµφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων, µια Τράπεζα η οποία ξεκίνησε κατόπιν µιας κινεζικής πρωτοβουλίας και του οµίλου των BRICS, συνιστώντας στην ουσία
τον τραπεζικό βραχίονα της πρωτοβουλίας «Belt and Road» για
τον Δρόµο του Μεταξιού και των προϊόντων από τη Νοτιοανατολική Ασία προς την Ευρώπη.

Είναι µία επενδυτική τράπεζα, στην οποία συµµετέχουν ήδη
εβδοµήντα χώρες. Είναι δεκαοκτώ ευρωπαϊκές χώρες και άλλες
είκοσι τρεις χώρες που είναι σε φάση υποψηφιότητας. Είναι µια
τράπεζα, η οποία ιδιαίτερα για τη χώρα µας, που είναι πύλη εισόδου προς την Ευρώπη µε τα δυο της λιµάνια του Πειραιά και
της Θεσσαλονίκης, δηµιουργεί τους πιο ευνοϊκούς όρους για
συνδεσιµότητα των υποδοµών µεταξύ Ασίας και Ευρώπης, για
την περιφερειακή συνεργασία, για αναπτυξιακές συνέργειες και
διακρατικές επενδύσεις. Είναι πολύ σηµαντική η παρουσία της
χώρας και µε το µετοχικό της κεφάλαιο σ’ αυτήν την τράπεζα,
ανεξαρτήτως του ύψους της.
Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, τα άρθρα 8 έως 11, αφορούν την εναρµόνιση του Κώδικα ΦΠΑ.
Τα άρθρα 11 έως 22 –τα λέω σύντοµα, γιατί δεν ενέχουν ζητήµατα, τα οποία µπορεί να απασχολήσουν ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο σε σχέση µε διάφορες αντιπαραθέσεις- αφορούν ζητήµατα
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και τον ορισµό και τον
τρόπο φορολόγησης της ελεγχόµενης αλλοδαπής εταιρείας.
Επίσης, τα άρθρα 15 έως 18 αφορούν εφαρµοστικά µέτρα του
Κανονισµού 345/2013 και τα άρθρα 19 έως 22 εφαρµοστικά
µέτρα του Κανονισµού 346/2013.
Περνώ προς το παρόν το τέταρτο µέρος του νοµοσχεδίου, µε
το οποίο θα ασχοληθώ µετά, γιατί είναι το πιο σηµαντικό και
αφορά τις ρυθµίσεις περί αιγιαλού.
Το Μέρος Πέµπτο, τα άρθρα 43 έως 66 αφορούν ζητήµατα διαδικασιών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε την πρόβλεψη
έκδοσης πράξης Τριµελούς Επιτροπής του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους και τη θεσµοθέτηση του Γραφείου Επιθεώρησης
στην κεντρική υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου, όπου καθήκον
θα έχει κυρίως τον καθορισµό ποσοτικών και ποιοτικών στόχων
των υπηρεσιακών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιακών µονάδων και τη διενέργεια έκτακτης και τακτικής
επιθεώρησης των λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου.
Το άρθρο 45 αναφέρεται στο επιτόκιο οφειλών του δηµοσίου
και τον καθορισµό του υπολογισµού των τόκων.
Δύο σηµαντικά άρθρα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες και
της Καλαµάτας και της Κοζάνης σχετίζονται µε την παραχώρηση
δηµοσίων ακινήτων στον Δήµο της Καλαµάτας στη θέση Κορδία
και στον Δήµο της Κοζάνης στο πρώην Στρατόπεδο Ψυχογιού.
Επίσης, πολύ σηµαντικό είναι το άρθρο 48 που αφορά τη συνέχιση και για το έτος 2019 της χορήγησης απαλλαγής του
ΕΝΦΙΑ για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του
Ιουλίου του 2018. Η ίδια απαλλαγή θα ισχύσει και για φέτος,
όπως ίσχυσε και πέρυσι.
Ακόµη, στο άρθρο 56 είναι η κύρωση του νέου Συνυποσχετι-
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κού µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της ναυτιλιακής κοινότητας µε τη θεσµοθέτηση ως µόνιµης για πρώτη φορά της καταβολής του 10% των εισαγόµενων µερισµάτων από τα πλοία που
τελούν υπό ελληνική ή ξένη σηµαία.
Τέλος, είναι η επιχορήγηση του µουσείου ολοκαυτώµατος για
την ανέγερση του κτιρίου στη Θεσσαλονίκη για τη λειτουργία του
µουσείου ολοκαυτώµατος.
Διέτρεξα γρήγορα όλα τα προηγούµενα άρθρα, επειδή καταλαβαίνουµε όλοι ότι κυρίως απασχολεί το Κοινοβούλιο το τέταρτο µέρος του νοµοσχεδίου, που είναι οι ρυθµίσεις περί
αιγιαλού.
Η κοινοχρησία του αιγιαλού λειτουργεί πλέον µε πιο αυστηροποιηµένο πλαίσιο, στην κατεύθυνση της διεύρυνσης της κοινοχρησίας, της αποφυγής νέων αυθαιρεσιών από εδώ και πέρα και
ταυτόχρονα, αναγνωρίζοντας όµως και τα προβλήµατα από το
παρελθόν, γιατί λειτουργούµε και νοµοθετούµε ήδη σε ένα ναρκοθετηµένο έδαφος, µε συγκεκριµένες αβλεψίες, αυθαιρεσίες,
αστοχίες και θεσµικές στρεβλώσεις και ανεπάρκειες του παρελθόντος.
Για τη σύνταξη του προτεινόµενου νοµοσχεδίου υπήρξε ένας
εποικοδοµητικός διάλογος και συνεργασία µε τα συναρµόδια
Υπουργεία και ελήφθησαν υπ’ όψιν η νοµολογία ελληνικών και
ευρωπαϊκών δικαστηρίων, όλες οι προτάσεις των συναρµόδιων
Υπουργείων, καθώς και οι προτάσεις και παρατηρήσεις διαφόρων φορέων. Και στη διαβούλευση που έγινε στην αρµόδια επιτροπή υιοθετήθηκαν αρκετές προτάσεις και από παραγωγικούς
φορείς και από περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως κυρίαρχα οι
προτάσεις και οι παρατηρήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
οι οποίες συµπεριλήφθησαν στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ξεκινώ την παρουσίαση σε συγκεκριµένα πεδία.
Στο άρθρο 23 καθορίζονται οι ορισµοί του αιγιαλού, της παραλίας, του παλιού αιγιαλού και των λιµενικών έργων. Υπήρχε ο
καθορισµός του µέγιστου πλάτους της παραλίας στα πενήντα
µέτρα. Δεν υπήρχε ο καθορισµός του ελάχιστου ορίου, το οποίο
µε βάση το άρθρο 23 καθορίζεται στα τριάντα µέτρα, σαφέστατα, όµως, παίρνοντας υπ’ όψιν και τα ειδικά γεωµορφολογικά
στοιχεία και τα τοπικά χωρικά σχέδια για πρώτη φορά. Πλέον τα
τοπικά χωρικά σχέδια οφείλουν να αναπτύσσονται και να σχεδιάζονται µε βάση και τον χαρακτηρισµό του ελάχιστου ορίου των
τριάντα µέτρων, αλλά παράλληλα και τα τριάντα µέτρα δεν είναι
δεσµευτικός παράγοντας, δεν είναι δεσµευτικός αριθµός µε δεδοµένο ότι µπορεί το τοπικό χωρικό σχέδιο να υπερβεί αυτό και
να διαµορφώσει άλλες δυνατότητες.
Στην τροποποίηση του άρθρου 2, ο παλιός αιγιαλός και η
παλιά όχθη ανήκουν πλέον από εδώ και πέρα στη δηµόσια κτήση
και όχι στην ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου και δεν θίγονται
ήδη κτηθέντα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα και ισχύουσες συµβάσεις
παραχώρησης. Επίσης, πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός ότι ρυθµίζεται ότι σε περίπτωση που µεταξύ του αιγιαλού και της δηµόσιας οδού παρεµβάλλεται ιδιωτικό ακίνητο, πρέπει να υπάρχει
αναγκαστικά ελεύθερη δίοδος για την ακώλυτη και ασφαλή πρόσβαση στον αιγιαλό από τον δηµόσιο δρόµο, σύµφωνα πάντα
όµως µε την πολεοδοµική νοµοθεσία.
Στα άρθρα 25, 26 και 27 συστήνεται στο Υπουργείο Οικονοµικών δευτεροβάθµια επιτροπή χάραξης των ορίων του αιγιαλού,
της παραλίας και του παλιού αιγιαλού µε σκοπό την εξέταση των
ενδικοφανών προσφυγών στις περιπτώσεις επανακαθορισµού
τους.
Το άρθρο 28 αναφέρεται στη διατήρηση έργων και εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό µε σύµβαση τρίτων,
µε ιδιώτες δηλαδή και µε σύµπραξη µε το δηµόσιο, µε τον ΕΟΤ,
µε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ή µε τους δήµους, µε τους
ΟΤΑ, µε βάση αναπτυξιακούς νόµους. Εισάγεται ολοκληρωµένη
και αποτελεσµατική ρύθµιση της διαδικασίας διατήρησης των
υφιστάµενων σε κοινόχρηστους χώρους προστατευοµένων από
τον ν.2971/2001 και των νόµιµων έργων που έχουν γίνει καθ’
υπέρβαση ειδικής άδειας.
Το αντιµετωπίσαµε και στη δηµόσια διαβούλευση στην αρµόδια επιτροπή, το γεγονός ότι υπήρξαν έργα από συγκεκριµένες
επιχειρήσεις στο παρελθόν που είχαν ενταχθεί οι βιοµηχανικοί
κλάδοι ή και άλλοι κλάδοι, οι οποίοι είχαν ενταχθεί σε αναπτυ-
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ξιακούς νόµους. Πήραν τις απαραίτητες εγκρίσεις και παρ’ όλα
αυτά δεν µπορούσε µε τη νέα νοµοθεσία πλέον το Υπουργείο Οικονοµικών να δώσει παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού.
Πλέον αυτό µπορεί να γίνει µε δυο προϋποθέσεις: Πρώτον, να
τηρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις, να λειτουργούν δηλαδή νόµιµα αυτά τα έργα και ταυτόχρονα να υπάρχουν όλες οι
εγκεκριµένες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Στην ουσία δηλαδή έργα τα οποία µπορεί να τα εκτέλεσε ο ΟΤΑ ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας και τα οποία ήταν εκτός διαδικασιών που θα
µπορούσε το Υπουργείο Οικονοµικών να δώσει παραχώρηση, αν
αυτά νοµιµοποιούνται έστω και σήµερα, αν εκτελούνταν δηλαδή,
να µπορέσουν να εκτελεστούν µε τις νόµιµες προϋποθέσεις.
Έτσι, λοιπόν, θα µπορούν να παραχωρηθούν και σε σχέση µε το
παρελθόν.
Άρα είναι µια διαδικασία η οποία στην ουσία τελειώνει αρκετές
εκκρεµότητες θεσµικού χαρακτήρα του παρελθόντος που και αντιαναπτυξιακές είναι από τη µια και στην ουσία οδήγησαν σε αντιπεριβαλλοντικές στρεβλώσεις αρκετούς παραγωγικούς κλάδους.
Το άρθρο 29 αφορά αντιδιαβρωτικά έργα στον αιγιαλό, τα
οποία καθορίζονται καθώς και η διαδικασία µε την οποία οφείλουν να γίνουν είτε από το δηµόσιο είτε από τον ιδιώτη.
Επίσης, πολύ σηµαντικές είναι οι ρυθµίσεις σχετικά µε τα επείγοντα έργα του αιγιαλού, όπου για πρώτη φορά δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη µε αποτέλεσµα το δηµόσιο να µην µπορεί εύκολα
να παρεµβαίνει σε έργα βελτίωσης ή άµεσης αποκατάστασης
από φυσικές καταστροφές. Πλέον, µπορεί µια περιοχή η οποία
έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή πολιτικής προστασίας, να µπορέσει µε πολύ γρήγορο θεσµικό τρόπο να τρέξουν οι διαδικασίες οι απαραίτητες αποκατάστασης των
οποιωνδήποτε ζηµιών.
Το άρθρο 31 αφορά την παραχώρηση ή απλή χρήση αιγιαλού
και συγκεκριµένα για οµπρέλες, ξαπλώστρες, καντίνες. Αντιµετωπίζει και το νέο επενδυτικό φαινόµενο των φουσκωτών θαλάσσιων παιδικών χαρών, το οποίο µέχρι τώρα θεσµικά ήταν ορφανό.
Πλέον βάζει συγκεκριµένες ρυθµίσεις και προβλέψεις γι’ αυτό.
Ταυτόχρονα, θα υπάρξει και η ανάλογη ΚΥΑ, η οποία θα ρυθµίζει
λεπτοµέρειες που αφορούν και τον καθορισµό της τιµής γιατί
πλέον θα υπάρχει ένας αντικειµενικός τρόπος υπολογισµού της
τιµής παραχώρησης, όπως και διάφορα άλλα αιτήµατα που αφορούν την περιοδικότητα στην παραχώρηση, αν θα είναι δηλαδή
εξάµηνο ή παραπάνω από έξι µήνες αυτή η παραχώρηση σε συγκεκριµένους συµβασιούχους. Ταυτόχρονα, θα ρυθµίζει και διάφορα άλλα αιτήµατα των κλάδων, τα οποία συζητήθηκαν στην
επιτροπή. Όλα αυτά θα καθοριστούν µε την ανάλογη ΚΥΑ που
θα έρθει.
Θεωρώ σηµαντικό το γεγονός ότι υποχρεώνονται πλέον οι
δήµοι να έχουν πάντα και να προβλέπουν µια παραλία για χρήση
ατόµων ΑΜΕΑ. Κάθε δήµος πλέον οφείλει να έχει µια παραλία
εντός των ορίων του, στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα ΑΜΕΑ. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει η υποχρέωση των
ΟΤΑ, το 10% της παραχωρούµενης έκτασης να δίνεται πλέον µε
κοινωνικά κριτήρια και σε επιχειρήσεις µορφών κοινωνικής οικονοµίας. Νοµίζω ότι είναι µια πάρα πολύ σηµαντική καινοτοµία, η
οποία θα βοηθήσει ιδιαίτερα τις τοπικές κοινωνίες και τις µικρές
συλλογικότητες. Ταυτόχρονα, έχει και ένα κοινωνικό αποτύπωµα
αρκετά σηµαντικό γι’ αυτές τις µικρές τοπικές κοινωνίες.
Το άρθρο 34, το οποίο είναι το επίµαχο άρθρο και το έχουµε
κουβεντιάσει αρκετές φορές στις προηγούµενες συνεδριάσεις
της αρµόδιας επιτροπής, προβλέπει τη δυνατότητα παραχώρησης του αιγιαλού σε δηµόσιους ή µη φορείς για την εκτέλεση
έργων που λόγω της φύσης τους δεν µπορούν να λειτουργήσουν
χρήση αιγιαλού. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες απαιτούν την
πρόσβαση στον αιγιαλό για να µπορούν να λειτουργήσουν σε
ό,τι έχει να κάνει στη σχέση τους µε τη θάλασσα και τη µεταφορά
των προϊόντων τους. Και αυτές ρυθµίζονται φυσικά µε πολύ συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς και άλλους όρους αδειοδότησης.
Ταυτόχρονα, ρυθµίζουµε σε σχέση µε το καθεστώς παραχώρησης ό,τι έχει κατασκευαστεί µέχρι τις 28-7-2011, µε βάση και
τη νοµολογία από το Συµβούλιο της Επικρατείας πάλι µε πολύ
συγκεκριµένους όρους σε έργα που αφορούν κυρίαρχα αναπτυξιακού χαρακτήρα, εθνικής άµυνας και ασφάλειας, ζητήµατα
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έργων και δικτύων κοινής ωφέλειας, συµπεριλαµβανοµένων και
των ΑΠΕ, έργα που έχει εκτελέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα
οποία σαφέστατα έχουν δυο προϋποθέσεις: Πρώτον, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και δεύτερον, τη νοµιµότητα αυτών των
έργων. Δηλαδή είναι έργα, στα οποία προηγείται η περιβαλλοντική άδεια και κατά δεύτερον, είναι έργα τα οποία και σήµερα αν
εκτελούνταν, θα µπορούσαν να έχουν όλες αυτές τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να µπορούν να εκτελεστούν. Απλώς στο
παρελθόν για χίλιους δυο λόγους, είτε γραφειοκρατικούς είτε
για άλλους, οι ΟΤΑ ή οι διάφοροι άλλοι φορείς δεν έκαναν τις
απαραίτητες προβλέψεις και εγκρίσεις γύρω απ’ αυτό. Αν είναι
τέτοιου είδους χαρακτήρα έργα, θα µπορέσουν να νοµιµοποιηθούν, στην ουσία να παραχωρηθεί η χρήση τους από το Υπουργείο Οικονοµικών. Εξαιρούνται σαφέστατα απ’ αυτό
ξενοδοχειακές µονάδες και σπίτια, ξενοδοχεία, πισίνες, βίλλες,
κάµπινγκ κι όλα αυτά.
Το µόνο που µπορεί να ενταχθεί σε αυτό, στην παραχώρηση
χρήσης από το Υπουργείο Οικονοµικών, αφορά µόνο ξενοδοχειακές µονάδες οι οποίες έγιναν από το δηµόσιο, από τον ΕΟΤ ή
για λογαριασµό του δηµοσίου ή του ΕΟΤ, όπως για παράδειγµα
τα ξενοδοχεία «ΞΕΝΙΑ», τα οποία ανήκουν στον ΕΟΤ. Ό,τι απ’ όλα
αυτά δεν µπορεί να αδειοδοτηθεί ή δεν µπορεί να εξαιρεθεί από
τη συγκεκριµένη ρύθµιση θεωρείται αυθαίρετο και κατεδαφιστέο εντός εξαµήνου.
Θεωρώ πολύ σηµαντικό και το γεγονός ότι πλέον ρυθµίζεται
απόλυτα το γεγονός της ελεύθερης χρήσης πλέον των παραλιών
και µε ενισχυµένα ποσοστά στα οποία υπάρχει αυτό. Και συγκεκριµένα στο γεγονός ότι το ποσοστό του 60% οφείλει να είναι
καθαρό όχι στις µη προσβάσιµες περιοχές, αλλά στις περιοχές
που έχουν απόλυτη πρόσβαση από το κοινό. Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης χρήσης σε έργα τα οποία έχουν
γίνει εντός του αιγιαλού µέχρι τις 28-7-2011 –επαναλαµβάνω- και
αφορούν συγκεκριµένες δραστηριότητες είτε είναι ναυταθλητικές είτε ενέργειας είτε ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας ή άλλα
τέτοιου είδους ζητήµατα.
Τέλος, στο άρθρο 39 έχουµε την πρόβλεψη έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, πρωτοκόλλου καθορισµού αποζηµίωσης της αυθαίρετης χρήσης και πρωτοκόλλου κατεδάφισης
κατά των αυθαιρέτων κατόχων αιγιαλού, παραλίας και κοινόχρηστων χώρων. Υπάρχει η προθεσµία έξι µηνών για την κατεδάφιση
των αυθαίρετων κατασκευών που εµποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό και στην παραλία και τα οποία δεν µπορούν
εκ του νόµου πλέον που συζητάµε σήµερα να πάρουν τις απαραίτητες παραχωρήσεις-χρήσεις.
Συµπερασµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι η
διαχείριση του αιγιαλού αντιµετωπίζεται ως µέγιστο κεφάλαιο
φυσικής οµορφιάς, πάντα µε την αρµόζουσα συνταγµατική προστασία, κατοχυρώνοντας και διευρύνοντας τα δικαιώµατα του
δηµοσίου, την αποτροπή των αυθαιρεσιών από εδώ και πέρα,
αλλά και ταυτόχρονα την επίλυση χρόνιων παθογενειών του παρελθόντος που λειτούργησαν τόσο αντιπεριβαλλοντικά όσο και
αντιαναπτυξιακά.
Νοµίζω ότι η συζήτηση που έγινε στην αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή έδωσε πλείστα τέτοια παραδείγµατα αυθαιρεσιών
ή παρεµβάσεων που υπήρξαν στον αιγιαλό, τα οποία και το προϋπάρχουν θεσµικό πλαίσιο δεν τα κατοχύρωνε συγκεκριµένα και
γεννούσαν χίλιες δύο στρεβλώσεις, είτε αφορούσαν το δηµόσιο
στην παρέµβαση και στη δυνατότητα συντήρησης αυτών των
έργων στον αιγιαλό, είτε αφορούν αφαλατώσεις είτε βιολογικούς
είτε οδικό δίκτυο εντός του αιγιαλού, το οποίο πνεύµα µε αυτές
τις ρυθµίσεις ορίζεται απόλυτα, είτε αφορά επιχειρήσεις και ιδιωτικές επεµβάσεις, οι οποίες όµως έχουν πολύ συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Και πάντα -και το λέω ξεκάθαρα, γιατί θεωρώ ότι
η κουβέντα προς τα εκεί θα τείνει και εκεί έτεινε και στην αρµόδια
επιτροπή- αφορά δύο προϋποθέσεις: πρώτον, τη νόµιµη άδεια
αυτών των εγκαταστάσεων και, δεύτερον, την απαραίτητη έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ ευχαριστώ.
Πριν πάρει τον λόγο ο κ. Βεσυρόπουλος θα κάνω µία ανακοίνωση.
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Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, οι Υπουργοί Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών,
Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών και Υγείας, καθώς και
οι Υφυπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης και Οικονοµικών κατέθεσαν στις 12-4-19 σχέδιο νόµου, µε
τίτλο: «Ρυθµίσεις µέριµνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάµεων,
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, η κ. Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής του Νοµού Δράµας
από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, ζητεί ολιγοήµερη άδεια
απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κύριε Βεσυρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιβεβαιώνεται για µία ακόµη
φορά η προχειρότητα και η αταξία, τα δύο κυρίαρχα στοιχεία
που χαρακτηρίζουν την κοινοβουλευτική και νοµοθετική λειτουργία της Κυβέρνησης. Πέρα από την κύρωση της συµφωνίας για
την Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων, έχουµε την
ενσωµάτωση δύο ευρωπαϊκών οδηγιών στην εθνική νοµοθεσία,
που θα έπρεπε ήδη να έχουν ενσωµατωθεί και έρχονται µε σηµαντική καθυστέρηση, την οποία η Κυβέρνηση δεν µπορεί να δικαιολογήσει.
Έχουµε επίσης τροποποιητικές διατάξεις στον ν.2971/2001
περί αιγιαλού και παραλίας αλλά και διάσπαρτες αποσπασµατικές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών. Γενικά, υπάρχει µία εικόνα που απέχει πολύ από την έννοια της
ορθής νοµοθέτησης.
Είναι δεδοµένη η συµφωνία µας ως προς το πρώτο µέρος του
νοµοσχεδίου, µε το οποίο κυρώνεται η συµφωνία για την Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων και θεσπίζονται οι αναγκαίες ρυθµίσεις, προκειµένου η χώρα µας να καταστεί πλήρες
µέλος της συγκεκριµένης τράπεζας, στην οποία συµµετέχουν
ήδη και τα περισσότερα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η συµµετοχή της χώρας µας στη συγκεκριµένη τράπεζα έχει
αναπτυξιακή προοπτική και στόχευση, µε τη διαφορά όµως ότι
θα πρέπει να υπάρχει στη χώρα και µία κυβέρνηση που θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί αναπτυξιακές πολιτικές και θα στηρίζει την
επιχειρηµατικότητα. Κι αυτή θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας που πολύ σύντοµα θα κληθεί από την πλειοψηφία του
ελληνικού λαού να αναλάβει τις ευθύνες της διακυβέρνησης της
χώρας.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει την καθυστερηµένη ενσωµάτωση
δύο ευρωπαϊκών οδηγιών, καθυστέρηση για την οποία ευθύνεται
η Κυβέρνηση, αφού δεν υπάρχει προγραµµατισµός αλλά και ορθολογισµός στο νοµοθετικό έργο. Η Κυβέρνηση είχε δύο ολόκληρα χρόνια στη διάθεσή της για να φέρει εγκαίρως και όχι
εκπρόθεσµα τις ρυθµίσεις για την ενσωµάτωση των δύο οδηγιών.
Η πρώτη είναι η ευρωπαϊκή οδηγία ΕΕ 2016/1065 του Συµβουλίου, σχετικά µε τις διατάξεις για την αντιµετώπιση των κουπονιών
ως µέσων ανταλλάγµατος µε συναλλαγές που πραγµατοποιούνται
για παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Υπενθυµίζω ότι είναι
µία οδηγία που περιλαµβάνει διατάξεις, οι οποίες θα έπρεπε να
ενσωµατωθούν και να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2019. Η
Κυβέρνηση όµως τις φέρνει για να ψηφιστούν τέσσερις και πλέον
µήνες µετά και τους δίνει αναδροµική ισχύ. Με τη συγκεκριµένη
οδηγία ορίζεται ρητά η φορολογητέα αξία της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών, που πραγµατοποιείται έναντι κουπονιών πολλαπλών σκοπών. Επιπρόσθετα, επέρχεται διαχωρισµός σε κουπόνια συγκεκριµένου σκοπού και σε κουπόνια πολλαπλών σκοπών αλλά και διατάξεις για τους κανόνες σχετικά µε
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την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών και το απαιτητό
του φόρου.
Η ίδια καθυστέρηση ως προς την ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία παρατηρείται και µε την οδηγία 2016/1164/ΕΕ για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροδιαφυγής, που έχουν άµεση
επίπτωση στην εσωτερική αγορά.
Παράλληλα, θεσπίζονται και µέτρα για την εφαρµογή των Κανονισµών 345 και 346/2013/ΕΕ που αφορούν στις ευρωπαϊκές
εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου και στα ευρωπαϊκά ταµεία
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας αντίστοιχα.
Εµείς, όπως είχα την ευκαιρία να επισηµάνω και στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, αντιµετωπίζουµε θετικά τις διατάξεις για την εφαρµογή του Κανονισµού 345/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συµβουλίου στα άρθρα 12
έως 18 του νοµοσχεδίου, σχετικά µε τις ευρωπαϊκές εταιρείες
επιχειρηµατικού κεφαλαίου, αφού διαµορφώνουν ένα πλαίσιο
ελέγχου αλλά και διαφάνειας, µε ενίσχυση των αρµοδιοτήτων και
δυνατοτήτων εποπτείας και ελέγχου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα άρθρα 19 έως 22 του
νοµοσχεδίου, µε τα οποία λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για
την εφαρµογή του Κανονισµού 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε τα ευρωπαϊκά ταµεία
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, µε την εποπτεία να περνάει
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι στις ρυθµίσεις µε τις
οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στον ν.2971/2001 για τον αιγιαλό και την παραλία. Κατ’ αρχάς είναι απορίας άξιο γιατί η Κυβέρνηση περίµενε να περάσουν τέσσερα και πλέον χρόνια και
φέρνει τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις τις τελευταίες ηµέρες της
θητείας της. Κάποιες από αυτές τις ρυθµίσεις είναι εύλογες,
όπως για παράδειγµα στο άρθρο 24 που προβλέπεται υποχρεωτική δίοδος, σε περίπτωση που µεταξύ του αιγιαλού και της δηµοσίας οδού περιλαµβάνεται ιδιωτικό ακίνητο.
Στην αιτιολογική έκθεση µάλιστα γίνεται και µια έµµεση αναφορά στα τραγικά γεγονότα του περασµένου καλοκαιριού στο
Μάτι, µε τη διαφορά όµως ότι το µέγεθος της τραγωδίας στο
Μάτι και οι εκατό νεκροί δεν οφείλονται τόσο στην απουσία διόδων, σε κάποιες περιπτώσεις, προς την παραλία όσο στην παράλυση και στην ανεπάρκεια του κυβερνητικού µηχανισµού
πολιτικής προστασίας.
Στο άρθρο 24 ζητήσαµε να υπάρξει νοµοτεχνική βελτίωση ως
προς τη διάταξη που προβλέπει την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα
εκτέλεσης έργων εντός των προστατευόµενων περιοχών, µε τη
διατύπωση την οποία επαναλαµβάνω επακριβώς: «για την επιδίωξη των σκοπών τους οποίους προβλέπει ο παρών νόµος».
Πιστεύω, κυρία Υπουργέ, ότι πρέπει να υπάρξει διευκρίνιση
για να µην αιωρούνται σκιές ως προς αυτούς τους σκοπούς. Επίσης, µε αφορµή το άρθρο 24 παράγραφος 5, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στο νοµοσχέδιο, προκειµένου να ισχύσουν για τον
παλαιό αιγιαλό όσα ισχύουν για τη δυνατότητα παραχώρησης µε
αντάλλαγµα του αιγιαλού και της παραλίας.
Θετική µπορεί να κριθεί και η διάταξη σύµφωνα µε την οποία
θα συσταθεί εντός του Υπουργείου Οικονοµικών δευτεροβάθµια
Επιτροπή Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του
παλαιού αιγιαλού. Προφανώς, η στόχευση είναι να µειωθεί ο
φόρτος και η επιβάρυνση του Συµβουλίου της Επικρατείας από
τις συγκεκριµένες προσφυγές για τα συγκεκριµένα ζητήµατα. Το
ζήτηµα όµως των ενδικοφανών προσφυγών κατά της διοικητικής
δράσης απαιτεί συνολικότερη αντιµετώπιση.
Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης επανακαθορισµού της οριογραµµής
αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού, ενώπιον της δευτεροβάθµιας επιτροπής του άρθρου 25. Θα έπρεπε όµως να υπάρχει
αναφορά για τις συνέπειες, στην περίπτωση που δεν τηρηθεί η
προθεσµία που προβλέπεται για την έκδοση απόφασης επί της
ενδικοφανούς προσφυγής.
Η διάταξη του άρθρου 31 στοχεύει να δώσει λύση σε ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι τουριστικοί δήµοι. Αναφέροµαι
στην τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου σχετικά µε την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού και άλλων κοινόχρηστων εκτάσεων, µια τροποποίηση που προβλέπει ως προϋπόθεση για την
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παραχώρηση την ύπαρξη ελεύθερης έκτασης ποσοστού τουλάχιστον 60% του συνολικού εµβαδού του αιγιαλού. Πρόκειται για
µια εύλογη ρύθµιση, αφού η προηγούµενη που ίσχυε προέβλεπε
την υποχρέωση διατήρησης απόστασής εκατό µέτρων µεταξύ
περισσότερων παραχωρήσεων, κάτι που ήταν ανέφικτο σε µικρές παραλίες.
Με το άρθρο 32 αλλάζει ο τρόπος αδειοδότησης των πλωτών
εξεδρών. Ναι µεν η αρµοδιότητα θα παραµένει στον Γενικό
Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων για τις πλωτές εξέδρες εντός ζώνης λιµένα, αλλά η αρµοδιότητα για τη θαλάσσια ζώνη εκτός ζώνης λιµένα µεταφέρεται στο Υπουργείο Οικονοµικών. Το ζήτηµα το οποίο θα πρέπει να εξετάσει ο Υπουργός είναι αν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών στη
διεκπεραίωση αυτών των νέων αρµοδιοτήτων, µε δεδοµένο ότι
προστίθεται νέο σηµαντικό διοικητικό βάρος.
Διάβασα πολύ προσεκτικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την
έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής, που θέτει
ζητήµατα συνταγµατικότητας για κάποιες διατάξεις και θα ήθελα
να αναφερθώ στο άρθρο 28, που περιέχει διατάξεις σχετικά µε
υφιστάµενα έργα και εγκαταστάσεις µε βάση αναπτυξιακούς νόµους και συµβάσεις που έληξαν.
Με αυτή τη διάταξη δίνει τη δυνατότητα διατήρησης των
έργων της συγκεκριµένης κατηγορίας, διατήρησης δηλαδή
έργων και εγκαταστάσεων που στερούνται της αναγκαίας
άδειας, εφόσον αυτά έχουν κατασκευαστεί έως τις 28-7-2011 και
έχει υποβληθεί, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών, αίτηση αδειοδότησης ή εξαίρεσης από την κατεδάφιση. Να υπενθυµίσουµε ότι ανάλογη ρύθµιση είχε θεσπιστεί µε τον
ν.4223/2013, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταψηφίσει.
Η συγκεκριµένη διάταξη, όµως, ενδέχεται να ενέχει ζητήµατα
συνταγµατικότητας, αφού προβλέπεται η ιδιοκτησία του δηµοσίου για όλα τα έργα και τις εγκαταστάσεις επί των προστατευόµενων εκτάσεων του ν.2971/2001, µε αποτέλεσµα να είναι
οποτεδήποτε δυνατή η κατάργηση ή η µετατροπή τους για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, χωρίς υποχρέωση αποζηµίωσης
του παραχωρησιούχου.
Θα ήθελα να καταθέσω και µια παρατήρηση, σχετικά µε τις
διατάξεις του άρθρου 33, για την παραχώρηση χρήσης επί του
αιγιαλού και άλλων κοινόχρηστων πραγµάτων για την εκτέλεση
έργων. Ενώ µέχρι σήµερα ο αιτών υπέβαλε αίτηση και τα αρµόδια δικαιολογητικά συγκεντρώνονταν από τις αρµόδιες υπηρεσίες, τώρα απαιτείται η υποβολή πλήρους φακέλου από τον ίδιο.
Πόσο εφικτό είναι, όµως, αυτό λόγω της γραφειοκρατίας; Άρα
θα πρέπει η στόχευση να είναι η διευκόλυνση της διαδικασίας
συγκέντρωσης δικαιολογητικών και όχι απλά να ζητείται από τον
ενδιαφερόµενο να τα συγκεντρώσει και να υποβάλλει πλήρη φάκελο.
Θέλω να εκφράσω, επίσης, την ικανοποίηση µου για το γεγονός ότι η Κυβέρνηση προχώρησε σε αλλαγές στο άρθρο 36, σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις που κάναµε κατά τη συζήτηση του
νοµοσχεδίου στην επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω µε κάποιες αναφορές
στα άρθρα του τελευταίου µέρους του νοµοσχεδίου που συνιστούν αποσπασµατικές και άσχετες µεταξύ τους διατάξεις.
Με το άρθρο 44 δηµιουργείται µια νέα θέση Αντιπροέδρου στο
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, για την οποία η Κυβέρνηση είχε
αδυναµία να αιτιολογήσει την αναγκαιότητά της.
Κρίνουµε, όµως, ως θετική τη διάταξη, µε την οποία δηµιουργείται Γραφείο Επιθεώρησης στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, στο οποίο ανατίθενται καθήκοντα αξιολόγησης. Είναι
δεδοµένο ότι έχουµε διαφορετική προσέγγιση στη διάταξη του
άρθρου µε την οποία µειώνεται το επιτόκιο οφειλών του δηµοσίου από το 6% που είναι σήµερα, στο επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
που ισχύει κατά την ηµεροµηνία άσκησης του ενδίκου βοηθήµατος πλέον τριών ποσοστιαίων µονάδων ετησίως. Δηλαδή, το επιτόκιο για τις οφειλές του δηµοσίου θα είναι 3%, ενώ για τις
οφειλές των πολιτών προς το δηµόσιο είναι το τριπλάσιο.
Είχε αναρωτηθεί ο Υπουργός Οικονοµικών τι µήνυµα περνάει
στους πολίτες και στην κοινωνία µε αυτή τη διάταξη; Ουσιαστικά,
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φέρνετε µια ρύθµιση που προβλέπει µείωση στο 3% από το 6%
που είναι σήµερα, στο επιτόκιο µε το οποίο επιβαρύνεται το κράτος για οφειλές προς τους ιδιώτες όταν τις καθυστερεί και στο
τέλος υποχρεώνεται να τις πληρώσει. Όπως προκύπτει και από
την έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, υφίστανται σοβαρότατες επιφυλάξεις ως προς τη συµβατότητα της προτεινόµενης ρύθµισης προς το Σύνταγµα, όσο και προς την
Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Μετά από νοµολογιακές αµφιταλαντεύσεις η πρόβλεψη επιτοκίου µόλις 6%
για τις οφειλές του δηµοσίου είχε κριθεί νόµιµη, λόγω της οικονοµικής κρίσης.
Ενώ υποστηρίζετε ότι η χώρα εξήλθε της µνηµονιακής εποχής,
αντί να αποκαταστήσετε την αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ
δηµοσίου και ιδιωτών, επιτείνετε ακόµη περισσότερο τη µεταξύ
τους ανισότητα. Αν θέλατε να µειώσετε το οφειλόµενο επιτόκιο,
εµείς θα συµφωνούσαµε υπό την προϋπόθεση, όµως, πρόβλεψης και αντίστοιχης µείωσης του επιτοκίου για τις οφειλές των
ιδιωτών προς το δηµόσιο. Αντίθετα, έρχεστε τώρα µε τη συγκεκριµένη διάταξη και ουσιαστικά κουρεύετε τις συνολικές οφειλές
του δηµοσίου, µειώνοντας ακόµη περισσότερο το επιτόκιο, χωρίς
να κάνετε καµµία αλλαγή ως προς το οφειλόµενο επιτόκιο εκ µέρους των ιδιωτών. Είναι µια ρύθµιση που παραπέµπει σε ένα κράτος που χάνει και τα τελευταία ψήγµατα εµπιστοσύνης απέναντι
στους πολίτες του.
Έρχοµαι στο άρθρο 56, το οποίο προβλέπει καταβολή ποσοστού 10% επί των εισαγοµένων στην Ελλάδα ποσών που προέρχονται από τα εισοδήµατα εκ µερισµάτων υπό την προϋπόθεση
διαχείρισης των πλοίων από την Ελλάδα και το οποίο ανέρχεται
κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 40.000.000 ευρώ σε ετήσια βάση.
Είναι ουσιαστικά η συνέχεια του Συνυποσχετικού συµφώνου οικειοθελούς εισφοράς προς το ελληνικό δηµόσιο, ώστε η ναυτιλιακή κοινότητα να συνδράµει στην εθνική προσπάθεια για τη
σταθεροποίηση της οικονοµίας.
Το πρώτο συνυποσχετικό είχε γίνει από τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Σαµαρά και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών το 2013.
Ξεκινάµε µε τις πιο ήπιες παρατηρήσεις:
Κατά πρώτον, το δελτίο Τύπου µε το οποίο ανακοινώθηκε η
συνάντηση του κ. Τσίπρα µε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών,
το οποίο εξέδωσε το Μέγαρο Μαξίµου, προέβλεπε έσοδα για το
ελληνικό δηµόσιο ύψους κατ’ ελάχιστο 75 εκατοµµυρίων ευρώ
ετησίως. Στις διατάξεις, όµως, του άρθρου 56, τα έσοδα περιορίζονται σε 40 εκατοµµύρια ευρώ και η Κυβέρνηση οφείλει να
δώσει εξηγήσεις. Καταθέτω για τα Πρακτικά το δελτίο Τύπου του
Πρωθυπουργού που εκδόθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2019. Σε λιγότερο από δυο µήνες, τα 75 εκατοµµύρια έγιναν 40.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δελτίο Τύπου, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κατά δεύτερο λόγο, αν ανατρέξουµε πίσω σε εκείνη την περίοδο που υπεγράφη το πρώτο συµφωνητικό από την κυβέρνηση
Σαµαρά µε την Ένωση Εφοπλιστών, το µόνο που έχει µείνει είναι
οι φωνές του ΣΥΡΙΖΑ, που σήµερα έχει καταπιεί τη γλώσσα του.
Γιατί τότε, λίγο µετά την υπογραφή του συνυποσχετικού, Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταθέσει ερώτηση στη Βουλή, καταγγέλλοντας τη διαδικασία της εθελοντικής προσφοράς των
εφοπλιστών µε αυτό το συνυποσχετικό.
Καταθέτω στα Πρακτικά, αντίγραφο της συγκεκριµένης ερώτησης που είχαν συνυπογράψει, µεταξύ των άλλων, οι κ.κ. Τσακαλώτος, Σταθάκης, Κουρουµπλής, Δραγασάκης, Δρίτσας,
Παπαδηµούλης. Ορισµένοι εξ αυτών, όσοι βρίσκονται σε αυτήν
την Αίθουσα, θα ψηφίσουν σε λίγο αυτό που είχαν καταγγείλει
το 2013. Για να µην θυµηθούµε και τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα
στα Γιάννενα για φορολόγηση των εφοπλιστών και των τεσσάρων χιλιάδων ελληνόκτητων πλοίων, από την οποία θα παίρνατε
2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ερώτηση, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με αυτές τις πρακτικές, που χαρακτηρίζουν την Κυβέρνηση
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και τον ΣΥΡΙΖΑ, γίνονται ακόµα πιο δυσδιάκριτα τα όρια µεταξύ
της αυταπάτης και της πολιτικής απάτης. Γιατί είναι βέβαιο ότι
αυταπάτες δεν είχατε. Το µόνο που έχετε είναι εξάρτηση και εµµονή µε την καρέκλα. Για την καρέκλα είστε ικανοί για όλα. Για
την καρέκλα και µόνο είστε ικανοί να ψηφίσετε τα πάντα.
Ολοκληρώνω µε µια αναφορά στο άρθρο 58, που αποτελεί ένα
ακόµα δείγµα κυβερνητικής ασυνέπειας και προχειρότητας. Η
Κυβέρνηση παρατείνει την προθεσµία µε την οποία το Ελεγκτικό
Συνέδριο θα εξακολουθεί να ασκεί προληπτικό έλεγχο στις δαπάνες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης µέχρι 31-122019. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η παράταση; Για τον
απλούστατο λόγο ότι η Κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για να θεσµοθετηθούν και να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες εσωτερικού
ελέγχου στους ΟΤΑ.
Οι ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις στην αυτοδιοίκηση και τα
πραγµατικά προβλήµατα της αυτοδιοίκησης δεν ενδιαφέρουν
την Κυβέρνηση. Οι παρεµβάσεις της εξαντλούνται µόνο στο
εκλογικό σύστηµα, προκειµένου να δηµιουργηθούν διαλυτικές
καταστάσεις και προϋποθέσεις ακυβερνησίας στους δήµους.
Εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δυνάµεις στην αυτοδιοίκηση και οι
υποψήφιοί του καταποντίζονται, τότε η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ είναι
να διαλύσει τους δήµους µε το συγκεκριµένο εκλογικό σύστηµα.
Η Νέα Δηµοκρατία, όπως όλοι διαπιστώνετε, προσέγγισε το
νοµοσχέδιο µε υπευθυνότητα και συνθετική αντίληψη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση αυτή µετράει
µέρες. Μπροστά µας είναι µια εκλογική αναµέτρηση στην οποία
οι πολίτες θα της δείξουν την έξοδο. Το εκλογικό αποτέλεσµα
και το µήνυµα των πολιτών θα είναι τόσο ηχηρό, που θα σας
αναγκάσει να προσγειωθείτε στην πραγµατικότητα. Η αποδοκιµασία της Κυβέρνησης είναι καθολική, όπως και η εκλογική στρατηγική ήττα που θα υποστεί.
Το ζητούµενο, όµως, είναι η επόµενη µέρα. Στην επόµενη µέρα
η Νέα Δηµοκρατία διεκδικεί µια ψήφο ενότητας και εµπιστοσύνης από όλους τους Έλληνες, για να ξηµερώσει µια νέα µέρα για
τη χώρα, µε αλήθεια και ελπίδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
Βεσυρόπουλε.
Κυρία Υφυπουργέ, καλό θα ήταν, µέχρι να τελειώσουν οι αγορητές, επειδή άκουσα από προχθές ότι έχετε νοµοθετικές βελτιώσεις, να τις έχουµε όχι στο τέλος, ούτως ώστε τουλάχιστον
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να τις γνωρίζουν.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Έρχονται σε λίγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει.
Προχωρούµε µε τον ειδικό αγορητή από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, τον κ. Γιάννη Κουτσούκο. Να κλείσει ο κατάλογος για
την εγγραφή συναδέλφων.
Ορίστε, κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα νοµοσχέδιο µεγάλων αντιφάσεων. Από τη µια µεριά αυτό το νοµοσχέδιο νοµιµοποιεί αυθαιρεσίες και από την άλλη, αυθαιρετεί σε βάρος
νόµιµων συµφερόντων και δραστηριοτήτων των πολιτών. Είναι
µια αντίφαση στην οποία θα αναφερθώ όταν έρθω στα άρθρα
που αφορούν τον αιγιαλό και την παραλία.
Είναι, όµως, να σου προξενεί εντύπωση ότι ένα νοµοσχέδιο
διατρέχεται από τόσο µεγάλες αντιφάσεις; Πιστεύω όχι, διότι
όλοι έχουµε αντιληφθεί ότι ζούµε σε µία περίοδο που η πολιτική
της Κυβέρνησης διαπερνάται από αυτές τις µεγάλες αντιφάσεις
στο σύνολό της. Θα σας πω δύο, τρία παραδείγµατα, έτσι, για
να εµπλουτίσουµε τη συζήτηση.
Η Κυβέρνηση καταγγέλλει, για παράδειγµα, την ακροδεξιά και
συγκυβερνά µε την ακροδεξιά. Καταγγέλλει η Κυβέρνηση τον
λαϊκισµό και ο λαϊκισµός είναι στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ. Καταγγέλλει
η Κυβέρνηση τα µεγάλα συµφέροντα και τα βάζει στα ψηφοδέλτιά της, µε όνοµα και επώνυµο. Καταγγέλλει η Κυβέρνηση ή λέει
µάλλον ότι εµείς χρεώσαµε τη χώρα, ενώ θα εξοφλήσει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και το χρέος µεγαλώνει. Λέει η Κυβέρνηση ότι βγήκαµε από τα µνηµόνια και υπακούει στα κελεύσµατα
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των δανειστών σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής της. Για παράδειγµα, λέει ο κ. Τσακαλώτος ότι ήρθε η ανάπτυξη και, όπως
έδειξαν τα στοιχεία της ΑΔΑΕ που δηµοσιεύτηκαν πρόσφατα,
µειώθηκαν τα εισοδήµατα των φορολογουµένων µισθωτών, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελµατιών και αγροτών. Ποιων αυξήθηκαν; Των επιχειρηµατιών. Ανέφερα µερικές από τις µεγάλες
αντιφάσεις.
Αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρουσες διατάξεις και στο πρώτο µέρος που αφορά την κύρωση της συµφωνίας για την αναπτυξιακή τράπεζα και στο δεύτερο που αφορά
την εναρµόνιση οδηγιών και κανονισµών και στο τρίτο και στο
πέµπτο µέρος που είναι οι διάσπαρτες διατάξεις του Υπουργείου
Οικονοµικών. Σε αυτές θα αναφερθώ όταν έρθει η ώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θέλω κατά κύριο λόγο,
όπως έκαναν και οι άλλοι συνάδελφοι εισηγητές των κοµµάτων,
να αναφερθώ ειδικά σε αυτό που θα έπρεπε να είναι ξεχωριστή
νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, µέσα από ένα συστηµατικό διάλογο και διαβούλευση, διότι τα ζητήµατα της προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας είναι ζητήµατα που ο
νοµοθέτης οφείλει να τα εντάσσει στις συνταγµατικές επιταγές
του άρθρου 24 για την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίες
έχουν ερµηνευθεί πολλαπλώς από το Συµβούλιο της Επικρατείας
και πρέπει να λαµβάνουµε υπ’ όψιν όλες αυτές τις ερµηνείες.
Γιατί είπα, λοιπόν, ότι αυτό το νοµοσχέδιο από τη µία µεριά νοµιµοποιεί αυθαιρεσίες και από την άλλη παρεµβαίνει αυθαίρετα
σε νόµιµες δραστηριότητες; Δείτε το άρθρο 28 σε συνδυασµό µε
το άρθρο 34 και το άρθρο 23 σε συνδυασµό µε το άρθρο 24. Στο
άρθρο 23 ο αιγιαλός και η παραλία που ήταν µε βάση την παλιά
νοµοθεσία από 0 έως 50 µέτρα, γίνεται τώρα µίνιµουµ 30, µάξιµουµ 50. Αυτό σηµαίνει ότι οι δραστηριότητες οι οποίες θα µπορούσαν µε τις παλιές ρυθµίσεις να είναι νόµιµες, ενδεχοµένως από
εδώ και πέρα µε τις καινούργιες χαράξεις δεν θα είναι νόµιµες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Το υποστηρίζετε ή όχι αυτό, δηλαδή το
ελάχιστο;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εγώ νοµίζω ότι πρέπει να αλλάξει,
κύριε Μαντά, και το εξήγησα, διότι έχουµε τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής. Εξάλλου το νοµοσχέδιο προβλέπει επιτροπή
για να εξετάζει αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες.
Δείτε τώρα το άρθρο 24. Το άρθρο 24 -δεν ξέρω αν το έχετε
αντιληφθεί, αλλά κάποιος συνάδελφος, που είναι και έγκριτος
νοµικός, από τον ΣΥΡΙΖΑ το ανέδειξε- αλλάζει τον χαρακτηρισµό
του παλαιού αιγιαλού. Αυτό γίνεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 24, που σηµαίνει ότι ο παλιός αιγιαλός από ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου γίνεται πλέον κοινόχρηστη περιουσία. Αυτό
σηµαίνει ότι µια σειρά δραστηριότητες επιχειρήσεων που γειτνιάζουν µε τον αιγιαλό και την παραλία, δεν µπορεί πλέον να
έχουν τη σχέση µε τον αιγιαλό και την παραλία και µια σειρά δραστηριότητες µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως της εστίασης,
που είτε ενοικίαζαν είτε είχαν δικαιώµατα ιδιοκτησίας, παύουν
πλέον να υπάρχουν. Είναι αυτό που σας είπα κατά τη συζήτηση
στην επιτροπή, που µε πήρε τηλέφωνο και έστειλε τελικά υπόµνηµα και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και το επισηµάνει και ο ΣΕΒ
στο σχετικό του υπόµνηµα. Άρα, αυθαιρετείτε. Και τώρα πώς νοµιµοποιείτε τις αυθαιρεσίες;
Έρχεστε µε το άρθρο 28 και το άρθρο 34 να νοµιµοποιήσετε
µια γενιά αυθαιρεσιών από το 2001 µέχρι το 2011. Γιατί από το
2001 µέχρι το 2011; Διότι ο νόµος για τον αιγιαλό και την παραλία
του 2001 που ήταν αυτοτελής νόµος, έδωσε τη δυνατότητα ρύθµισης αυθαιρεσιών µε διατάξεις του ιδίου του νόµου οι οποίες
επεκτάθηκαν µέχρι το 2011 σταδιακά. Από εκεί και πέρα, δεν
υπήρχε η δυνατότητα τακτοποίησης αυθαιρεσιών γεγενηµένων
µετά τον ν.2971/2001.
Έρχεστε τώρα εσείς και στο άρθρο 28 κάνετε την ερµηνεία
των συνδεδεµένων λειτουργικά δραστηριοτήτων µε τις επιχειρήσεις που είχαν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόµους. Στο άρθρο
34 επίσης έχετε, δε, την κατάπτυστη παράγραφο 1β., όπου ο
Υπουργός Οικονοµικών ως τσάρος της οικονοµίας θα µπορεί να
νοµιµοποιεί τέτοιες δραστηριότητες. Σας είπαµε, κυρία Υπουργέ,
ανεξάρτητα από το τι θα κάνουµε µε τις άλλες δυνατότητες, τουλάχιστον αυτό αφαιρέστε το, διότι δίνει την υπόνοια της συναλλαγής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς -για να είµαστε πολύ συνεννοηµένοι- θα θέλαµε µία συζήτηση να επικαιροποιήσουµε µε βάση και τις γνωµοδοτήσεις
των δικαστηρίων της χώρας και των άλλων φορέων που ασχολούνται µε το περιβάλλον και έχουν τις δικές τους ευαισθησίες,
το υφιστάµενο νοµοθέτηµα. Αυτό εσείς πήγατε να το περάσετε
χωρίς να γίνει καµµία συζήτηση. Αν δεν υπήρχε η δικιά µας παρέµβαση στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής, δεν θα είχαµε τη
δυνατότητα να ακούσουµε καν τους φορείς. Ήρθε η WWF,
ήρθαν οι τοπογράφοι µηχανικοί, µας έστειλαν εκ των υστέρων
υπόµνηµα η ΓΣΕΒΕΕ, ο ΣΕΒ κ.ο.κ. και έχουν επισηµανθεί αυτά
τα προβλήµατα.
Κατά τη διαδικασία αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε
αντιληπτό ότι η Κυβέρνησή σας έχει κάνει µία µεγάλη πολιτική
παράλειψη. Ποια είναι η πολιτική παράλειψη; Η πολιτική παράλειψη είναι αυτό που σας είπα και στην επιτροπή, ότι ο κ. Μανιάτης, ως αρµόδιος Υπουργός, έδωσε στις κτηµατικές υπηρεσίες
του δηµοσίου µια ολοκληρωµένη ηλεκτρονική πλατφόρµα µε τα
γεωχωρικά για να βάλουν πάνω τη χάραξη της γραµµής του αιγιαλού και της παραλίας, εκεί που υπάρχει, για να δούµε πού δεν
υπάρχει και να πάρετε παράλληλα τα µέτρα, ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία της χάραξης του αιγιαλού και της παραλίας, η οποία εµείς θεωρούµε ότι είναι αυτή που πρέπει να γίνει
και τα υπόλοιπα περιττεύουν. Είστε πέντε χρόνια Κυβέρνηση και
έµειναν τα πράγµατα εκεί που έµειναν. Αυτό δεν είναι µια πολιτική ευθύνη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Εσείς δεν είστε που
κατηγορείτε εµάς ότι είµαστε το παλιό, που µε τις αυθαιρεσίες
στα δάση και τις παραλίες δώσαµε τη δυνατότητα να γίνουν
αυτές οι καταστροφές, για να πάρετε πάνω από την πλάτη της
κ. Δούρου και της Κυβέρνησης τις ευθύνες σας, για την απώλεια
τόσων ανθρώπινων ζωών; Και µας λέτε γι’ αυτά, την ώρα που έρχεστε να τα νοµιµοποιήσετε.
Κατά συνέπεια, µε αυτήν την τοποθέτηση θα περιµένουµε και
τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που µας έχει υποσχεθεί η κ. Παπανάτσιου. Πιστεύω να πάρει σοβαρά υπ’ όψιν όσα έχουν ειπωθεί -όχι
µόνο από εµένα, αλλά και από άλλους αγορητές των κοµµάτων
της Αντιπολίτευσης και από Βουλευτές της Πλειοψηφίας- και να
κάνει ουσιαστικές διορθώσεις, όχι φραστικού περιεχοµένου, δηλαδή να αλλάξουµε τον τίτλο του άρθρου, αλλά να αλλάξουµε το
περιεχόµενο και τη διαδικασία της ίδιας της διάταξης.
Εµείς είµαστε µια παράταξη που έχουµε υποστηρίξει µε πάρα
πολύ µεγάλο κόστος, όταν χρειάστηκε, την παραµονή µας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, τη λειτουργία των ευρωπαϊκών οργάνων.
Έχουµε υποστηρίξει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η χώρα
µας δεν έχει άλλο δρόµο και άλλη προοπτική εκτός από την Ευρώπη, την οποία παλεύουµε να αλλάξουµε. Γι’ αυτό θα ψηφίσουµε τις εναρµονίσεις των οδηγιών και την ενσωµάτωση των
κανονισµών. Δεν συζητάµε περί αυτού. Επίσης, θα ψηφίσουµε
και τη διάταξη για την Ασιατική Τράπεζα, παρ’ ότι δεν έχει άµεσο
πρακτικό αποτέλεσµα για τη χώρα µας.
Θέλω, όµως, να σταθώ σε ορισµένες διατάξεις του πέµπτου
µέρους τις οποίες θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικές, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Η έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής αφιερώνει δέκα και πάνω σελίδες για να αναδείξει ότι το
άρθρο 45 για την τοκοφορία των οφειλών του δηµοσίου είναι µία
ευνοϊκή ρύθµιση σε όφελος του δηµοσίου. Αναφέρεται σε µία
σειρά αποφάσεων και του ΣτΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
που λένε ότι δεν µπορεί το δηµόσιο να νοµοθετεί ευνοϊκά για τον
εαυτό του. Δηλαδή δεν µπορεί το δηµόσιο να δίνει µάξιµουµ 3%
επιτόκιο σε αυτούς που χρωστάει και ταυτόχρονα να τους ζητάει
7,25%. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής αφιέρωσε δέκα
σελίδες για να ανατρέψει τη διάταξη του άρθρου 45.
Θα έλεγε κανείς ότι ναι, συµφωνούµε µε την προσπάθεια να
µειώσει το δηµόσιο το κόστος της εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών του, αν και το δηµόσιο δεν δικαιολογείται να έχει ληξιπρόθεσµα την ώρα που παίρνει ειδικά κονδύλια για να εξοφλήσει
αυτά τα ληξιπρόθεσµα, αλλά πρέπει να σέβεται και τον πολίτη,
διότι ο πολίτης που χρωστάει στο δηµόσιο και είναι κάτω από τη
δαµόκλεια σπάθη της ΑΔΑΕ και των κατασχέσεων, άλλο επιτόκιο
καλείται να πληρώσει στο δηµόσιο και άλλο θα λάβει για εκείνα
που του χρωστάει το δηµόσιο και δεν του τα δίνει, µε αποτέλεσµα ο ίδιος να είναι οφειλέτης.
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Επίσης, ήθελα να αναφερθώ µε έναν θετικό τρόπο, αλλά µε
µια κριτική µατιά, στις διατάξεις του άρθρου 56 για το νέο συνυποσχετικό µε τους εφοπλιστές, διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω απλά να σας θυµίσω µε δυο λέξεις τι είχατε πει εσείς
το 2013, όταν υπεγράφη αυτό το νέο συνυποσχετικό και τι θεωρίες αναπτύσσατε, και ο κ. Τσίπρας προσωπικά, ότι θα εισέπραττε 2 δισεκατοµµύρια ευρώ από τους εφοπλιστές. Ήταν σαν
αυτά που θα εισπράττατε από τη λίστα Λαγκάρντ και τις άλλες
λίστες και θα αποµειώνατε το δηµόσιο χρέος. Και τελικά, σας παραγράφονται στα χέρια και βοά ο τόπος πως οφειλές µεγαλόσχηµων παραγόντων του δηµόσιου βίου παραγράφονται.
Λοιπόν, θα ψηφίσουµε τη νέα διάταξη του νέου συνυποσχετικού, όπως θα ψηφίσουµε και τις άλλες διατάξεις µε τις οποίες
κάνετε ρυθµίσεις των άρθρων 53 και 54 για την εισφορά του άρθρου 25 του ν.27/1975 για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστηµένες στην Ελλάδα.
Θα ψηφίσουµε, επίσης, τις διατάξεις που αφορούν την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ στις πυρόπληκτες περιοχές και την ολοκλήρωση της φορολογικής υποχρέωσης για όσους πήραν αυτά τα
αναδροµικά που πήραν.
Θα σταθώ λίγο στο άρθρο 55 για τις κατασχέσεις εις χείρας
δηµοσίου ως τρίτου. Έχετε αντιληφθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι από αυτές τις εννιακόσιες χιλιάδες περίπου κατασχέσεις που έχει κάνει η ΑΔΑΕ, βάζοντας το µακρύ χέρι στους
λογαριασµούς, ένα µεγάλο µέρος αφορά κατασχέσεις εις χείρας
του δηµοσίου ως τρίτου, όπου το δηµόσιο παρεµβαίνει και κατάσχει τα έσοδα µικρών επιχειρήσεων έναντι των πελατών τους;
Άρα, δηλαδή, στερεί από µία µικρή επιχείρηση το έσοδο που έχει
από την πώληση των προϊόντων και άρα τη δυνατότητα να αγοράσει πρώτες ύλες και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του προσωπικού και των ενοικίων. Άρα την κλείνει. Αυτή η κατάσταση έχει
ξεφύγει πλέον και είναι εκτός ελέγχου.
Επίσης, θέλω να αναφερθώ στην προβληµατική διάταξη του
άρθρου 61 για την Επιτροπή Παιγνίων. Αναφέρθηκαν και άλλοι
συνάδελφοι σε αυτό κατά τη διαδικασία της επιτροπής. Συνελόντι ειπείν, θα τοποθετηθούµε θετικά και αρνητικά επί των άρθρων των Μερών πρώτου, δεύτερου, τρίτου και πέµπτου και µε
την τοποθέτησή µου στα άρθρα του Μέρους Τέταρτου, που αφορούν και τους αιγιαλούς και τις παραλίες, πρέπει να γίνει -και
έγινε πιστεύω- φανερό ότι όπου µεν γίνονται βελτιώσεις για τα
δικαιώµατα των πολιτών στην πρόσβαση στην παραλία για να
µπουν κάποιοι κανόνες, εµείς δεν έχουµε καµµία αντίρρηση να
το ψηφίσουµε. Θα έλεγα ότι έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Όµως,
εκεί που δίνετε αυτές τις δυνατότητες που σας είπα για να νοµιµοποιήσετε µία νέα γενιά αυθαιρεσιών, εµείς δεν πρόκειται να
συµφωνήσουµε.
Και θα σας καλούσα να δείτε την τεκµηρίωση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής πάνω σε αυτό το ζήτηµα. Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσφάτως το Συµβούλιο της
Επικρατείας απέρριψε το νοµικό σας κατασκεύασµα περί των οικιστικών πυκνώσεων. Και µε βάση αυτά που λέει η Επιστηµονική
Επιτροπή της Βουλής, είναι φανερό ότι θα καταρρίψει και τις
άλλες κατασκευές των άρθρων 28 και 34, διότι δεν µπορεί ο συνταγµατικός νοµοθέτης να ανεχτεί ότι στη συνταγµατική επιταγή
που λέει: «κατεδαφίζουµε το αυθαίρετο στον αιγιαλό και στην
παραλία», εµείς βρίσκουµε διάφορους τρόπους να τους εξυπηρετήσουµε.
Αυτό προφανώς όπως πάλι επισηµαίνει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής στην τεκµηριωµένη άποψη της, δεν µπορεί να
γίνεται µε οριζόντιες ρυθµίσεις. Θέλει ειδική τεκµηρίωση και ειδικές διατάξεις κάθε φορά.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό που είπα στην
αρχή της τοποθέτησής µου για ένα νοµοσχέδιο µεγάλων αντιφάσεων που από τη µία µεριά νοµιµοποιεί αυθαιρεσίες και από την
άλλη αυθαιρετεί σε βάρος νόµιµων δραστηριοτήτων και δικαιωµάτων των πολιτών, καταδεικνύεται από την τοποθέτησή µου και
την αναφορά µου στα συγκεκριµένα άρθρα, µε βάση την τεκµηρίωση που έκανα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
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Οι Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης έχουµε καταθέσει µία τροπολογία για την πρόσβαση του Δήµου Χαϊδαρίου
στις πρώην εγκαταστάσεις των ναυπηγείων Σκαραµαγκά. Και ο
υποφαινόµενος κατέθεσα για πολλοστή φορά, µια και η Κυβέρνηση καλώς κάνει και δίδει ακίνητα του ελληνικού δηµοσίου
στους δήµους, γιατί αλλιώς θα τα πάρει ο κ. Τσακαλώτος να τα
πάει στο υπερταµείο, την τροπολογία για την παραχώρηση της
παραλιακής έκτασης του δηµοτικού κάµπινγκ στον Δήµο Ήλιδας.
Και θα παρακαλούσα την Υπουργό να µην υπεκφεύγει, αλλά να
τοποθετηθεί ευθέως πάνω σε αυτές τις τροπολογίες - προτάσεις
µας.
Ευχαριστώ και για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τώρα θα προχωρήσουµε ως εξής: Θα δώσω τώρα τον λόγο για τρία λεπτά στον
Υπουργό κ. Χαρίτση, για να παρουσιάσει την τροπολογία του. Θα
ολοκληρώσουν οι τρεις αγορητές. Και για να κανονίσετε τον προγραµµατισµό σας, σας ενηµερώνω ότι εγγράφηκαν δεκατέσσερις συνάδελφοι στον κατάλογο. Υπολογίστε ότι µε µία µικρή
ανοχή, κυρίως προς τους συναδέλφους που έχουν µόνο επτά
λεπτά, η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί µεταξύ 17.00’ και 18.00’.
Επίσης, θα λάβουν τον λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Ο κ. Δένδιας, ο κ. Παππάς έχουν ζητήσει τον λόγο. Ο κ. Μαντάς
θα µιλήσει στο τέλος και όποιος άλλος θέλει. Σηµειώνω και τον
κ. Μανιάτη. Θα λάβουν τον λόγο ανάλογα µε το πότε θα µιλήσει
η Υπουργός, αλλά δεν είναι απαραίτητο να µιλήσει πρώτα η
Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Χαρίτση, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Είναι αρκετά,
κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα υποστηρίξω την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2086 και ειδικό 276. Αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 25 του
ν.4479/2017. Πρόκειται ουσιαστικά για την δυνατότητα την οποία
παρέχουµε και για την φετινή χρονιά η κατανοµή των πόρων για
την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας να γίνεται απευθείας
προς τους συνδέσµους ΟΤΑ και να µην χρειάζεται, δηλαδή, να
περάσει µέσω των δήµων, αλλά απευθείας στους συνδέσµους,
έτσι ώστε να µην παρατηρηθούν φαινόµενα καθυστερήσεων
λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Η συγκεκριµένη ρύθµιση αποτέλεσε και ένα αίτηµα της συντονιστικής επιτροπής των συνδέσµων της Αττικής και θέλω και
µε αυτήν την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους συνδέσµους για τη
συνεργασία που είχαµε.
Περνάµε, λοιπόν, σε αυτήν τη σηµαντική ρύθµιση, έτσι ώστε
και για τη φετινή χρονιά να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία καταβολής των πιστώσεων προς τους συνδέσµους, χωρίς
την παραµικρή καθυστέρηση για να υπάρξει η κατάλληλη προετοιµασία για την περίοδο της πυροπροστασίας που βεβαίως ξεκινάει πάρα πολύ σύντοµα.
Και αν µου επιτρέπετε, έρχοµαι και σε ένα τελευταίο σχόλιο.
Επειδή έχουµε συνεργαστεί µε το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, γνωρίζω
ότι προετοιµάζεται ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο συνολικά για τα
ζητήµατα της πολιτικής προστασίας. Με αυτό θα προχωρήσουµε
και σε έναν γενικό ανασχεδιασµό και εξορθολογισµό όλων των
πιστώσεων που αφορούν τα ζητήµατα της πυροπροστασίας,
αλλά και τα ζητήµατα αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών εν
γένει. Νοµίζω ότι θα είναι µία πολύ σηµαντική ρύθµιση την οποία
πολύ σύντοµα θα έχουµε την ευκαιρία να συζητήσουµε και εδώ
στο Κοινοβούλιο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε µε τον
ειδικό αγορητή από τη Χρυσή Αυγή, τον συνάδελφο κ. Ευάγγελο
Καρακώστα.
Ορίστε, κύριε Καρακώστα, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως έχω αναφέρει και κατά τις συνεδριάσεις της αρµόδιας
επιτροπής, το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου ακολουθεί την πεπατηµένη όλων των πρόσφατων νοµοθετηµάτων της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αποτελείται δηλαδή από πέντε µέρη, καθένα από τα οποία
µπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει ξεχωριστό νοµοσχέδιο, διότι
διαπραγµατεύονται θέµατα εντελώς ασύνδετα µεταξύ τους, οι
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επιπτώσεις, όµως, των οποίων είναι εξαιρετικά σηµαντικές σε ζητήµατα οικονοµίας, σε ζητήµατα ανάπτυξης, αλλά και για την κοινωνία εν γένει. Γι’ αυτό θεωρούµε ότι η Κυβέρνηση θα έπρεπε
να τα είχε αντιµετωπίσει µε πολύ µεγαλύτερη σοβαρότητα.
Από το ζήτηµα, για παράδειγµα, της ένταξης της χώρας µας
στην Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων, το οποίο,
όπως σας είπα και στην επιτροπή, για εµάς αποτελεί µια θετική
προοπτική, µέχρι τη θρασύτατη και εξοργιστική απόπειρα της
Κυβέρνησης να νοµιµοποιήσει τα κατασκευασµένα πάνω στον αιγιαλό αυθαίρετα, η απόσταση είναι χαώδης και προφανώς δεν
µπορεί να υπάρξει ούτε ενιαία στάση ούτε, βεβαίως, ενιαία αντιµετώπιση.
Εκείνο, συνεπώς, το οποίο εύλογα συµπεραίνει κάποιος είναι
ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, συναισθανόµενη το τέλος του πολιτικού της βίου και την επικείµενη εκλογική της συντριβή, καταφεύγει σε νοµοθετικές πρωτοβουλίες, µε τις οποίες εξυπηρετεί
συγκεκριµένα συµφέροντα σε µια απέλπιδα προσπάθεια να βρει
σανίδα πολιτικής σωτηρίας.
Αφού, λοιπόν, µε τα νοµοθετήµατα προηγούµενων µηνών και
µε πλήθος φωτογραφικών και ρουσφετολογικών διατάξεων προέβη σε προσλήψεις στο δηµόσιο µέσω συστάσεων επιτροπών,
γραµµατειών, συµβουλίων σε κάθε είδος απίθανου φορέα της
κρατικής µηχανής, σε χαριστικές µετακινήσεις, αποσπάσεις και
ικανοποίηση µισθολογικών αιτηµάτων, έρχεται στο παρόν σχέδιο
νόµου και ενσωµατώνει στο Μέρος Τέταρτο ρυθµίσεις σχετικές
µε τον αιγιαλό, τροποποιώντας την προγενέστερη νοµοθεσία.
Εν µέσω, λοιπόν, γενικών ρυθµίσεων και αοριστολογιών εισάγει το άρθρο 34, µε το οποίο ανοίγει ο ασκός του Αιόλου όσον
αφορά τη δυνατότητα για τη µαζική νοµιµοποίηση αυθαιρέτων,
κείµενων επί των αιγιαλών µε µια απλή υπουργική απόφαση,
θέµα για το οποίο θα αναφερθώ και αναλυτικά στη συνέχεια.
Όσον αφορά στο Μέρος Πρώτο και τα άρθρα 1 έως 7, ως µια
γενική, καταρχήν, θεώρηση έχουµε να πούµε ότι το κίνηµα των
Ελλήνων εθνικιστών βλέπει οποιαδήποτε ενέργεια της χώρας,
που αποσκοπεί στο να απεγκλωβιστεί από τον ασφυκτικό εναγκαλισµό του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και των λοιπών θεσµών, οι οποίοι τις τελευταίες δεκαετίες ελέγχουν πλήρως την
εθνική µας οικονοµία, να κινείται σε µια σωστή κατεύθυνση.
Δεδοµένου, λοιπόν, ότι η Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και
Επενδύσεων προβάλλει ως αντίβαρο στους ελεγχόµενους από
τις Ηνωµένες Πολιτείες φορείς της Παγκόσµιας Τράπεζας και
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, υπάρχει µια θετική προοπτική στη συµµετοχή της Ελλάδας στον συγκεκριµένο οργανισµό, που µπορεί να λειτουργήσει θετικά προς την κατεύθυνση
της άσκησης µιας πολυδιάστατης και απεγκλωβισµένης από δεσµεύσεις του παρελθόντος εξωτερικής πολιτικής σε επίπεδο διεθνών οικονοµικών σχέσεων.
Η ικανή ωστόσο και αναγκαία συνθήκη, προκειµένου να υπάρχει για την ελληνική οικονοµία κάποια θετική προοπτική από τη
συγκεκριµένη ένταξη, θα ήταν η ύπαρξη µιας πραγµατικά εθνικής διακυβέρνησης στη χώρα, την οποία η µειοδοτική Κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά και οι επίδοξοι αντικαταστάτες της -αυτοί του
λεγόµενου συνταγµατικού τόξου- δεν είναι φυσικά σε θέση να
προσφέρουν.
Στο Μέρος Δεύτερο και στο Μέρος Τρίτο, στα άρθρα 8 έως
22, ενσωµατώνονται στην εγχώρια νοµοθεσία οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί ειδικότερων φορολογικών θεµάτων, όπως ο
υπολογισµός του ΦΠΑ σε διαδικασίες έκδοσης κουπονιών, οι κανόνες για φορολόγηση ελεγχόµενων αλλοδαπών εταιρειών και
θέµατα αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Αποτελεί πάγια θέση του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή η
αντίθεση σε κάθε νοµοθέτηµα µε το οποίο ενσωµατώνεται στο
εθνικό µας δίκαιο, υπερισχύοντας έναντι αυτού, οποιαδήποτε
οδηγία, κανονισµός και κάθε είδους νοµοθέτηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η δυνατότητα και το δικαίωµα της χώρας µας, αλλά και κάθε
κράτους, να ασκεί εντελώς αυτεξούσια και ανεξάρτητα τη νοµοθετική εξουσία εντός εθνικής επικράτειας αποτελεί για τη Χρυσή
Αυγή θέση αδιαπραγµάτευτη και οτιδήποτε λιγότερο αποτελεί
για εµάς εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας.
Το εγχώριο δικαιακό µας σύστηµα, αλλά και ο νοµικός µας πο-
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λιτισµός, είναι σε θέση επαρκώς να ρυθµίζουν τα της εγχώριας
νοµοθεσίας, χωρίς να έχουµε καµµιά ανάγκη να εκχωρούµε τη
συγκεκριµένη εξουσία στους τεχνοκράτες των Βρυξελλών.
Στο Μέρος Τέταρτο τού υπό ψήφιση σχεδίου νόµου και µε τα
άρθρα 23 - 42 αναθεωρείται το νοµοθετικό καθεστώς για τον αιγιαλό και την παραλία και τροποποιείται ο έως τώρα ισχύων
νόµος 2971/2001.
Στο άρθρο 34, στην πρώτη παράγραφο, αναφέρεται ότι «έργα
που έχουν κατασκευαστεί µέχρι την 28-7-2011 στον αιγιαλό, την
παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον
πυθµένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης χρήσης, ανεξαρτήτως έκδοσης
πρωτοκόλλου κατεδάφισης µέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου µπορεί να αδειοδοτηθούν µε αιτιολογηµένη
απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών».
Το σηµείο αυτό, κατά τη δική µας άποψη, αποτελεί την επιτοµή
του πελατειακού κράτους, το οποίο τάχα θα γκρέµιζε η Κυβέρνηση της Αριστεράς, αλλά το οποίο στην πραγµατικότητα όχι
µόνο το συντηρεί, αλλά επιπλέον το ενισχύει. Πρόκειται για µια
απέλπιδα προσπάθεια της Κυβέρνησης Μειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ
να διασωθεί πολιτικά, προσφέροντας σε εργολάβους, κατασκευαστικές, αλλά και σε ιδιώτες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, ανά την
ελληνική επικράτεια, τη δυνατότητα νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων απλά και µόνο µέσω µιας υπουργικής απόφασης.
Γι’ αυτό, λοιπόν, εµείς στη Χρυσή Αυγή έχουµε καθήκον έναντι
του ελληνικού λαού να καταγγείλουµε το φαινόµενο παροχής και
αντιπαροχής, όπου παροχή εκ µέρους της Κυβέρνησης είναι η
επαίσχυντη διάταξη του άρθρου 34 και αντιπαροχή εκ µέρους
των ευνοούµενων εταιρειών και των πολιτών της Κυβέρνησης
προφανώς λογίζεται η πολιτική στήριξη προς την Κυβέρνηση εν
όψει των επικείµενων εκλογών.
Το εν λόγω άρθρο 34 αποτελεί τον πυρήνα του υπό ψήφιση
σχεδίου νόµου στο θέµα του πλαισίου που διέπει τα του αιγιαλού
και της παραλίας. Η δε απόπειρα της Κυβέρνησης να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, ισχυριζόµενη πως στόχος της είναι η
απρόσκοπτη πρόσβαση στον αιγιαλό, δεν κάνει τίποτα άλλο
παρά να προκαλεί ακόµη περισσότερο το δηµόσιο αίσθηµα,
καθώς είναι νωπές ακόµα οι µνήµες από την τραγωδία στο Μάτι
που στοίχισε τη ζωή σε εκατό και πλέον συνανθρώπους µας, τραγωδία για την οποία η Αριστερά, προκειµένου να αποσείσει τις
τεράστιες ευθύνες της, κατήγγειλε τα φαινόµενα της άναρχης
δόµησης.
Τώρα αυτή η ίδια Κυβέρνηση έρχεται να νοµιµοποιήσει όλα όσα
πρωτύτερα κατηγορούσε. Η δυνατότητα µαζικής νοµιµοποίησης
των επί των αιγιαλών κείµενων αυθαιρέτων, την οποία προβλέπει
το άρθρο 34, έχει προκαλέσει, βεβαίως, έντονες αντιδράσεις στην
κοινωνία, αλλά και σε περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Αξίζει να επισηµάνουµε ότι η γνωστή περιβαλλοντική οργάνωση
WWF στηλιτεύει µέσω επιστολής της τις επιδιώξεις της Κυβέρνησης, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 34. Διαβάζουµε αυτολεξεί από την επιστολή: «Το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
περιλαµβάνει την επί της ουσίας κατάργηση του προστατευτικού
καθεστώτος για την παράκτια και παρόχθια ζώνη της χώρας». Συνεχίζει: «Όλο το θεσµικό πλαίσιο τακτοποίησης αυθαιρέτων επιτείνει την ανασφάλεια δικαίου. Όταν είναι τόσο προφανές πως η
Βουλή µεριµνά κατά συρροή για την τακτοποίηση όσων προβαίνουν σε αυθαιρεσίες, παραβιάζοντας σηµαντικές διατάξεις της νοµοθεσίας για τη δόµηση, τη χωροταξία και την προστασία του
περιβάλλοντος, πώς µπορούν οι πολίτες να έχουν δικαιολογηµένη
εµπιστοσύνη σε ένα κράτος δικαίου που η ίδια η νοµοθετική εξουσία καταργεί;». Και καταλήγει η επιστολή της WWF: «Αποκορύφωµα της ανισότητας των πολιτών απέναντι στον νόµο αποτελεί
το άρθρο 34, ένα από τα χειρότερα επεισόδια κάκιστης νοµοθέτησης υπέρ παρανοµούντων εις βάρος της κοινής φυσικής κληρονοµιάς».
Σε µια χρονική περίοδο κατά την οποία έχουν ενταθεί οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και πέραν αυτού εκτοξεύονται σε
καθηµερινή βάση από την τουρκική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία διαρκείς, σαφείς και ξεκάθαρες πολεµικές απειλές κατά της
Ελλάδας, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φέρνει προς ψήφιση διάταξη -

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

και συγκεκριµένα το άρθρο 36 του νοµοσχεδίου- σύµφωνα µε
την οποία επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης νησίδων, βραχονησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλασσίων εκτάσεων, καθώς και του συνεχόµενου αιγιαλού και της παραλίας.
Όπως επισηµάναµε και κατά την πρώτη συνεδρίαση της αρµόδιας επιτροπής, πρόκειται για ένα ανέλπιστο δώρο των «µπολσεβίκων» της Κυβέρνησης προς τον Οθωµανό «πασά» τους, ο
οποίος –σηµειωτέον- τους κρατάει γερά στην εξουσία µε τις ψήφους των τριών µουσουλµάνων Βουλευτών της Θράκης, τους
οποίους ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν έχει χαρακτηρίσει, κατά τη
διάρκεια επίσκεψής του στην Κοµοτηνή, ως δικούς του.
Δεν θα χρειαστεί, λοιπόν, να καταλάβει τις βραχονησίδες, τις
νησίδες µε στρατό. Θα µπορεί να τις νοικιάσει ή και να τις αγοράσει το τουρκικό κράτος µέσω «αχυρανθρώπων», οι οποίοι θα
εµφανίζονται ως επιχειρηµατίες. Και όταν έρθει η ώρα, οι επιχειρηµατίες θα εξαφανιστούν και θα εµφανιστούν οι τουρκικές σηµαίες και φυσικά, αξιώσεις πως τα εν λόγω εδάφη αποτελούν
µέρος της τουρκικής επικράτειας.
Τις θέσεις, βεβαίως, της Αριστεράς στα εθνικά θέµατα τις γνωρίζαµε από µακρού χρόνου και καµµία έκπληξη δεν µας προκαλεί
η πολιτική του ενδοτισµού, της προδοσίας και του ξεπουλήµατος
που συνειδητά ακολουθεί.
Επί δεκαετίες, όµως, η Αριστερά αυτοπροβαλλόταν ως προστάτιδα των λαϊκών τάξεων και των φτωχών κοινωνικών στρωµάτων. Το άρθρο 45 του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου καταρρίπτει και
αυτόν τον µεταπολιτευτικό µύθο. Με το άρθρο 45, λοιπόν, µεταβάλλεται εις βάρος των ιδιωτών, οι οποίοι έχουν απαιτήσεις
έναντι του δηµοσίου, ο τρόπος υπολογισµού του οφειλόµενου
τόκου –νόµιµου και υπερηµερίας- του δηµοσίου για οφειλές
προς ιδιώτες.
Σύµφωνα µε τη διάταξη την οποία θα ψηφίσει η Αριστερά των
«λαϊκών αγώνων», µειώνεται το ύψος του τόκου που οφείλει το
κράτος να καταβάλει προς τους πολίτες στους οποίους χρωστά
και από το 6% που ίσχυε µέχρι σήµερα -και επί µία πενταετία- πέφτει τώρα στο 3%. Αντίθετα, οι ιδιώτες µε ληξιπρόθεσµες προς
το δηµόσιο οφειλές βαρύνονται µε τόκο από την πρώτη µέρα καθυστέρησης, το ύψος του οποίου ανέρχεται στο διόλου ευκαταφρόνητο 8,76%.
Χάρη στην Αριστερά, δηλαδή, το κράτος δεν αρκείται στην καταλήστευση των πολιτών από το 2010 κυρίως και µέχρι σήµερα,
αλλά προβαίνει και σε κινήσεις οι οποίες καταδεικνύουν πως δρα
ως κατ’ εξοχήν τοκογλύφος που ρουφά το αίµα των δύστυχων
θυµάτων του.
Με θράσος απύθµενο, µάλιστα, επιχειρεί να πείσει τους αφελείς πως η εν λόγω πράξη καθίσταται επιτακτική και αναγκαία,
καθώς, όπως σηµειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, το ύψος του τόκου κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό για τις σηµερινές δηµοσιονοµικές συνθήκες, δεν προσαρµόζεται στο
εκάστοτε δηµοσιονοµικό περιβάλλον, µε αποτέλεσµα τη σοβαρή
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού.
Παρεµπιπτόντως, στο ίδιο νοµοσχέδιο και στο άρθρο 66 η Κυβέρνηση της Αριστεράς αποφασίζει και διατάσσει την επιχορήγηση από το κράτος 8 εκατοµµυρίων ευρώ για τη δηµιουργία
µουσείου ολοκαυτώµατος στη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε, αυτή η δαπάνη, σύµφωνα µε το κράτος της Αριστεράς, δεν κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή για τις σηµερινές δηµοσιονοµικές συνθήκες και
φυσικά, δεν συνιστά σοβαρή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού. Αυτά τα ολίγα για να µην µας παριστάνουν οι πολιτικοί
απατεώνες της Αριστεράς τους θεµατοφύλακες του κοινωνικού
κράτους και της αλληλεγγύης προς τους φτωχούς Έλληνες.
Θα αναφερθώ στην τροπολογία 2086/276, την οποίαν θα στηρίξουµε. Θα τη στηρίξουµε, παρ’ ότι καχύποπτοι εις ό,τι αφορά
τον τρόπο χειρισµού των κονδυλίων, µόνο και µόνο επειδή
αφορά ζητήµατα πυροπροστασίας.
Εις ό,τι αφορά την τροπολογία 2087/277, θα είµαστε αντίθετοι.
Η τροπολογία 2089/278 αποτελείται από τρία άρθρα, τα οποία
πραγµατεύονται θέµατα εντελώς άσχετα µεταξύ τους. Αν δεν
σπάσει σε επιµέρους άρθρα, θα πρέπει να την αντιµετωπίσουµε
αρνητικά. Ειδάλλως, θα στηρίξουµε το πρώτο άρθρο, το οποίο
θεωρούµε δίκαιο.
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Εν κατακλείδι, η Κυβέρνηση της ξενοκρατίας και της εθνικής
µειοδοσίας πρέπει να πέσει και η Χρυσή Αυγή θα συµβάλλει τα
µέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση. Γι’ αυτόν τον λόγο καταψηφίζουµε το παρόν σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
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 συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ο
Ρήγας και η Επανάσταση» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής,
δεκατέσσερις µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από
το 2ο Γυµνάσιο Αγίας Βαρβάρας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε µε τον ειδικό αγορητή από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας κ. Αθανάσιο Βαρδαλή.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάµε για ένα πολυνοµοσχέδιο µε διάφορα θέµατα που αφορούν από την Κύρωση της Συµφωνίας µε την Ασιατική Τράπεζα
Υποδοµών και Επενδύσεων, τον αιγιαλό, τις παραλίες, τις όχθες
ποταµών και λιµνών, την ενσωµάτωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το συνυποσχετικό Σύµφωνο µεταξύ Κυβέρνησης και
εφοπλιστών για την εθελοντική τους φορολογία και άλλες διατάξεις, βεβαίως, στο τελευταίο Μέρος Πέµπτο.
Σε αυτά τα βασικά ζητήµατα η συζήτηση στην επιτροπή, αλλά
και η συζήτηση µέχρι τώρα στην Ολοµέλεια έδειξε ότι όλα τα
άλλα κόµµατα συµφωνούν και δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές.
Τι αποδεικνύεται για µια ακόµη φορά; Αποδεικνύεται ότι όταν
πρόκειται για ζητήµατα που αφορούν την καπιταλιστική ανάπτυξη, τη διευκόλυνση των επιχειρηµατικών οµίλων και των εφοπλιστών µε όποια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται για
κύρωση στο ελληνικό Κοινοβούλιο, τότε όχι µόνο δεν έχετε διαφορετική άποψη, αλλά οι συγκλίσεις µεταξύ σας βγάζουν µάτια.
Δίπλα σε αυτή τη συµφωνία και ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων και άλλοι εκπρόσωποι επιχειρηµατιών δεν έκρυψαν στην
επιτροπή, στη συζήτηση µε τους φορείς, την ικανοποίησή τους
για αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης µε το συγκεκριµένο περιεχόµενο.
Βέβαια, θα αναρωτηθεί κάποιος καλοπροαίρετα, όπως το έκαναν αρκετοί Βουλευτές τόσο της Νέας Δηµοκρατίας όσο και της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, γιατί είναι κακές οι συγκλίσεις,
όταν µάλιστα αυτές αφορούν το καλό του τόπου και της οικονοµίας. Ας δούµε, λοιπόν, σε ποιους κάνουν καλό τέτοιου είδους
ρυθµίσεις, που προωθεί το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που συζητάµε.
Πρώτον, µε την κύρωση της συµφωνίας µε την Ασιατική Τράπεζα η χώρα µας γίνεται µέλος της. Ποιος, όµως, θα κερδίσει
από µια τέτοια εξέλιξη; Γιατί πρέπει να γίνει η χώρα µας µέλος
της Ασιατικής Τράπεζας;
Όλα τα άλλα κόµµατα υποστηρίζετε ότι θα χρηµατοδοτήσει
επενδυτικά σχέδια από τα οποία θα ωφεληθεί γενικώς η ελληνική
οικονοµία. Πράγµατι, σκοπός της συγκεκριµένης τράπεζας είναι
η χρηµατοδότηση επενδύσεων για την κατασκευή ενεργειακών
αγωγών, λιµενικών και αεροπορικών εγκαταστάσεων, τηλεπικοινωνιακών και µεταφορικών δικτύων, που θα δώσουν ώθηση σε
επενδύσεις σε διάφορους άλλους κλάδους της οικονοµίας, υλοποιώντας τον Δρόµο του Μεταξιού, ενός δρόµου που αντανακλά
τις προσπάθειες της Κίνας να ενισχύσει τη θέση και τον ρόλο της
στις διεθνείς οικονοµικές και όχι µόνο εξελίξεις, στρώνοντας το
έδαφος για τον πλουτισµό των δικών της µονοπωλίων που στηρίζει.
Ιδιαίτερα στα Βαλκάνια και στη χώρα µας προβλέπεται ένα
επενδυτικό κεφάλαιο ύψους 3 δισεκατοµµυρίων δολαρίων και µια
πιστωτική γραµµή ύψους 10 δισεκατοµµυρίων δολαρίων ως
µέρος του Δρόµου του Μεταξιού, δηλαδή µιλάµε για µεγάλες
µπίζνες.
Τέτοιου είδους επενδύσεις συµβάλλουν στην ανάδειξη της
χώρας σε κόµβο µεταφοράς και εµπορευµάτων, αλλά και ενεργειακών πόρων. Αυτές τις µπίζνες βλέπουν οι επιχειρηµατικοί όµι-
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λοι, µυρίστηκαν κέρδη δηλαδή και τρέχουν να πάρουν θέση στο
φαγοπότι. Για τον ίδιο λόγο συµµετέχουν και οι ισχυρές δυτικές
δυνάµεις, όπως είναι για παράδειγµα η Γερµανία, η Γαλλία, η
Βρετανία, η Ιταλία και άλλες.
Στο πλαίσιο αυτών των σχεδιασµών και των επιδιώξεων της
αστικής τάξης η ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε τη συµµετοχή
της Ελλάδας στο µετοχικό κεφάλαιο της Ασιατικής Τράπεζας, µε
την προσδοκία να µπορεί αυτή να χρηµατοδοτεί έργα που αναπτύσσουν ελληνικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, την Ασία,
καθώς και έργα που αναπτύσσονται στην Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα στα Βαλκάνια.
Αυτούς τους σχεδιασµούς της αστικής τάξης υπηρετεί και η
προσχώρηση της Ελλάδας στην «Πρωτοβουλία 17 + 1» χωρών
της ανατολικής, νοτιοανατολικής και κεντρικής Ευρώπης και της
Κίνας, που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός από το
Ντουµπρόβνικ.
Οι εργαζόµενοι, όµως, τι έχουν να κερδίσουν από αυτές τις
εξελίξεις; Το επιχείρηµα περί ανάπτυξης, που θα ωφελήσει τους
εργαζόµενους, το παράδειγµα της «COSCO», αλλά και κάθε
άλλης επένδυσης που έχει γίνει στη χώρα µας, µε συµµετοχή ή
όχι κινεζικών µονοπωλίων, είναι πεντακάθαρο: Όχι µόνο δεν
έχουν να κερδίσουν τίποτα, όχι µόνο θα συνεχίσουν να µατώνουν
για να συνεχιστεί να τροφοδοτείται η κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων, αλλά µε την όξυνση των ανταγωνισµών των οµίλων, αλλά και των ιµπεριαλιστικών χωρών, για την υπεράσπιση
µε κάθε µέσο των συµφερόντων της κάθε πλευράς, προκαλούνται και σοβαροί κίνδυνοι για τους λαούς της περιοχής.
Δεύτερο ζήτηµα: Αποτελεί πραγµατικά πρόκληση και ωµή κοροϊδία για τον λαό το συνυποσχετικό σύµφωνο οικειοθελούς
προσφοράς Κυβέρνησης και εφοπλιστών. Με αυτήν την εθελοντική εισφορά έρχεται να καλύψει τα ληστρικά προνόµια, που
απολαµβάνει από όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις το εφοπλιστικό κεφάλαιο και τα οποία φορτώνονται τριπλά και τρίδιπλα
στις πλάτες του λαού µε τη φορολογία και µε ένταση της εκµετάλλευσης των ναυτεργατών. Προνόµια, φοροαπαλλαγές και
κρατικές ενισχύσεις για τους εφοπλιστές, που όλα τα άλλα κόµµατα έχετε φροντίσει να κατοχυρωθούν στο Σύνταγµα, οι οποίοι
συγκεντρώνουν αµύθητα πλούτη και από δεκάδες φοροαπαλλαγές από το αστικό κράτος.
Μόνο το ΚΚΕ διαχρονικά έχει αντιταχθεί στη συνταγµατική κατοχύρωση των εφοπλιστικών προνοµίων. Ζητούσε και ζητάει την
κατάργησή τους σε όλες τις διαδικασίες συνταγµατικής αναθεώρησης από το 1974 µέχρι και την πρόσφατη.
Οι εφοπλιστές πληρώνουν όταν θέλουν, αν θέλουν και όσα θέλουν. Την ίδια ώρα κάνετε φοροεπιδροµή στους εργαζόµενους
και στις λαϊκές οικογένειες. Άλλωστε αυτόν τον δρόµο της εθελοντικής εισφοράς των εφοπλιστών µε µερικά ψωροεκατοµµύρια
-γύρω στα 40- που συµφώνησαν πρόσφατα µε τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι
«πατέντα», που ανακάλυψε και πρωτοεφάρµοσε η Νέα Δηµοκρατία. Προοδευτικό µέτωπο µε τους εφοπλιστές, την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το ΝΑΤΟ! Τύφλα να έχει η συντήρηση!
Τρίτο ζήτηµα: Με το Μέρος Τέταρτο του νοµοσχεδίου, αιγιαλός, λίµνες, ποτάµια, µοναδικά οικοσυστήµατα ρίχνονται στα σαγόνια των επιχειρηµατικών οµίλων. Για να το πετύχει αυτό ο
ΣΥΡΙΖΑ, τι έκανε; Ενσωµάτωσε στο νοµοσχέδιο που συζητάµε,
µια σειρά αντιδραστικών ρυθµίσεων που είχαν επιχειρήσει να νοµοθετήσουν οι προηγούµενες αστικές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
και της Νέας Δηµοκρατίας από το 2006 µέχρι το 2014 -ήταν η τελευταία προσπάθεια- µε νοµοσχέδια που προωθούσαν τότε,
αλλά τελικά για διάφορους λόγους δεν ψηφίστηκαν.
Θα σκεφτήκατε µάλλον ότι δεν πρέπει να πάει χαµένη τόση
δουλειά που έκανε το παλιό -σε εισαγωγικά, όπως το λέτε, δηλαδή, εσείς- πολιτικό προσωπικό και φέρατε αυτές τις ρυθµίσεις
στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Τι φέρατε δηλαδή; Κατ’ αρχάς νοµιµοποιούνται αυθαίρετα,
ανοίγονται περισσότεροι δρόµοι παρέµβασης και δίνονται µια
σειρά διευκολύνσεων στο κεφάλαιο σε σχέση µε το τι προβλέπει
η ισχύουσα νοµοθεσία. Προωθείτε παραπέρα την εµπορευµατοποίηση όλων αυτών και όλα αυτά στο όνοµα της καπιταλιστικής
ανάπτυξης.
Στο όνοµα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, δηλαδή, προχωράτε
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στην αθρόα τακτοποίηση δηµόσιων και ιδιωτικών αυθαίρετων
επεµβάσεων στην παράκτια ζώνη. Ανοίγετε κι άλλο δρόµο για
παραχωρήσεις ακτών και οχθών ποταµών για έρευνες εξόρυξης
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Περιορίζετε την πρόσβαση των
λαϊκών στρωµάτων στον παράκτιο και παρόχθιο χώρο. Επιτρέπονται πλήθος επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που κατονοµάζονται συγκεκριµένα στο νοµοσχέδιο.
Υπό τη δαµόκλειο σπάθη των ρυθµίσεων του νοµοσχεδίου προστίθενται και τα υδάτινα στοιχεία. Ξεκαθαρίζετε ότι δεν θίγονται
τα δικαιώµατα που απέκτησε το κεφάλαιο στον παλιό αιγιαλό, δηλαδή στις εκτάσεις που δηµιουργήθηκαν µε επιχωµατώσεις στις
θάλασσες, κυρίως µέσω συµβάσεων παραχώρησης.
Στο άρθρο 31 προβλέπεται η δυνατότητα απευθείας παραχώρησης αιγιαλού, παραλίας κ.λπ. στους ΟΤΑ Α’ βαθµού και στις
δηµοτικές επιχειρήσεις τους για απλή χρήση, ακόµα και σε περιοχές «NATURA», και αυτοί βεβαίως µε τη σειρά τους µπορούν
να πουλήσουν τη χρήση σε µεγαλοεπενδυτές για εκµετάλλευση.
Στις απλές χρήσεις περιλαµβάνονται τώρα -νέο άρθρο 13Α- και
κάθε είδους επιχειρήσεις θαλάσσιων µέσων αναψυχής ή άλλης
συναφούς δραστηριότητας.
Τα πράγµατα γίνονται χειρότερα στο άρθρο 33, µε την παραχώρηση στους επιχειρηµατικούς οµίλους της χρήσης αιγιαλού,
παραλίας και άλλων κοινόχρηστων πραγµάτων για την κατασκευή έργων. Επιτρέπεται πλήθος επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, όπως υποδοµές για εκτέλεση συγκοινωνιών κάθε µορφής
-φράση που υποκρύπτει και τα υδατοδρόµια για τα υδροπλάνα, εγκαταστάσεις σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ και κάθε συνοδό έργο. Γίνεται ειδική αναφορά και για την
παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας, ακόµη και σε βραχονησίδες και για οτιδήποτε άλλο εξυπηρετεί τη διείσδυση των
ΑΠΕ.
Με το άρθρο 36 επιτρέπεται το ξεπούληµα στο κεφάλαιο της
χρήσης νησίδων, βραχονησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών
θαλασσίων εκτάσεων, καθώς και του συνεχόµενου αιγιαλού και
της παραλίας όλων των ευαίσθητων οικοσυστηµάτων για πλήθος
έργων, όπως τουριστικά, ενεργειακά, υδατοκαλλιέργειες, ναυταθλητικά κ.ά..
Ειδική χαριστική διάταξη προβλέπεται για τις εγκαταστάσεις
υδατοκαλλιεργειών, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα για τα χερσαία συνοδά έργα να αναστείλουν την έκδοση και εκτέλεση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και πρωτοκόλλου κατεδάφισης,
καθώς και της καταβολής του οικείου προστίµου.
Στο άρθρο 14Α προβλέπεται η δυνατότητα νοµιµοποίησης
έργων που έχουν κατασκευαστεί µέχρι τις 28-7-2011 σε αιγιαλό,
παραλία κ.λπ. και µεταξύ αυτών –σε εισαγωγικά, όπως λέτε«έργα εθνικής σηµασίας». Στο «εθνικής σηµασίας» χωράνε τα
πάντα. Νοµιµοποιούνται και απαλλάσσονται από κάθε πρόστιµο
τα έργα που υλοποιήθηκαν παράνοµα ή θα υλοποιηθούν µέχρι
την έναρξη ισχύος του νοµοσχεδίου και αφορούν την τοποθέτηση υποθαλάσσιων καλωδίων.
Τα ποσά που εισπράττει το δηµόσιο ή ο δήµος από την παραχώρηση για την απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας και άλλων κοινόχρηστων πραγµάτων µοιράζεται σε 60% στους δήµους και σε
40% στο δηµόσιο. Κατά τη γνώµη µας πρόκειται στην ουσία για
µία αντισταθµιστική παροχή προς τους δήµους, µε σκοπό να διευκολυνθεί µε τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις σε επίπεδο κοινωνικής αποδοχής, να αποδεχθούν δηλαδή οι δήµοι το µεγάλο
ξεπούληµα στους επιχειρηµατικούς οµίλους που νοµοθετείτε.
Από όλα τα παραπάνω, γίνεται περισσότερο από φανερό ότι η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ούτε θέλει ούτε έχει την πολιτική βούληση
να βάλει ένα τέλος στις αυθαιρεσίες µε αποµάκρυνση των αυθαιρέτων επιχειρηµατικού χαρακτήρα επεµβάσεων.
Το δικαίωµα της εργατικής τάξης, της λαϊκής οικογένειας για
ξεκούραση, για διακοπές, για αναψυχή, που αποτελούν επιτακτική ανάγκη στις µέρες µας, ρίχνεται στον Καιάδα της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Η προστασία του αιγιαλού από τη σκοπιά των λαϊκών συµφερόντων απαιτεί πάλη µε ένα πλαίσιο, που θα αντιπαλεύει συνολικά την επιχειρηµατική δράση των µονοπωλίων, το καπιταλιστικό
πλαίσιο της χωρικής ανασυγκρότησης, τµήµα του οποίου είναι
και οι νοµοθετικές παρεµβάσεις για τον αιγιαλό, την παραλία και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

άλλα κοινόχρηστα χωρικά στοιχεία, µαζί και το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Η καπιταλιστική ιδιοκτησία στη γη, στα ξενοδοχεία, στα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής είναι ασύµβατη µε την ικανοποίηση των αναγκών του λαού για µόνιµη και σταθερή εργασία, για
διασφάλιση του δικαιώµατος της αναψυχής και της ανάπαυσης,
για διευρυµένη ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών.
Αποτελεί µονόδροµο η εργατική εξουσία µε κοινωνικοποιηµένη
τη γη και τα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, µε επιστηµονικό
κεντρικό σχεδιασµό και εργατικό έλεγχο.
Συµπερασµατικά για να σταθεροποιηθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, να αυγατίσουν τα κέρδη των
επιχειρηµατικών οµίλων, δηµιουργείτε όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για το κεφάλαιο, διευκολύνετε τη δράση του µε µία
σειρά µέτρα, το φοροαπαλλάσσετε και το επιδοτείτε. Μοναδικά
οικοσυστήµατα δίδονται δώρο για χρήση στα αρπακτικά χέρια
των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων.
Αυτό το σχέδιο που υπηρετεί την καπιταλιστική κερδοφορία
είναι σχέδιο για τους λίγους, για τους βιοµήχανους, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες και άλλα τµήµατα του κεφαλαίου.
Όπως απέδειξε και η συζήτηση σε αυτό το νοµοσχέδιο, ανάµεσα
στα κόµµατα που υπηρετούν το κεφάλαιο σινικά τείχη δεν υπάρχουν. Γι’ αυτό οι εργαζόµενοι, ο λαός, πρέπει να αφήσουν πίσω
τον δρόµο των συνεχών θυσιών για τα κέρδη των λίγων. Να κάνουν οι ίδιοι την πραγµατική διαφορά, για να ανασάνουµε από
την µπόχα αυτού του σάπιου συστήµατος. Οι εκλογές, βεβαίως,
που έχουµε µπροστά µας δεν θα ανατρέψουν αυτό το σάπιο εκµεταλλευτικό σύστηµα, αλλά µπορούν να ενισχύσουν το λαϊκό
κίνηµα σήµερα, βάζοντας φρένο στα χειρότερα και ανοίγοντας
τον δρόµο της ανατροπής.
Καταψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ.
Προχωράµε και κλείνουµε το κοµµάτι των ειδικών αγορητών
µε τον συνάδελφο από την Ένωση Κεντρώων κ. Δηµήτριο Καβαδέλλα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε την ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας ΕΕ 2016/1065, σχετικά µε τη διαχείριση του ζητήµατος χρήσεως κουπονιών για την
πραγµατοποίηση συναλλαγών εµπορικής φύσεως στην παροχή
υπηρεσιών ή σε κάποια διαδικασία διακίνησης αγαθών.
Επίσης, συζητούµε το ζήτηµα της Ασιατικής Τράπεζας Υποδοµών και Επενδύσεων, η οποία προέκυψε κατόπιν κινεζικής πρωτοβουλίας και ιδιωτών και που ήδη συµµετέχουν σε αυτήν
δεκαοκτώ ευρωπαϊκές χώρες.
Η Ένωση Κεντρώων είναι ένα ευρωπαϊκό κόµµα µε ευρωπαϊκό
προσανατολισµό. Πιστεύουµε σε µία Ευρώπη ενωµένη οικονοµικά, πολιτισµικά, σε µία Ευρώπη ισχυρή, ανταγωνιστική, σε µία
Ευρώπη που θα χρειαστούν, βεβαίως, πολλά να γίνουν ακόµη για
την οµαλή προσέγγιση οικονοµικών, πολιτιστικών και πολιτισµικών θέσεων. Είµαστε στην αρχή. Έχουν µπει τα θεµέλια, ο χρόνος θα δικαιώσει τις θέσεις µας. Λέµε ναι, λοιπόν, στην
εναρµόνιση νοµοθεσίας, αλλά όχι εν λευκώ, µε ισότιµη στάσηθέση και ελεγκτική δυνατότητα, το οποίο αποτελεί βεβαίως και
υποχρέωση.
Τώρα όσον αφορά την Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων και εδώ είµαστε θετικοί, µιας και η ελληνική συµµετοχική
δαπάνη βρίσκεται σε ένα λογικό ποσό των 10 εκατοµµυρίων
ευρώ. Το ποσό αυτό σχετικά εύκολα µπορεί να βρεθεί από τις
δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, µιας και ήδη συµµετέχουν δεκαοκτώ ευρωπαϊκές χώρες και πάει προς ολοκλήρωση,
ώστε να µετέχουν όλες κάποια στιγµή.
Το νοµοσχέδιο αυτό είναι, δυστυχώς, κατά την πρακτική του
ΣΥΡΙΖΑ µια συρραφή πάρα πολλών θεµάτων, τα οποία θα µπορούσαν από µόνα τους να αποτελούν ξεχωριστά νοµοσχέδια.
Υπάρχουν µεταξύ τους και θετικά άρθρα, αλλά και πολλά ανεπαρκώς αιτιολογούµενα, καθώς και πολλά τα οποία είναι τελείως
έξω από τη λογική της Ένωσης Κεντρώων.
Σαν θετικά θα µπορούσαµε να σηµειώσουµε -για να µη λέτε
ότι τα βρίσκουµε όλα µαύρα και τα καταδικάζουµε έτσι, χωρίς

6065

κρίση- το άρθρο 48 που απαλλάσσει για ακόµη µία χρονιά από
τον ΕΝΦΙΑ τους πληγέντες στις περιοχές που επλήγησαν από
πυρκαγιές το περασµένο καλοκαίρι.
Επίσης, θετική είναι και η επιχορήγηση για τη δηµιουργία εκθεσιακού χώρου µνήµης στη Θεσσαλονίκη για τους αδικοχαµένους συµπολίτες µας του εβραϊκού θρησκεύµατος οι οποίοι
υπέστησαν το ολοκαύτωµα από το στυγερό ναζιστικό καθεστώς.
Είναι σηµαντικό να κρατάµε ζωντανή τη µνήµη θηριωδιών ως
απάντηση στη στροφή της Ευρώπης προς τον ναζισµό, που είναι
µια λάθος κατεύθυνση που προέκυψε από κρίση δηµοκρατίας,
από κρίση οικονοµίας, από τους πολέµους, οι οποίοι οδήγησαν
εκατοµµύρια ανθρώπους στον αγώνα για την επιβίωση και για
µία καλύτερη ζωή.
Συζητάµε και πολλά άλλα θέµατα που είναι, όπως προανέφερα,
άσχετα µεταξύ τους σε αυτό το νοµοσχέδιο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε εµάς να σας κρίνουµε. Εµείς θέλουµε να παρέµβουµε
θετικά, να παρέµβουµε µε ουσιαστικό λόγο και ελεγκτική πρακτική
κατά των «φωτογραφικών» άρθρων, που βεβαίως περιέχονται στο
παρόν νοµοσχέδιο, όπως και σε πολλά προηγούµενα.
Αυτό το νοµοσχέδιο ήρθε µε καθυστέρηση, µε ευθύνη βεβαίως
της Κυβέρνησής σας, µιας και η προθεσµία έληγε την 1-1-2019
και ως εκ τούτου δίδεται αναδροµική ισχύς για τα άρθρα που θα
ψηφιστούν και επί του παρόντος νοµοσχεδίου.
Η Κυβέρνηση, όπως συνήθως, µε απόλυτη ευθύνη της, φέρνει
καθυστερηµένα -και κατόπιν της φοβερής καταστροφής που
υπέστησαν από φωτιά το καλοκαίρι που µας πέρασε οι συµπολίτες µας, όπου άλλοι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι έχασαν την υγεία
τους, οι πιο τυχεροί έχασαν την περιουσία τους- τροποποίηση
διατάξεων του νόµου 971/2001 για τον αιγιαλό και την παραλία.
Και εδώ, όµως, εισχωρούν εξαιρέσεις και «παραθυράκια». Παραδείγµατος χάριν, δηµιουργούνται συνθήκες νοµιµοποίησης αυθαιρέτων, τα οποία εξαιρεί από την κατεδάφιση, ως επίσης και
για µελλοντικά αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν µετά τις 28 Ιουλίου του 2011, που ήδη αυτή η ηµεροµηνία αποτελεί προθεσµία
λήξης νοµιµοποίησης αυθαιρεσιών και πλέον αυτής δεν επιτρέπεται να νοµιµοποιείται καµία αυθαίρετη κατασκευή.
Επιπλέον, χωρίς επαρκή νοµοθετική τεκµηρίωση, µιας και στο
άρθρο 24 προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση εκτέλεση έργων που
αφορούν προστατευόµενες περιοχές, µε πρωτοφανή αιτιολογία
και περίεργη νοµική κάλυψη, δηµιουργώντας σε εµάς πλήρη
σύγχυση.
Θα σας διαβάσω καλύτερα µέρος αυτής της αξιοπερίεργης
διάταξης, η οποία καλύπτει αυθαιρεσίες. Θα ανοίξω εδώ εισαγωγικά, για να σας διαβάσω ακριβώς πώς το γράφει: «Για την
επιδίωξη των σκοπών τους οποίους προβλέπει ο παρών νόµος»,
εννοώντας ότι καλύπτονται αυθαιρεσίες για την επιδίωξη των
σκοπών τους οποίους προβλέπει αυτός ο νόµος.
Εδώ, είναι ακατανόητο από εµένα, πώς µπορούµε µε κάλυψη
αυθαιρεσιών να εξυπηρετούµε έναν νόµο κατά της αυθαιρεσίας.
Από την άλλη, στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 αποχαρακτηρίζεται ο αιγιαλός από ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου και
µετατρέπεται σε δηµόσια περιουσία, όπου πλέον ο κοινόχρηστος
χαρακτήρας θα καταστρέψει χιλιάδες επιχειρήσεις και επιχειρηµατίες οι οποίοι στεγάζονταν επί του αιγιαλού. Είχαν εγκαταστάσεις. Άλλος νοίκιαζε σκάφη, άλλος νοίκιαζε οµπρέλες. Υπήρχαν
και πολλά περίπτερα. Πώς θα λυθεί αυτό το ζήτηµα, εφόσον
τώρα πλέον αυτόν τον χώρο που θα εγκαταλείψουν οι νοµίµως
φορολογούµενοι συµπολίτες µας θα τον καλύψουν πλανόδιοι, οι
οποίοι θα προσφέρουν σχεδόν τις ίδιες υπηρεσίες;
Παντού αυθαιρεσίες. Αυθαιρεσία θεωρούµε και τη διάταξη του
άρθρου 45, όπου το κράτος φανερώνει ξεδιάντροπα το τυραννικό του αριστερό πρόσωπο. Και λέω «αριστερό πρόσωπο», γιατί
προβάλλει ένα ισχυρότερο δηµόσιο κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αδιαφορώντας βεβαίως και για τα νοήµατα που δίνει σε
όλους αυτούς που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα η διάταξη αυτή, όταν το δηµόσιο κατά τη διάταξη και για τις οφειλές
του δηµοσίου προς τρίτους αποδίδει κατά το µέγιστο 3% επιτόκιο, ενώ απαιτεί από τον πολίτη, από τον αγωνιζόµενο συµπολίτη
µας, τον επιχειρηµατία, περίπου το τριπλάσιο. Ισχύουν δύο µέτρα
και δύο σταθµά. Αυτό, εκτός του ότι δεν είναι λογικό, φαντάζοµαι
ότι δεν είναι και νόµιµο.
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Μας υποσχεθήκατε λύσεις σε όλα τα ζητήµατα. Μεταξύ αυτών
είπατε ότι θα πάρετε φόρο και από τους εφοπλιστές. Γνωρίζατε
ότι δεν µπορεί να γίνει αυτό το πράγµα, διότι όσον αφορά στη
φορολογία των εφοπλιστών, θέλουµε και εµείς να προσφέρουν
οι εφοπλιστές. Φαντάζοµαι ότι θέλουν και οι ίδιοι, όσοι από αυτούς βεβαίως έχουν εθνική συνείδηση και νοµίζω ότι είναι η πλειονότητα των εφοπλιστών. Φαντάζοµαι, λοιπόν, ότι θέλουν να
προσφέρουν.
Βεβαίως, αυτές οι ρυθµίσεις και οι διαδικασίες πρέπει να γίνονται µετά µεγάλης προσοχής, πρέπει να γίνονται µε λεπτούς
τρόπους οι διαπραγµατεύσεις, δεδοµένου ότι είναι εύκολο ένα
καράβι εν πλω να αλλάξει και σηµαία και όνοµα. Θέλω να σας
υπενθυµίσω ότι η συγκεκριµένη αγορά όσο πάει και στραγγαλίζεται από την ασιατική παρέµβαση.
Εδώ, λοιπόν, όσον αφορά στη φορολογία των εφοπλιστών,
χρειάζεται, όπως είπαµε, λεπτή διαπραγµάτευση. Ελπίζουµε ότι
θα θελήσουν και οι ίδιοι οι εφοπλιστές να προσφέρουν στην
εθνική ανασυγκρότηση. Χειριστείτε το µε λεπτό τρόπο για να
έχουµε αποτέλεσµα υπέρ του ελληνικού δηµοσίου.
Εν κατακλείδι, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά ζητήµατα σε
αυτό το νοµοσχέδιο, τα οποία θα χρειαζόµασταν µέρες να αναπτύξουµε, θα πω µερικά πράγµατα τα οποία δείχνουν την εικόνα
της θέσης της Ένωσης Κεντρώων. Έχουµε τοποθετηθεί θετικά,
πρώτον, σχετικά µε την ενσωµάτωση οδηγιών.
Όσον αφορά στο ζήτηµα της Ασιατικής Τράπεζας και εδώ είµαστε θετικοί και όπως είπαµε, ήδη µετέχουν δεκαοκτώ χώρες
της Ευρώπης, οπότε αργά ή γρήγορα θα έπρεπε να συµβεί.
Όσον αφορά στη χρήση κουπονιών, έχουµε κάποια ερωτηµατικά, κάποιες ψιλοεπιφυλάξεις. Χρειάζεται ίσως περαιτέρω επεξεργασία.
Όσον αφορά στην φορολογία των εφοπλιστών, µίλησα πριν
από λίγο. Επίσης, εδώ βλέπουµε πολλά «παραθυράκια» υπέρ των
αυθαιρεσιών, υπέρ των αυθαιρέτων, υπέρ της αυθαίρετης δόµησης. Εµείς, ως Ένωση Κεντρώων, δεν είµαστε υπέρ της λογικής
κατεδάφισης των πάντων, διότι θέλω να σας υπενθυµίσω ότι το
ελληνικό κράτος ευθύνεται γι’ αυτή την κατάσταση. Οι κανόνες
που έπρεπε να τεθούν εξυπαρχής για τη σωστή δόµηση δεν ετέθησαν τότε, όταν έπρεπε. Αναγκάστηκαν, λοιπόν, αυθαίρετα να
κτίσουν σπίτια. Τώρα θέλουµε µια ρεαλιστική λύση. Θέλουµε να
εξυπηρετείται το κοινό, να έχει ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες, ταυτόχρονα να µπορέσουν και να διατηρήσουν το µέγιστο
µέρος της περιουσίας τους και αυτοί που αναγκάστηκαν να αυθαιρετήσουν µε ευθύνη, όπως είπα, του ελληνικού δηµοσίου.
Πάµε τώρα στις βραχονησίδες, σε ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα,
το οποίο µας απασχολεί έντονα. Είναι, από τη µια µεριά, βεβαίως,
πολύ θετικό, γιατί κάποιες βραχονησίδες και κάποιες νησίδες
που είναι έρηµες θα µπορούσαν να αποτελέσουν κάποια στιγµή
«γκρίζες» ζώνες και απαιτήσεις από την τουρκική πλευρά, εφόσον βεβαίως δεν κατοικούνται από Έλληνες πολίτες.
Θα έπρεπε, όµως, εδώ να έχει κάποια γνώση και κάποια θέση
το Γενικό Επιτελείο Στρατού, διότι κάποιες αποτελούν παραµεθόριο περιοχή, έχουν ίσως να παίξουν ρόλο σε περίπτωση στρατιωτικής κρίσεως και επιθυµούµε να µη δοθούν ανεξέλεγκτα σε
οποιονδήποτε. Θέλουµε τουλάχιστον το 51% αποδεδειγµένα να
ανήκει και όχι ως αχυράνθρωπος να µετέχει Έλληνας πολίτης,
Έλληνας επιχειρηµατίας. Και βεβαίως, να υπάρχει δυνατότητα
ελέγχου όποτε αυτό ζητηθεί και τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο
από κλιµάκιο του δηµοσίου και του Γενικού Επιτελείου Στρατού,
για να γνωρίζουµε τι ακριβώς γίνεται από τους ιδιώτες πάνω σε
αυτές τις βραχονησίδες, οι οποίες αποτελούν την πληθώρα των
«αεροπλανοφόρων» της Ελλάδας.
Όσον αφορά στο µουσείο του ολοκαυτώµατος και σ’ αυτό είµαστε θετικοί. Χρειάζεται να διατηρηθούν οι εικόνες, έστω και αν
είναι εικόνες ντροπής, για να µην επαναληφθούν αυτά τα οποία
συνέβησαν.
Προς το παρόν δηλώνουµε επιφύλαξη, δηλώνουµε «παρών»
και θα τοποθετηθούµε επί των άρθρων στην ψηφοφορία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
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σαράντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το 3ο Γυµνάσιο της ωραίας Μυτιλήνης.
Καλωσορίσατε στη Βουλή!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των εισηγητών και αγορητών.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Δένδιας. Μετά ξεκινάµε µε τους συναδέλφους,
τον κ. Καµατερό -ο κ. Γεωργιάδης ειδοποίησε ότι θα καθυστερήσει λίγο-, τον κ. Καρρά, τον κ. Γερµενή, τον κ. Συντυχάκη. Βεβαίως, ενδιαµέσως οι δύο Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της
Αντιπολίτευσης που έχουν ζητήσει τον λόγο, ο κ. Μανιάτης και ο
κ. Παππάς, ειδοποιούν το Προεδρείο για το πότε θέλουν να µιλήσουν.
Ορίστε, κύριε Δένδια, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Είχα την πρόθεση να ξεκινήσω µε µια ευρύτερη συζήτηση που
αφορά γενικά στην οικονοµική κατάσταση στη χώρα και επίσης,
µε µια συζήτηση που αφορά στα θέµατα δηµόσιας τάξης, όπως
αναδεικνύονται τις τελευταίες µέρες. Η παρουσία µόνο της κυρίας Υφυπουργού µε κάνει να µην το πράξω. Έχουµε και αύριο
συνεδρίαση. Φαντάζοµαι ότι θα µου δοθεί η ευκαιρία να αναφερθώ και σε αυτά.
Θα περιοριστώ, λοιπόν, σήµερα, όπως δεν συνηθίζω και δεν
συνηθίζει κανένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, στα θέµατα
του παρόντος νοµοθετήµατος.
Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι αποστέλλεστε
εδώ σε αποστολή, όταν υπάρχουν µπελάδες ή όταν υπάρχει υποψία µπελάδων. Και το λέω για τον εξής λόγο. Αυτό το νοµοθέτηµα
αποτελεί παράδειγµα από τα πολλά που θα διδάσκονται -διότι
παλιά έλεγαν «θα διδάσκεται», αλλά δυστυχώς ο κατάλογος των
διδασκοµένων έχει γίνει τόσος πολύς που ένα έτος στο πανεπιστήµιο δεν επαρκεί- τού πώς δεν πρέπει να νοµοθετεί κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µου επιτρέπετε να σας διαβάσω. Προσέξτε τι περιέχει αυτό το νοµοθέτηµα. Περιέχει, κατ’
αρχάς, τα θέµατα για την Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών. Ξεκινάει
και ο τίτλος µε αυτό. Ωραία. Έχουµε, λοιπόν, τη συµµετοχή της
χώρας σε µια διεθνή τράπεζα.
Το Μέρος Δεύτερο αφορά ενσωµάτωση στο εσωτερικό οδηγίας για την αντιµετώπιση των κουπονιών ως µέσου ανταλλάγµατος. Η σχετικότητα των δύο πραγµάτων µού διαφεύγει, αλλά
προφανώς σε κάποιον δεν διαφεύγει.
Το Μέρος Τρίτο δεν έχει ενιαία ανάγνωση. Έχει τρία διαφορετικά κεφάλαια. Το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Τρίτου έχει να κάνει
µε τη θέσπιση κανόνων φοροαποφυγής, δηλαδή τροποποίηση
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Αυτό σε νοµοθέτηµα για
την Ασιατική Τράπεζα.
Το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Τρίτου έχει να κάνει µε τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου.
Το Τρίτο Κεφάλαιο του Μέρους Τρίτου έχει να κάνει µε τα Ευρωπαϊκά Ταµεία Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας.
Σαν να µην έφταναν αυτά, ας πάµε τώρα στο άλλο κεφάλαιο,
στο Κεφάλαιο Δ’ που είναι το πιο χαριτωµένο –θα επανέλθω στο
τέλος-, το οποίο αφορά τον αιγιαλό και την παραλία, ενσωµατωµένο σε ένα νοµοθέτηµα που ξεκινά µε την Ασιατική Τράπεζα,
πηγαίνει στη φοροαπαλλαγή, έχει να κάνει µε τα κουπόνια. Δηλαδή, άντε να βρεις άκρη νοµοθέτησης εδώ!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Δεν υπάρχει αρµοδιότητα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Βεβαίως υπάρχει αρµοδιότητα. Δεν διαφωνώ. Όµως, µε συγχωρείτε, θέλετε να σας πω µερικές άλλες αρµοδιότητες που έχετε να συννοµοθετήσετε στο
ίδιο κείµενο, µήπως σας διέφυγε κάτι;
Σαν να µην έφτανε, λοιπόν, ο αιγιαλός, πάµε στο Μέρος Πέµπτο, το οποίο ξεκινάει µε το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, την
τοκοφορία οφειλών του δηµοσίου –αυτό είναι το Κεφάλαιο Α’ του
Μέρους Πέµπτου -, πηγαίνει στην παραχώρηση ακινήτων σε δήµους, στο Κεφάλαιο Γ’ πηγαίνει στον ΕΝΦΙΑ, στο Κεφάλαιο Δ’ σε
συνυποσχετικό µε τη ναυτιλιακή κοινότητα –αυτό καλά κρυµµένο
µήπως µας ξεφύγει, θα επανέλθω και σε αυτό- και στο Κεφάλαιο
Ε’ που αφορά τους ΟΤΑ και τον προληπτικό έλεγχο.
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Ειλικρινά, πείτε µου, στον θεό σας δηλαδή –µε συγχωρείτε για
την έκφραση- είναι δυνατόν αυτά τα πράγµατα να γίνονται; Είναι
δυνατόν αυτά τα πράγµατα να έρχονται συραµµένα, φύρδην-µίγδην, σε ένα νοµοθέτηµα εξήντα επτά άρθρων; Τι σοβαρή συζήτηση να γίνει σ’ αυτό το νοµοθέτηµα των εξήντα επτά άρθρων,
του οποίου ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι -θα αναφερθώ στον αιγιαλό, όπου θα ξαναέρθω- δεν έχει γίνει καν προϊόν εκτενούς διαβούλευσης ως έδει;
Όσο κι αν θέλει ο ευσυνείδητος, ο σοβαρός, ο επιµελής Βουλευτής, ο ευρείας αντίληψης αντιπρόσωπος του έθνους να συζητήσει σ’ αυτήν την Αίθουσα το συµφέρον του Έλληνα πολίτη
σε ένα τέτοιο νοµοθέτηµα, πώς µπορεί να µιλήσει; Τι να πει; Από
πού να αρχίσει; Πού να τελειώσει; Πού να καταλήξει; Τι να εξετάσει; Τι να µελετήσει; Είναι δυνατόν αυτή η νοµοθεσία να έρχεται µε αυτόν τον τρόπο;
Θα αναφερθώ στο συνυποσχετικό µε την εφοπλιστική κοινότητα, το οποίο θα το σχολιάσω µισό δευτερόλεπτο. Αυτό είναι το
µόνο που έχει δικαιολογία γιατί ήρθε εδώ. Ήρθε εδώ για να κρυφτεί. Σας θυµίζω πάρα πολύ καλά τα δισεκατοµµύρια τα οποία
εκτοξεύονταν στην Αίθουσα –ελέχθη και προηγουµένως από συνάδελφο εισηγητή άλλου κόµµατος, τον κ. Κουτσούκο- προς είσπραξιν από τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα. Εδώ νοµίζω πως είχε
αποφασίσει ότι θα εισπράξει 2-3 δισεκατοµµύρια -όσα είχε αποφασίσει ότι θα εισπράξει, κάπου εκεί- και τώρα, λίγο πριν τη λήξη
της Κυβέρνησης, σιγά-σιγά κρυµµένο στο Δ’ Κεφάλαιο του Ε’
«υπερκεφαλαίου» ενός νοµοθετήµατος για την Ασιατική Τράπεζα
έρχεται «λάου-λάου» η ρυθµισούλα αυτή.
Οφείλω να πω ότι αυτά, βεβαίως, στην αρχή µάς ξένιζαν, τώρα
απλώς προκαλούν γέλωτα εκτεταµένο.
Θα αναφερθώ στο θέµα του αιγιαλού, το οποίο θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικό. Κατ’ αρχάς, είναι προφανές ότι το νοµοθέτηµα
για τον αιγιαλό και την παραλία σε µια χώρα όπως η Ελλάδα -η
Ελλάδα έχει ακτογραµµή η οποία είναι περίπου ίση µε την ακτογραµµή της Αφρικής, εάν προσθέσουµε και την ακτογραµµή των
νήσων- είναι µια τεράστια δύναµη, µία πλουτοπαραγωγική πηγή.
Είναι και µια τεράστια απειλή, εάν δεν υπάρχει ορθή, σοβαρή,
µελετηµένη προστασία του περιβάλλοντος που αποτελεί -να είµαστε ειλικρινείς- το κύριο περιουσιακό στοιχείο το οποίο µας
έχουν κληρονοµήσει οι προηγούµενες γενιές και το οποίο οφείλουµε προστατεύοντάς το να το παραχωρήσουµε στις επόµενες
γενιές.
Ερωτώ στα σοβαρά: Τι στις διατάξεις αυτής της ρύθµισης στα
άρθρα 23 έως 42 του νοµοθετήµατος αυτού το οποίο ξεκινά για
την Ασιατική Τράπεζα, σας δείχνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ανεξαρτήτως κόµµατος, ανεξαρτήτως παρατάξεως, ότι η σοβαρότητα που δείχτηκε εδώ για τις ρυθµίσεις αυτές που τροποποιούν προηγούµενο νόµο είναι ανάλογη της σοβαρότητας του
θέµατος; Υπάρχει κάτι στα σοβαρά, πέρα από τη σωρεία των παρατηρήσεων της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, που να
µη σας πείθει για την απόλυτη προχειρότητα, για την απόλυτη
ρουσφετολογία, για την απόλυτη αδιαφορία για το περιβάλλον,
για την απόλυτη αδιαφορία για την εθνική οικονοµία, για την απόλυτη αδιαφορία, τελικά για τη σοβαρότητα όλων ηµών που βρισκόµαστε και νοµοθετούµε εδώ µέσα; Υπάρχει κάτι; Είναι
δυνατόν, πραγµατικά, να παίρνει κανείς στα σοβαρά τέτοιες ρυθµίσεις; Πώς ξεκινάει;
Αυτό δε το τµήµα του νοµοθετήµατος ακολουθεί τη συνήθη
ΣΥΡΙΖΑϊκή πρακτική. Πρώτον, έρχεται χωρίς εκτεταµένη διαβούλευση. Μην πάµε σε όλη την Ελλάδα, να πάρω την Αττική. Αυτή
τη στιγµή στην Αττική εξελίσσεται το σχέδιο ανάπλασης του παραλιακού µετώπου, ναι ή όχι; Αφορά τους δήµους Μοσχάτου,
Καλλιθέας, Φαλήρου και στην εξέλιξή του και µε το έργο του Ελληνικού αφορά τους δήµους του Ελληνικού, του Αλίµου, της Γλυφάδας και πέραν αυτού του δήµου Βάρης - Βουλιαγµένης. Αυτοί
οι δήµαρχοι όλης αυτής της µακράς σειράς –δεν µιλώ για τους
υπόλοιπους στην υπόλοιπη Ελλάδα τους οποίους επίσης αφορά
και τους οποίους επίσης ενδιαφέρει- εκλήθησαν; Εκλήθη η ΚΕΔΕ
την παραµονή και βεβαίως δεν µπόρεσε καν να παραστεί. Όµως,
µε συγχωρείτε, όλα αυτά εδώ πώς επηρεάζουν; Οι διατάξεις περί
παλιού αιγιαλού πώς επηρεάζουν;
Πάµε, όµως, στα πέραν αυτού. Το δεύτερο σύνηθες ΣΥΡΙΖΑϊκό
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πρότυπο είναι να υπάρχουν διατάξεις αυστηρότατες στην πρώτη
ανάγνωση και τα ρουσφέτια από κάτω να περνάνε οµαδόν. Αυξάνετε τα τριάντα µέτρα µέχρι τα πενήντα µέτρα. Λέτε ότι το 60%
του χώρου που παραχωρείται πρέπει να παραµένει ελεύθερο.
Ορίζετε και διαστήµατα δύο µέτρων για προσβάσεις, όταν ο
χώρος είναι µικρότερος. Αυτά τα διαβάζει κανείς και λέει «Ιδού
ένα κόµµα το οποίο πράγµατι σκέφτεται το περιβάλλον, έστω και
µε αντιοικονοµικούς όρους, έστω κι αν θέτει στην αµφισβήτηση
–διότι το κάνετε- την επιβίωση µια σειράς επαγγελµατικών οµάδων, όπως αυτοί που έχουν οµπρέλες, κ.λπ.»; Ελέχθησαν και
προηγουµένως.
Όµως, προσέξτε. Πίσω απ’ αυτά υπάρχει η πλήρης αδιαφορία
για το συνταγµατικό καθεστώς της χώρας, η πλήρης αδιαφορία
για το άρθρο 24. Πλήρης απολύτως! Θα µου επιτρέψετε να πω
ότι έχω µία ευαισθησία για το άρθρο 24. Όντας νέος Βουλευτής
το 2004, µαζί µε ορισµένους άλλους, µαζί και ο τωρινός Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, δηµιουργήσαµε ανταρσίες στην προσπάθεια της Νέας Δηµοκρατίας
τότε να αλλάξει το άρθρο 24. Το υπερασπιστήκαµε πάντοτε µε
συνέπεια και συνέχεια.
Όµως, εδώ, για να συνεννοηθούµε, τι κάνετε; Περνάτε γενικές
διατάξεις και όχι εξειδικευµένες, όπως απολύτως απαιτείται από
το Σύνταγµα και από την τρέχουσα νοµολογία του Συµβουλίου
της Επικρατείας, νοµιµοποίησης αυθαιρέτων µε γενικά κριτήρια.
Ναι ή όχι, κυρία Υπουργέ; Είναι ή δεν είναι γενικά τα κριτήρια;
Σας είχα προειδοποιήσει –δεν ήσασταν εσείς τότε- το 2016 όταν
περνούσατε τα περί οικιστικών πυκνώσεων. Σας έλεγα ότι αυτοί
οι καινοφανείς όροι, τους οποίους κατασκευάζετε για να µπορέσετε να κάνετε ρουσφέτια, δεν θα αντέξουν στο Σ.τ.Ε. Κι έρχεται
το Σ.τ.Ε. και σας ακυρώνει τις οικιστικές πυκνώσεις.
Θα σας τα ακυρώσει και αυτά, διότι αυτά δεν στέκονται. Ελάτε
µε σοβαρές διατάξεις. Εµείς θέλουµε να βοηθήσουµε, σας το
έχω ξαναπεί. Δεν κάνουµε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση.
Όµως, ελάτε µε σοβαρές διατάξεις να δούµε τι γίνεται.
Και δεν φτάνει που περνάτε διάταξη για να νοµιµοποιήσετε οτιδήποτε αυθαίρετο υπάρχει µε γενικά όρια, κάνετε και κάτι πολύ
χειρότερο. Ελάτε στο άρθρο 34, εδάφιο 1β’. Ακούτε! Αν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! Μπορεί, λέει, να εξαιρούνται από την κατεδάφιση, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή
ειδική διάταξη, µε απόφαση του Υπουργού των Οικονοµικών,
έργα που κατασκευάστηκαν και µετά την 28η Ιουλίου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Αφαιρείται. Είναι στις νοµοτεχνικές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Α, το αφαιρείτε αυτό. Με
συγχωρείτε, αλλά αν το αφαιρείτε –και οφείλω να σας επαινέσω
που το αφαιρείτε- πρέπει να αφαιρέσετε κι αυτόν ο οποίος το εισήγαγε και να τον στείλετε στο σπίτι του.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Στους δήµους;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Αυτό το εισήγαγαν οι
δήµοι; Με συγχωρείτε, για να καταλάβω, τα έργα εθνικής σηµασίας, άρα όχι τοπικής σηµασίας, τα εισήγαγαν οι δήµοι εδώ κι
έδωσαν αρµοδιότητα οι δήµοι στον Υπουργό Οικονοµικών;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Είναι αιτήµατα των δήµων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Τώρα, κυρία Υπουργέ, µε
συγχωρείτε, έχουµε όλοι εδώ επαρκή κοινοβουλευτική εµπειρία,
για να τα µυρίζουµε τα χοντρά ρουσφέτια από µακριά. Αυτό εδώ
είναι χοντρό ρουσφέτι. Αφορά συγκεκριµένες περιπτώσεις. Δίνει
αποκλειστική απολύτως αντισυνταγµατική αρµοδιότητα στον
Υπουργό των Οικονοµικών. Δεν ξέρω σε ποια λέξη, πιθανολογώ
ότι στα έργα εθνικής σηµασίας και στα περί κοινής ωφέλειας και
ΑΠΕ, ότι κάπου εδώ κρύβεται το ρουσφέτι, το οποίο βεβαίως δεν
θα γίνει υπό την κατακραυγή, αλλά εδώ µιλάµε για χοντρό και
αντισυνταγµατικό ρουσφέτι. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ όχι µόνο να
βγάλετε τη διάταξη, αλλά να βγάλετε κι αυτόν που εισήγαγε τη
διάταξη. Είναι µακράς εξυγίανσης µέτρο αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να καταλήξω στο εξής: Σας
το λέω κάθε φορά, αλλά όχι απλώς δεν µε ακούτε, αλλά το χειροτερεύετε το πράγµα. Αυτή η Κυβέρνηση προσεγγίζει τα όρια της
συνταγµατικής διάρκειας της παρουσίας της στην εξουσία.
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Αυτό δεν σηµαίνει ότι τις τελευταίες ελάχιστες εβδοµάδες, θέλετε να σας πω δυο-τρεις µήνες; Να σας πω δυο-τρεις µήνες για
να µην στεναχωριέστε οφείλει να επιταχύνει την απίστευτη ρουσφετολογία, την απίστευτη κατασκευή απαραδέκτων νοµοθετηµάτων, τα οποία έρχονται εδώ και τα οποία το µόνο που κάνουν
είναι να αναγκάζουν την Αντιπολίτευση να λέει πράγµατα σαν
αυτά που λέω εγώ και την κυρία Υπουργό ή όποιον Υπουργό σέβεται τον εαυτό του να τα παίρνει πίσω. Οφείλει αυτή η διαδικασία παραγωγής ρουσφετιών να σταµατήσει επιτέλους.
Εάν υπάρχουν σοβαρά θέµατα προς συζήτηση, φέρτε τα. Κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρεί την κοινωνία. Όλοι καταλαβαίνουµε
ότι η επιχειρηµατικότητα έχει περάσει εξαιρετικά δύσκολες ηµέρες µέσα στην κρίση. Όλοι καταλαβαίνουµε ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν περάσει εξαιρετικά δύσκολα.
Όµως, είναι µια Κυβέρνηση, η οποία, όταν γίνεται µια εθνική
καταστροφή µε εκατό νεκρούς στο Μάτι, έρχεται και οµολογεί
και ονοµάζει και υποδεικνύει την αυθαίρετη δόµηση ως αιτία των
εκατό θυµάτων, πράγµα απολύτως ψευδές -σας έχω πει ποιος
φταίει για τα εκατό θύµατα, αλλά δεν είναι αυτό της παρούσης, χωρίς σεβασµό στη µνήµη τους. Και µετά, έρχεται κάθε λίγο και
λιγάκι µε σωρεία διατάξεων µε την οποία όχι µόνο οι αυθαιρεσίες
του παρελθόντος νοµιµοποιούνται, αλλά προβλέπονται και οι αυθαιρεσίες του µέλλοντος οι οποίες ανακαλούνται µόνο κατόπιν
των κραυγών της Αντιπολίτευσης. Ε, όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ όλα υπάρχουν όρια! Ειλικρινά σας το λέω φοβούµαι
ότι τα έχετε κατά πολύ υπερβεί.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή του ενός λεπτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατ’ αρχάς, κυρία
Υπουργέ, θα ήθελα να παρακαλέσω -γιατί ξεκινήσαµε στις 12.00’
και είναι 14.30’- γι’ αυτές τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Πότε θα
κατατεθούν; Είδατε ότι τώρα προέκυψε θέµα. Ο κ. Δένδιας µίλαγε για κάτι που εσείς το είχατε ήδη αποσύρει. Το ίδιο και οι
άλλοι συνάδελφοι που θα ανέβουν στο Βήµα από εδώ κα πέρα.
Θα ήθελα, λοιπόν, το συντοµότερο να τις καταθέσετε ώστε να
τις έχουν υπ’ όψιν τους τουλάχιστον από εδώ και πέρα. Εσείς,
όποτε θέλετε, ζητάτε τον λόγο.
Τον λόγο θα πάρει τώρα ο κ. Καµατερός, µετά είναι ο κ. Καρράς, ο κ. Γερµενής, ο κ. Συντυχάκης, ενδιαµέσως ή ο κ. Μανιάτης
ή ο κ. Παππάς.
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 εννέα µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Καµατερός.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Δένδια, ναι, όλοι µας το βλέπουµε ότι το νοµοσχέδιο έχει
διάφορα κεφάλαια τα οποία µπορεί να µην έχουν άµεση σχέση
µεταξύ τους, αλλά είναι βέβαια αρµοδιότητας του ιδίου Υπουργείου. Αναγκαζόµαστε να το κάνουµε και θα το κάνουµε και στη
συνέχεια, γιατί έχουµε πάρα πολλά νοµοσχέδια να φέρουµε.
Έχουµε να καλύψουµε πολλά κενά τα οποία δηµιουργήσατε
εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πάντως υπενθυµίζω,
κύριε συνάδελφε, ότι δεκαπέντε ηµέρες τώρα η Βουλή δεν είχε
έργο στην Ολοµέλεια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ούτε ένα! Ήµασταν σε διακοπές.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Όλα έχουν την εξήγησή τους, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συγγνώµη για τη διακοπή, αλλά µη δίνουµε θάρρος στους όποιους Υπουργούς της
όποιας κυβέρνησης. Για όλους το λέω αυτό.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Από εσάς ειδικά οποιαδήποτε παρέµβαση είναι δεκτή.
Ήθελα να πω ότι αυτές είναι άµεσες ρυθµίσεις που πρέπει να
προλάβουµε µέχρι τον Οκτώβριο. Προσέξτε, µέχρι τον Οκτώβριο
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τις άµεσες, γιατί µετά τον Οκτώβριο, στη δεύτερη τετραετία,
έχουµε πάρα πολλές τοµές να περάσουµε. Και, επειδή έχω µία
ευθύνη για τη ναυτιλία και τη νησιωτικότητα, περιµένετε να δείτε
στη δεύτερη τετραετία τις µεγάλες τοµές που έχουν να έρθουν
για το ακτοπλοϊκό, τις µεγάλες τοµές και στα ζητήµατα χωροταξίας, που ξέρετε, δεν είχατε κάνει τίποτα.
Και, για να µπω στο θέµα, µιλάνε τώρα αυτοί οι οποίοι δεν
είχαν δηµιουργήσει κτηµατολόγιο, δεν είχαν δηµιουργήσει δασολόγιο και είχαν αφήσει τη χώρα µας ξεκρέµαστη. Δεν είχαµε
θεσµικό πλαίσιο για να κατοχυρώνει το περιβάλλον και περιµέναµε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας να το προστατέψει. Μιλάνε τώρα για το περιβάλλον!
Ξέρετε πώς το βλέπω και πώς το χαρακτηρίζω, αγαπητοί συνάδελφοι; Ότι είναι µέσα στην προσπάθεια της Δεξιάς και άλλων
να καταρρίψουν, να χτυπήσουν, αν θέλετε, το ηθικό πλεονέκτηµα
που έχει η Αριστερά και στο θέµα του περιβάλλοντος.
Γιατί όσο ήταν στην αντιπολίτευση και είχε καταξιωθεί η Αριστερά στη συνείδηση του κόσµου ως η δύναµη που υπερασπιζόταν το περιβάλλον, που υπερασπιζόταν την αξιοκρατία, που
ήταν ενάντια στη διαφθορά, που ήταν υπέρ της δίκαιης κατανοµής του πλούτου, που ήταν υπέρ ενός κοινωνικού κράτους, για
όλα αυτά που είχε καταξιωθεί η Αριστερά στη συνείδηση του
λαού, αυτοί που κυβερνούσαν ως τότε δεν τους πολυπείραζε
γιατί αρκούσε ένας χαρακτηρισµός στην Αριστερά ότι «Μπορεί
να είναι καλά αυτά που λένε, αλλά είναι ανεφάρµοστα, δεν πρόκειται να εφαρµοστούν. Δεν ξέρουν να κυβερνούν. Τα λένε γιατί
δεν είναι για κυβέρνηση».
Όταν η Αριστερά µπήκε στην Κυβέρνηση, τότε ζοριστήκατε,
άρχισε άλλο τροπάρι. Ένα-ένα τα πλεονεκτήµατα της Αριστεράς
προσπαθείτε να τα καταρρίψετε και για το κοινωνικό κράτος, που
φάνηκε µέσα σ’ αυτές τις δυσκολίες πόσο νοιάστηκε η Κυβέρνηση της Αριστεράς, και στα θέµατα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, και για τα παιδιά µε τους παιδικούς σταθµούς, και για το
κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης και πολλά που θα µπορούσαµε
να αναφέρουµε τώρα, και για τη διαφθορά που προσπαθείτε να
πείσετε ότι όλοι ίδιοι είναι. Δεν µπορείτε να αντιµετωπίσετε τις
κατηγορίες –κατηγορίες, ναι- για τη διαφθορά και τις ευθύνες
που έχετε και τι προσπαθείτε να κάνετε; Συµψηφισµό, να πείτε
«να, και εσείς, και η Αριστερά» προσπαθώντας να συµψηφίσετε
τι; Πράγµατα τα οποία δεν έχουν καµµία σχέση.
Αλλά, για να µπω στο νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, επειδή
πραγµατικά είναι πολλά τα κεφάλαια, δεν θα µπορούσε κάποιος
να τοποθετηθεί σε όλα και µάλιστα σ’ αυτόν τον χρόνο που αποµένει. Θα επικεντρωθώ στο ζήτηµα που ανέβασε πάρα πολύ η
Αντιπολίτευση και το έκανε επίτηδες, όπως είπα και πριν, για να
χτυπήσει το πλεονέκτηµα της Αριστεράς για το περιβάλλον, το
θέµα του αιγιαλού και της παραλίας.
Και τι δεν ακούσαµε γι’ αυτό το νοµοσχέδιο! Βέβαια διαχωρίζουµε τις σοβαρές παρεµβάσεις και τις καλοπροαίρετες, οι
οποίες οι περισσότερες, για να µην πω όλες, έγιναν αποδεκτές
από την κυρία Υφυπουργό. Έρχονται και νοµοτεχνικές και στις
επιτροπές έγινε συζήτηση. Ήδη έγιναν αρκετές τροποποιήσεις.
Θα µιλήσω µονάχα για τις κακοπροαίρετες.
Τι ακούστηκε και πριν από τον κ. Δένδια; Ότι νοµιµοποιούνται
αυθαίρετα, και διάβασε και εδάφιο του άρθρου 34, που είπε η
κυρία Υπουργός ότι τροποποιείται ή αποσύρεται και ο λόγος
είναι για να µη δίνονται αφορµές για να λέγονται αυτά που λέγονται.
Επί της ουσίας δεν υπήρχε πρόβληµα και ούτε υπάρχει γιατί
σαφώς στο ίδιο άρθρο παρακάτω αναφέρεται ότι αυτές οι αδειοδοτήσεις και όχι νοµιµοποιήσεις που µπορούν να δοθούν είναι
για την παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού, που δεν γινόταν
ως τα τώρα, και γι’ αυτό όλα όσα γινόντουσαν ήταν αυθαίρετα,
όλα τα δίκτυα του δηµοσίου, των βιολογικών καθαρισµών ή από
τους ιδιώτες των ιχθυοκαλλιεργειών ή από τα ναυπηγεία, γιατί
δεν υπήρχε παραχώρηση του αιγιαλού. Έρχεται να βάλει τάξη
το νοµοσχέδιο και εµείς µιλάµε για νοµιµοποίηση αυθαιρέτων και
σαφώς, το επαναλαµβάνω, παρακάτω από το εδάφιο που διάβασε το κ. Δένδιας λέει ότι «εξαιρούνται από αυτήν την αδειοδότηση σαφώς ξενοδοχεία, κατοικίες, καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος», δηλαδή τα πάντα που αφορούν σε ιδιώτες. Και
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αδειοδοτούνται µόνο αυτά που είπαµε πριν. Αυτό δεν είναι µία
τάξη που µπαίνει; Γιατί δεν υπήρχε ως τα τώρα ασυδοσία και δεν
έπαιρνε κανένας άδεια για ό,τι έκανε στον αιγιαλό;
Και ενώ το νοµοσχέδιο έρχεται να αυστηροποιήσει τους κανόνες και της παραχώρησης χρήσης της παραλίας για διάφορες
χρήσεις έρχονται κάποιοι και κατηγορούν το νοµοσχέδιο για το
αντίθετο. Μέχρι τι είπαν; Ότι µειώνεται, λέει, η απόσταση των οικοδοµών από τον αιγιαλό.
Έχω κάποιες περιπτώσεις, κυρία Υπουργέ, αρθρογράφων που
ακόµα και χάρτες παρουσιάζουν για να µας πείσουν ότι µειώνεται
η απόσταση. Και εδώ µέσα ακούσαµε το ανάποδο, βέβαια, ότι
αυξάνεται η απόσταση και ότι αυστηροποιούνται οι όροι.
Τι ακούσαµε; Ότι µπαζώνονται παραλίες! Το έγραψαν και
αυτό. Ότι νοµιµοποιούνται ιδιωτικά λιµάνια. Οµπρέλες µέχρι το
κύµα! Και βλέπουµε ότι το αντίθετο γίνεται.
Και ο κ. Δένδιας παραδέχθηκε στην αρχική του τοποθέτηση
ότι είναι αυστηροί αυτοί οι κανόνες που φαίνονται κατ’ αρχάς,
ότι δηλαδή αυξάνουν οι αποστάσεις από την παραλία των οµπρελών, κατοχυρώνονται αποστάσεις ανάµεσα σε παραχωρήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σύντοµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε µια µικρή
ανοχή, όπως όλοι, ενός-δύο λεπτών.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Τελειώνω αµέσως.
Από την άλλη τι µας είπε; Ότι πίσω απ’ αυτά κρύβονται ρουσφέτια. Κοιτάξτε ποιοι µιλήσανε για ρουσφέτια! Αυτοί που είχαν
αυτό το καθεστώς της ασυδοσίας σκόπιµα για να εξαρτάται το
πού θα έχει οµπρέλες κάποιος και πού δεν έχει ή πού θα έχει αυθαίρετο χωρίς να τον πειράζει κανένας ή θα τον πειράζει από τον
κάθε νοµάρχη, από τον κάθε περιφερειάρχη, από τον κάθε κοµµατάρχη και τελικά από τον εκάστοτε Υπουργό.
Αντίθετα, αυτό που κάνει τώρα το νοµοσχέδιο τι είναι; Βάζει
κανόνες, ούτως ώστε οποιοδήποτε έργο, οποιαδήποτε δραστηριότητα γίνεται στην παραλία, να καθορίζεται το πώς και κάτω
από ποιους όρους θα παίρνει άδειες.
Επαναλαµβάνω, κύριε Πρόεδρε, πως εάν µιλά για αδειοδοτήσεις, είναι για έργα δηµοσίου συµφέροντος, εθνικού συµφέροντος, τα οποία πρέπει να τακτοποιηθούν, για να µην είναι στον
αέρα. Μιλάµε για δίκτυα, ακόµη και για κάποιους δρόµους που
έχουν γίνει πάνω στην παραλία. Δεν θα αδειοδοτηθούν όλοι. Λέει
τις προϋποθέσεις και κάτω από ποιους όρους.
Για άλλη µια φορά, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
πέφτει στο κενό η προσπάθεια της Δεξιάς και όλων των άλλων,
των κακοπροαίρετων, που θέλουν να πλήξουν κι αυτό το πλεονέκτηµα της Αριστεράς, την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος.
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω πολύ σύντοµα µε το εξής, επειδή
έχουµε κάνει µια συζήτηση για τη Δωδεκάνησο, για τη δωδεκάµετρη λωρίδα. Για τον καθορισµό αιγιαλού και παραλίας στη Δωδεκάνησο ισχύει ένας ιταλικός κτηµατολογικός κανονισµός,
επειδή έχουµε Κτηµατολόγιο Ρόδου-Κω-Λέρου, που επιβάλει δώδεκα µέτρα στη γραµµή αιγιαλού και παραλίας. Την αυξάνει, δηλαδή, κατά δώδεκα µέτρα.
Αυτό είναι πολύ σωστό, γιατί προστατεύει ακόµα παραπάνω
τον αιγιαλό και την παραλία. Όµως, στη γενική του ρύθµιση έχει
δηµιουργήσει κάποια προβλήµατα, ιδιαίτερα σε νόµιµα, πολύ
παλιά κτίσµατα. Για να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα, θα σας πω ότι υπάρχουν πετρόκτιστοι πύργοι του 14ου
και του 15ου αιώνα, οι οποίοι, επειδή είναι πάνω στο κύµα, θεωρούνται ότι είναι αυθαίρετοι και ούτε καν µπορούν να νοµιµοποιηθούν. Όµως, ακόµα και να νοµιµοποιηθούν, αφού είναι ούτως
ή άλλως νόµιµοι, αυτό γιατί να γίνει; Πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει
µια εξαίρεση, ότι εκεί που υπάρχει Κτηµατολόγιο στη Δωδεκάνησο, αυτά τα δώδεκα µέτρα µπορούν να µην ισχύουν ακριβώς
στις διαστάσεις που είναι οι µερίδες οικοδοµών. Γιατί στο Κτηµατολόγιο είναι καταχωρισµένες σαν µερίδες οικοδοµών.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι µόνο όπου υπάρ-
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χει Κτηµατολόγιο στη Δωδεκάνησο, αλλά παντού όπου υπάρχει
Κτηµατολόγιο υπάρχουν παρόµοια πράγµατα. Ένα τέτοιο
έχουµε και στην πατρίδα µου, την Άνδρο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Αλλού δεν ισχύουν τα δώδεκα µέτρα,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, ισχύουν και στις
Κυκλάδες.
Προχωρούµε µε τον κ. Καρρά. Μετά έχει ζητήσει τον λόγο ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, ο κ. Παππάς.
Κύριε Καρρά, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά, µε µια µικρή
ανοχή και εσείς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου σήµερα να γυρίσω δέκα χρόνια πίσω, το 2009, όταν
τότε ο κ. Τσίπρας ήταν Βουλευτής της Αντιπολίτευσης και ηγωνίζετο για τα δίκαια του λαού. Ποια ήταν τα δίκαια του λαού;
Μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου επιχειρούσε να ικανοποιήσει τοπικά σοβαρά αιτήµατα, τα οποία η ανάλγητη τότε Κυβέρνηση δεν ικανοποιούσε.
Έτσι, λοιπόν, έχω µπροστά µου µια ερώτηση του κ. Τσίπρα
που λέει: «Πρόταση αποκατάστασης ακτής Σκαραµαγκά». Ζητούσε να αποδεσµευτεί ένα τµήµα της έκτασης των Ναυπηγείων
Σκαραµαγκά και συγκεκριµένα ο παλαιός αιγιαλός και να αποδοθεί στη χρήση των κατοίκων της δυτικής Αθήνας και στον Δήµο
Χαϊδαρίου, όπου διοικητικά εµπίπτει.
Έλαβε, λοιπόν, ο νυν Πρωθυπουργός την απάντηση από το
Υπουργείο Οικονοµικών, επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, οφείλω να πω,
ότι το αίτηµα απόδοσης της έκτασης σε άλλη χρήση συναρτάται
µε τη λειτουργία των ναυπηγείων. Τουτέστιν, ότι όσο χρειάζεται
στα ναυπηγεία, θα παραµένει στα ναυπηγεία. Λογικό το ακούω.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)
Ερχόµεθα τώρα, όµως, που µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης
τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά ετέθησαν υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, βρίσκεται η εκποίηση καθ’ οδόν και παράλληλα απεδόθη αυτή η έκταση, ο παλαιός αιγιαλός, στο δηµόσιο. Έχω εδώ
τα στοιχεία, βάσει των οποίων παρεδόθη στο δηµόσιο.
Το δηµόσιο, λοιπόν, την ανέλαβε και τι έκανε; Την απέδωσε
στους κατοίκους, όπως είχε ζητήσει τότε ο σηµερινός Πρωθυπουργός; Την απέδωσε στην κοινή χρήση για κοινωφελείς σκοπούς; Όχι. Έκανε το αυτονόητο που έκανε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
σε όλη τη διάρκεια. Την παρέδωσε στην Εταιρεία Ακινήτων του
Δηµοσίου, την ενέταξε στην εγγυηµένη περιουσία του δηµοσίου
και από εκεί και πέρα, βεβαίως, η τύχη της αγνοείται, το πώς θα
γίνει η διαχείρισή της, εάν θα είναι διαχείριση προς σκοπό µόνο
είσπραξης εσόδων ή εάν θα είναι η πώληση. Αυτό δεν το έχουν
εξηγήσει ακόµα.
Καταθέτω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, για τα Πρακτικά την ερώτηση του κ. Τσίπρα µε τις απαντήσεις των Υπουργείων, την αποδέσµευση από το δηµόσιο της εκτάσεως και την απόδοσή της
στην Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου, τουτέστιν στο Υπερταµείο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος - Δηµήτριος Καρράς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γνωρίζοντας αυτό το ιστορικό, προ τεσσάρων µηνών περίπου,
κύριε Πρόεδρε, και γενόµενος δέκτης αιτηµάτων των κατοίκων
της δυτικής Αθήνας, κατέθεσα προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
τον κ. Τσακαλώτο, µια ερώτηση: Εξακολουθεί να υπάρχει η δέσµευση της Κυβέρνησης για την απόδοση ή εγκαταλείπεται; Θα
δοθεί κι αυτή στο Υπερταµείο;
Εδώ να κάνω µια παρένθεση, κύριε Πρόεδρε. Δεν χόρτασε το
Υπερταµείο ακίνητα; Του αποδόθηκαν δέκα χιλιάδες εκατόν δέκα
εννιά ακίνητα τον Ιούνιο του 2018 µε µια Πράξη, uno acto που
λέµε εµείς οι νοµικοί, για τα οποία βεβαίως δεκάδες ερωτήσεις
και δικές µου και του κ. Κουτσούκου και του κ. Μανιάτη και όλων
των παρατάξεων έχουν γίνει και δεν έχουν απαντηθεί µέχρι σήµερα. Δεν χόρτασε το Υπερταµείο ακίνητα; Δεν χόρτασε εγγυήσεις; Φαίνεται, δεν χόρτασε.
Έκανα, λοιπόν, στις 30 Νοεµβρίου 2018 µια ερώτηση µ’ αυτό
το περιεχόµενο. Την καταθέτω στα Πρακτικά.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιο - Δηµήτριος Καρράς
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα δοθεί η έκταση στο Υπερταµείο ή θα δοθεί στους κατοίκους; Κοινή χρήση. Είναι µια έκταση, η οποία ούτε εντάσσεται
στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, για την οποία το δηµόσιο έχει προχωρήσει την εκποίηση
κατά τµήµατα. Δεν εντάσσεται στην περιουσία των ναυπηγείων,
για να πούµε ότι αδικούµε µια ιδιωτική εταιρεία στο κάτω-κάτω.
Το δηµόσιο διεκδίκησε, λοιπόν, αυτήν την έκταση, την κατηγοριοποίησε ως δηµόσια έκταση, την ενέγραψε στο κτηµατολογικό
βιβλίο µε αριθµό βιβλίου δηµοσίου κτήµατος και την απέδωσε
στην ΕΤΑΔ.
Σας λέω, λοιπόν, σήµερα ότι ζήτησα από τις 30 Νοεµβρίου του
2018 µια απάντηση επ’ αυτό. Βεβαίως, θα κάνω και άλλη µια παρένθεση, κύριε Πρόεδρε. Ο κ. Τσακαλώτος σε ανάλογες ερωτήσεις δεν προσέρχεται στη Βουλή. Έχω και άλλη µια ερώτηση, η
οποία έχει αναβληθεί δώδεκα φορές λόγω φόρτου εργασίας του
Υπουργού. Δώδεκα συνεχείς Δευτέρες αναβάλλεται! Είχε αντικείµενο την απόδοση ενός άλλου κοινόχρηστου χώρου, του γηπέδου των παιδιών της Αγίας Βαρβάρας στο Υπερταµείο, αλλά
δεν είναι του παρόντος σήµερα αυτό το θέµα.
Αφού βλέπω, λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση παραχωρεί σε δήµους,
όταν έχει αντίστοιχα αιτήµατα -και έχουµε δυο άρθρα σ’ αυτό το
νοµοσχέδιο, για την Καλαµάτα και την Κοζάνη, αν δεν κάνω
λάθος- καταθέτω ερώτηση και τι λέω; Κάντε τουλάχιστον εκείνο
το οποίο υπήρχε, δηλαδή δέσµευση του τότε Βουλευτή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και σήµερα Πρωθυπουργού να προχωρήσετε στην παραχώρηση. Μάλιστα, προχωρώ κι ένα βήµα
παραπέρα, κύριε Πρόεδρε, και λέγω τούτο: Είναι πολύ απλό να
ανακληθεί η παραχώρηση από την ΕΤΑΔ, να επανέλθει στο δηµόσιο και δεν ζητώ, όπως έχω και το αίτηµα των κατοίκων, να παραδοθεί στην κυριότητα, αλλά ανάλογη ρύθµιση κατά χρήση ή
παραχώρηση χωρίς αντάλλαγµα στον Δήµο Χαϊδαρίου.
Είναι ένα κοινό αίτηµα της δυτικής Αθήνας. Πρέπει να θυµίσω
γεωγραφικά –το ξέρει η συνάδελφος- ότι δεν υπάρχει πρόσβαση
προς τη θάλασσα σ’ αυτό το σηµείο. Είναι οι εγκαταστάσεις του
Πολεµικού Ναυτικού, είναι και τα ναυπηγεία και έχουµε αποκλεισµούς. Μιλάµε για εσπλανάδες, για το παραλιακό µέτωπο του
Φαλήρου κ.λπ.. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν αξία; Δεν πρέπει να τους βοηθήσουµε; Δεν πρέπει να τους δώσουµε εκείνο το
οποίο δικαιούνται, την πρόσβαση στη θάλασσα, τη χρήση, για να
µπορούν και αυτοί να έχουν µια αναψυχή; Φαίνεται ότι δεν µπορούν.
Κατόπιν αυτού, έχω καταθέσει µια σχετική τροπολογία και περιµένω την απάντηση της Κυβέρνησης, εάν θα προχωρήσει στην
επάνοδο στο δηµόσιο και στην παραχώρηση στον δήµο. Είναι
µοναδικό το αίτηµα, είναι διαχρονικό, αλλά δυστυχώς, για να το
πω χαρακτηριστικά, κύριε Πρόεδρε, σιγή ασυρµάτου. Όπως σε
όλες τις περιπτώσεις που µεταβιβάσαµε στο Υπερταµείο εγγυηθήκαµε µε τη δηµόσια περιουσία τα δάνεια, αλλά έπρεπε να λαµβάνουµε υπόψη και τις ανάγκες των κατοίκων και της κοινωνίας.
Να θυµίσω, λοιπόν, όταν η Κυβέρνηση διαπίστωσε ότι είχε παραχωρήσει και αρχαιολογικά ακίνητα, το ανακάλεσε. Θυµίζω την
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών στις 20 Ιανουαρίου. Εποµένως, υπάρχει προηγούµενο, υπάρχει διαδικασία για να ανακληθεί αυτό και να αποδοθεί.
Ζητώ, λοιπόν, επίµονα αν θέλετε, κυρία Υπουργέ, να λυθεί
αυτό το ζήτηµα. Θα δείτε, αν λάβετε γνώση των Πρακτικών που
κατέθεσα, τη δέσµευση του κ. Τσίπρα. Εκτός εάν οι δεσµεύσεις
που είχαν αναληφθεί από την αντιπολίτευση διεγράφησαν οριστικά και σήµερα η µόνη δέσµευση που έχουµε είναι να εξυπηρετήσουµε το χρέος και τους δανειστές.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Καρρά.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Παππάς για δώδεκα λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εισήχθη προς ψήφιση και συζητείται σήµερα στην Ολοµέλεια ένα πολυνοµοσχέδιο που περιλαµβάνει
επιµέρους νοµοσχέδια, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να έχουν
έρθει προς ψήφιση µε άλλη διαδικασία και όχι συσσωρευµένα
σε ένα πολυνοµοσχέδιο.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε περιλαµβάνει άσχετα µεταξύ
τους ζητήµατα και αυτή, δυστυχώς, είναι µια πάγια τακτική που
ακολουθεί η «πρώτη φορά αριστερά», η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και
για να είµαστε δίκαιοι, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί την ίδια
τακτική που ακολουθούσε η προηγούµενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Και κάνω την πρόβλεψη ότι και µε
την επόµενη κυβέρνηση τα ίδια θα έχουµε.
Κι έτσι, λοιπόν, Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ή ΣΥΡΙΖΑ και Νέα
Δηµοκρατία αποδεικνύουν για πολλοστή φορά ότι αυτές οι δύο
διαφορετικές εκφάνσεις του «συνταγµατικού τόξου» αποτελούν
τις δύο διαφορετικές όψεις του αυτού νοµίσµατος.
Στο προκείµενο τώρα, σε ό,τι αφορά στην Ασιατική Τράπεζα
Υποδοµών και Επενδύσεων που αποτελεί το πρώτο µέρος του
πολυνοµοσχεδίου, η ανάλυση και ο προβληµατισµός µας συνίσταται σε ότι εξυπηρετεί την πατρίδα µας, αν εξυπηρετεί την πατρίδα µας, η συµµετοχή µας και η ένταξη στη συγκεκριµένη
τράπεζα. Η ασιατική τράπεζα µε «προίκα» κινεζικά κεφάλαια
ύψους 50 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, θεωρείται η ανταγωνίστρια τράπεζα της Παγκόσµιας Τράπεζας και της Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης, δηλαδή των δύο µεγαλύτερων διεθνών
πιστωτών στην περιοχή της Ασίας. Άρα είναι µία οικονοµική
δοµή, η οποία έρχεται σε ανταγωνισµό µε κάποιες άλλες οικονοµικές δοµές.
Είναι, από την άλλη, µία διείσδυση των Κινέζων στην Ευρώπη
και ως τέτοια θα πρέπει να αντιµετωπιστεί. Θα πρέπει να αντιµετωπιστεί σαν µία συνολική οικονοµική παρέµβαση. Είχε τονιστεί
και από κυβερνητικούς παράγοντες στο παρελθόν ότι η συµµετοχή της Ελλάδας στην τράπεζα της δίνει ακόµα ένα χρηµατοδοτικό όπλο για πιθανές επενδύσεις που θα έρθουν από την Κίνα
και όχι µόνο. Είναι επενδύσεις που µονίµως -θα έλεγα- τις χαρακτηρίζει ένας εργασιακός µεσαίωνας και µε ζητούµενο εν τέλει
ποια είναι και πόσα είναι τα εθνικά οφέλη.
Το θέµα, λοιπόν, δεν είναι τόσο απλό ή απλοϊκό, αν θέλετε. Το
θέµα αγγίζει ευρύτερους, γενικότερους γεωστρατηγικούς σχεδιασµούς των οικονοµικά και στρατιωτικά ισχυρών χωρών του
πλανήτη. Είναι γνωστή η πρόθεση της Κίνας για επέκταση της
συνολικής οικονοµικής επιρροής. Η Κίνα, ως γνωστόν, είναι η
πρώτη σε µέγεθος -µετά τις Ηνωµένες Πολιτείες- οικονοµία του
πλανήτη και από ό,τι δείχνουν τα πράγµατα η συγκεκριµένη τράπεζα εξελίσσεται και θα εξελιχθεί σε κεντρικό µοχλό της κινεζικής οικονοµικής διπλωµατίας, όχι µόνο στην ευρύτερη περιοχή
της Ασίας και του Ειρηνικού, αλλά και ευρύτερα στον ευρωπαϊκό
χώρο.
Οι Ηνωµένες Πολιτείες, ως γνωστόν, αντιµετωπίζουν την τράπεζα µάλλον αρνητικά, εκφράζοντας διάφορες αµφιβολίες και
προβληµατισµούς. Επίσης, στο σηµείο αυτό να τονιστεί ότι ο
Τζορτζ Σόρος και οι γνωστές δοµές του δεν αντιµετώπισαν ποτέ
θετικά τη δηµιουργία της τράπεζας αυτής. Το ίδιο έκανε και το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Άρα, πέρα από τις όποιες οικονοµικές αναλύσεις, αυτές και
µόνο οι παράµετροι πρέπει να συνεκτιµηθούν στο πλαίσιο µιας
εθνικής εξωτερικής πολιτικής και όχι µε τον χαρακτηριστικό αριστερό τρόπο που σας διακρίνει, δηλαδή την προχειρότητα και
την κατ’ εντολή νοµοθέτηση.
Όσον αφορά στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, έχουµε µία
εναρµόνιση του κώδικα ΦΠΑ µε την οδηγία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 2016/1065. Έχουµε µία ακόµη προσαρµογή σε δεδοµένα που στην πράξη συνήθως δεν έχουν κανένα αποτέλεσµα,
εκτός από την διόγκωση των οικονοµικών προβληµάτων των Ελλήνων. Και µόνο το ότι έχουµε να κάνουµε µε µία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία πρέπει να υπακούσουµε
ουσιαστικά και µόνο γι’ αυτό, είµαστε αρνητικοί και καταψηφίζουµε.
Το ίδιο ισχύει και στο τρίτο µέρος, στο οποίο έχουµε αλλαγές
στη φορολογία εισοδήµατος. Και εδώ έχουµε µία ακόµη προσαρµογή της εσωτερικής νοµοθεσίας λόγω ευρωπαϊκών οδηγιών,
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κάτι το οποίο –επαναλαµβάνω- µας βρίσκει συνολικά αντίθετους.
Θα σταθώ, όµως, περισσότερο στο τέταρτο µέρος του νοµοσχεδίου, στο οποίο έχουµε ουσιαστικά ένα νοµοσχέδιο από µόνο
του. Ακόµη µια ανάλυση έχουµε εδώ του «τι είναι αιγιαλός;», του
«τι είναι παραλία;», µε απώτερο στόχο και σκοπό την νοµιµοποίηση αυθαιρέτων στον αιγιαλό και στην παραλία. Το ζήτηµα µε
δυο λέξεις είναι Η Κυβέρνηση, κατά την προσφιλή τακτική της,
εισάγει δύο άρθρα που δυναµιτίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και δηµιουργούν προβλήµατα εθνικής ασφάλειας στο
Αιγαίο. Πώς γίνεται αυτό; Το πρόβληµα έχει να κάνει µε το άρθρο
34, µε το οποίο η Κυβέρνηση προωθεί µαζική νοµιµοποίηση αυθαιρέτων στους αιγιαλούς µέσω µιας υπουργικής απόφασης.
Είναι προφανές ότι η ρύθµιση αυτή είναι προεκλογική και αποτελεί µία απέλπιδα και χοντροκοµµένη, θα έλεγα, προσπάθεια
για να τη στηρίξουν στις επερχόµενες εκλογές τα συµφέροντα
τα οποία θα ωφεληθούν από το άρθρο αυτό.
Όµως, η ενέργεια αυτή αποτελεί και µία επιπλέον «νάρκη» στο
περιβάλλον, όπως κατέδειξε και µε σχετική επιστολή της στην
επιτροπή η οργάνωση WWF, προκειµένου να ενηµερώσει τους
Βουλευτές για τα σηµαντικά προβλήµατα που δηµιουργεί η κυβερνητική αυθαιρεσία.
Στο άρθρο 36, όµως, που εκεί συνίσταται µία, θα έλεγα, επικίνδυνη νοµοθέτηση εκ µέρους της αριστερής Κυβέρνησης,
έχουµε ότι ορίζει αυτό το άρθρο ότι δεν θα έχει πλέον λόγο το
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού σχετικά µε την παραχώρηση νησίδων
και βραχονησίδων σε ιδιώτες για οποιαδήποτε χρήση. Μία τέτοια
ενέργεια είναι ακατανόητη, κατ’ αρχάς, και η Κυβέρνηση δεν την
αιτιολογεί. Εισάγει δε σοβαρότατους και προφανείς κινδύνους
για την εθνική ασφάλεια της χώρας.
Επί του µείζονος εθνικά και όχι µόνο αυτού ζητήµατος, θα τονίσουµε πως έχουµε ανοικτή την πληγή της Μακεδονίας, της
προδοσίας της Μακεδονίας µας και ως εκ τούτου θεωρούµε ότι
οι εν λόγω διατάξεις είναι µία καλά σχεδιασµένη εµπροσθοφυλακή, για να ανοίξει ο ασκός του Αιόλου και στο Αιγαίο και µετά
από αυτό να ξεφύγουν αντεθνικοί άνεµοι.
Δεν υπάρχει καµµία δικλείδα ασφαλείας περί του τι είδους
επενδύσεις επιτρέπονται και από ποια κεφάλαια, από τι είδους
κεφάλαια, αφήνοντας έτσι ανοικτό το ενδεχόµενο µιας οικονοµικής εισβολής µε απώτερους σκοπούς από τους γνωστούς και
συνεχώς εχθρικούς και προκλητικούς Τούρκους.
Επίσης, εξίσου σηµαντική είναι η οικολογική διάσταση του θέµατος. Δεν επιτρέπεται σε σύγχρονο κράτος να µην ορίζονται σε
επενδύσεις οι οικολογικοί ρυθµιστικοί κανόνες για την προστασία
του περιβάλλοντος, αλλά, αντιθέτως, µε το νοµοσχέδιο αυτό να
καταργούνται.
Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση δεν µας εκπλήσσει µε την ανθελληνική της σχεδίαση και εµµονή. Αλλά, επιτέλους, υπάρχουν
και όρια! Προχωρείτε στην περαιτέρω νοµιµοποίηση και εξαίρεση από την κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων και αυθαιρέτων
που έχουν κατασκευαστεί µετά την 28η Ιουλίου του 2011. Αν
αυτά τα φέρνει µια Αριστερή Κυβέρνηση, που υποτίθεται ότι έχει
ευαισθησίες για το περιβάλλον, οικολογικές ανησυχίες κ.λπ., τι
θα ακολουθήσει στο µέλλον;
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, για τον αιγιαλό ανοίγει διάπλατα την
πόρτα για µαζική νοµιµοποίηση κάθε παρανοµίας τόσο στην παραλία, όσο και µέσα στη θάλασσα. Χαρίζετε ουσιαστικά σε διάφορα επιχειρηµατικά συµφέροντα αιγιαλούς, παραλίες,
νοµιµοποιείτε αυθαίρετα στους αιγιαλούς, παραχωρείτε ακτές
για έρευνα, για εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου, ναυπηγοεπισκευαστικές βάσεις κ.λπ.. Επαναλαµβάνω ότι υπάρχει και
αυτή η επικίνδυνη διάταξη που εξαιρεί τη γνώµη που ίσχυε µέχρι
τώρα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
Με όλα αυτά που κάνετε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, πού
προσβλέπετε; Τι θέλετε; Θέλετε µια νέα Συµφωνία των Πρεσπών
και για το Αιγαίο; Αυτό που κάνετε είναι άκρως επικίνδυνο. Θα
δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα και εθνικούς κινδύνους.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σταθώ για λίγο και στο
άρθρο 45. Ξέρετε, είναι αυτό στο οποίο αλλάζει ο τόκος. Το κράτος δεν θα πληρώνει πλέον 6% για τις οφειλές του προς τους
ιδιώτες, αλλά 3%. Κουρεύετε, δηλαδή, το χρέος του κράτους
προς τους ιδιώτες. Αντιθέτως, η Κυβέρνηση θεωρεί λογικό να
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δίνει 50% έκπτωση στο κράτος όταν καθυστερεί, αλλά να παραµένει το 8,76%, δηλαδή το τριπλάσιο από όσα δίνει το δηµόσιο,
την ίδια στιγµή που λεηλατεί µισθούς, συντάξεις, λογαριασµούς
της ΔΕΗ, παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων. Κουρεύει, ουσιαστικά,
τις οφειλές του το δηµόσιο προς τους Έλληνες πολίτες, αλλά
και τις επιχειρήσεις. Αντί να τα κάνει αυτά η Κυβέρνηση στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αντιθέτως προεξοφλεί µε αρκετά δισεκατοµµύρια το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, της τάξεως των
4 έως 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ευρώ τα οποία τοκίζονται µε 5%.
Δηλαδή, κύριε Τσακαλώτε, εξαντλείτε µε το άρθρο 45 την ψευτοµαγκιά σας στους Έλληνες πολίτες.
Στο Μέρος Πέµπτο έχουµε παραχώρηση ακινήτων σε δήµους
-µιλάµε για τον Δήµο Καλαµάτας και τον Δήµο Κοζάνης-, αλλά
έχουµε και θέµατα εισφορών σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Έχουµε το συνυποσχετικό µεταξύ ελληνικού δηµοσίου και ναυτιλιακής κοινότητας. Είναι ζητήµατα που, επαναλαµβάνω, από
µόνα τους θα έπρεπε να αποτελούν µέρος ενός ξεχωριστού νοµοσχεδίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε ένα λεπτό, παρακαλώ.
Τι έχουµε; Από τη µία, µε το νέο συνυποσχετικό πλέον καθίσταται µόνιµη η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 10% των
εισαγόµενων µερισµάτων των µελών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Με βάση το ύψος των δηλωθέντων µερισµάτων των τελευταίων ετών, το ποσό που θα εισρέει στα δηµόσια ταµεία θα
είναι κατ’ ελάχιστον 75 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Από την
άλλη, οι εφοπλιστές θα προσφέρουν οικειοθελώς και επ’ αόριστον το 10% των εισαγόµενων µερισµάτων των φυσικών προσώπων, αλλά δεν µπορεί κάποιος να υπολογίσει σε τι ποσό
αντιστοιχεί αυτό το 10%, αλλά και ποια µπορεί να είναι τα φυσικά
πρόσωπα, αφού πρόκειται για ανώνυµες εταιρείες. Και τελικά,
δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι 75 εκατοµµύρια ή αν είναι 40 εκατοµµύρια. Τα χρήµατα, δηλαδή, είναι πολύ λίγα σε σχέση µε τα
κέρδη των εφοπλιστών και υπάρχει προβληµατισµός στο κατά
πόσον διασφαλίζεται ότι αυτά τελικά θα καταβληθούν.
Θυµόµαστε και την παλαιότερη προαναγγελία του Πρωθυπουργού ότι οι Έλληνες εφοπλιστές θα κατέβαλλαν εισφορά είτε
µε βάση τα έσοδα τους είτε µε βάση τη χωρητικότητα των πλοίων
τους. Μάλιστα, είχε υπάρξει συµφωνία κυβέρνησης και εφοπλιστών από τον Ιούλιο του 2013 µε έναν υπολογισµό 420 εκατοµµυρίων ευρώ σε βάθος τριετίας. Ποτέ, όµως, δεν µάθαµε ποιες
εταιρείες συµµετείχαν και τι χρήµατα πήρε το ελληνικό δηµόσιο.
Κλείνοντας, αφού επαναλάβουµε ότι είναι απαράδεκτος ο τρόπος µε τον οποίον φέρνετε προς ψήφιση τέτοια ζητήµατα, καταψηφίζουµε επί της αρχής. Τονίζουµε ότι η προστασία των ακτών
και του αιγιαλού δεν αποτελεί πεδίο πολιτικής αντιπαλότητας και
είναι υπόθεση όλων µας, όλων των Ελλήνων πατριωτών, που η
Κυβέρνηση της «πρώτη φορά αριστερά» διώκει και λοιδορεί και
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση εµπαίζει µε τους απίθανους εθνοµηδενιστές υποψηφίους που την πλαισιώνουν, όπως ο ανεκδιήγητος καθηγητής Καιρίδης.
Οι θάλασσές µας, οι ακτές µας, το περιβάλλον µας είναι η πατρίδα µας. Αυτήν την πατρίδα, µαζί µε τους Έλληνες πατριώτες,
υπερασπίζεται και θα υπερασπιστεί µέχρι τέλους το λαϊκό εθνικιστικό κίνηµα. Τώρα Χρυσή Αυγή, τώρα εθνική αντίσταση, τώρα
θα πάρουµε την πατρίδα µας πίσω.
Τελειώνω και λέω: Η Μακεδονία είναι µία και είναι ελληνική!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Παππά.
Ο κ. Γερµενής από τον Λαϊκό Σύνδεσµό - Χρυσή Αυγή έχει το
λόγο για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακόµα και στις τελευταίες στιγµές του πολιτικού σας βίου προσπαθείτε µε κάθε τρόπο να εξασφαλίσετε την πολιτική σας επιβίωση και να εξοφλήσετε γραµµάτια, φέρνοντας στη Βουλή προς
ψήφιση νόµους, τους οποίους δεν προλάβατε τα τελευταία τέσσερα χρόνια να φέρετε.
Βασικός σας σκοπός είναι να ικανοποιήσετε συµφέροντα και
µέσα από αυτά να κερδίσετε κάποιους ψήφους, να χαριστείτε
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στα λαµόγια και στους απατεώνες, µε αντάλλαγµα τη στήριξή
τους. Θέλει η Κυβέρνηση να φανεί χρήσιµη και βολική σε εκείνους τους κουτοπόνηρους συµπολίτες µας, που δυστυχώς δεν
είναι λίγοι και οποίοι τα τελευταία πενήντα χρόνια έχτιζαν τα
πάντα, όπου µπορούσαν, και κατασκεύαζαν τα σπίτια τους, τις
βίλες τους, τα ξενοδοχεία τους και τις επιχειρήσεις τους, όχι
απλά πάνω στο κύµα, αλλά ακόµα και µέσα στη θάλασσα.
Τώρα, που πλέον η ακίνητη δηµόσια περιουσία δεν ανήκει πια
στο ελληνικό δηµόσιο, αλλά έχει δοθεί προίκα για εκατό και παραπάνω χρόνια στους διεθνείς τοκογλύφους και τα διεθνή κοράκια, η Κυβέρνησή σας έρχεται µε το σηµερινό νοµοσχέδιο και
ανοίγει, όχι απλά ένα παραθυράκι, αλλά ολόκληρη πόρτα στη µαζική νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων, τα οποία για πολλές δεκαετίες χτίζονταν σε αιγιαλούς και σε παραλίες χωρίς κάποιος από
τους υπευθύνους να τα ενοχλήσει.
Συγκεκριµένα, το άρθρο 34 γράφει: «Έργα που έχουν κατασκευαστεί µέχρι την 28η Αυγούστου 2011 στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον
πυθµένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης, ανεξαρτήτως της
έκδοσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης µέχρι την έναρξη ισχύος
του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου, µπορεί να αδειοδοτηθούν µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών». Τι λέει
αυτό το άρθρο; Ανοίγει, πλέον, τον δρόµο για την καταστροφή
των παραλιών µας. Πρόκειται για ένα έγκληµα ανά την επικράτεια, το οποίο θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες, τις οποίες θα
δούµε ακριβώς την επόµενη µέρα και τα επόµενα χρόνια.
Αυτήν την πρόβλεψη, αυτήν την εκτίµηση δεν την κάνουµε
µόνο εµείς οι «κακοί φασίστες», όπως µας αποκαλείτε. Τα ίδια
και χειρότερα προβλέπει και καταγγέλλει η WWF, η παγκοσµίου
φήµης οργάνωση για την προστασία του περιβάλλοντος, την
οποία, φυσικά, δεν µπορεί κάποιος να τη χαρακτηρίσει ούτε
ακραία ούτε φασιστική. Αναφέρει, λοιπόν, η WWF ότι «για τρίτη
φορά από το 2014 ερχόµαστε αντιµέτωποι µε ένα, όπως φαίνεται, προδιαγεγραµµένο έγκληµα ξεπουλήµατος του ελληνικού
αιγιαλού και των πανέµορφων παραλίων της χώρας µας». Χαρακτηρίζει το νοµοσχέδιο επικίνδυνο και απαιτεί την άµεση απόσυρση των απαράδεκτων, όπως τις χαρακτηρίζει, διατάξεων.
Και ενώ η Κυβέρνηση µε το άρθρο 34 ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για τις παραλίες και τις ακτογραµµές, δυστυχώς δεν σταµατάει σ’ αυτό και καταπιάνεται και µε τις βραχονησίδες,
δηµιουργώντας πλέον ζητήµατα που έχουν άµεση σχέση µε την
εθνική µας ασφάλεια και µε την εθνική µας κυριαρχία.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το άρθρο 36, τι λέτε;
Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης νησίδων, βραχονησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων, καθώς
και του συνεχόµενου αιγιαλού και της παραλίας για την εξυπηρέτηση σκοπών γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών, υδατοκαλλιέργειας, τουριστικών, ενέργειας κ.λπ.. Σηµειωτέον ότι σύµφωνα
µε το ισχύοντα νόµο περί νοµοθετικού καθεστώτος, έπρεπε να
δίνει την άδεια και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Τώρα, µ’ αυτήν
την προτεινόµενη διάταξη, το παρακάµπτετε και αυτό.
Το σηµαντικότερο, όµως, σχετικά µε την επικίνδυνη αυτή διάταξη είναι η εθνική µας ασφάλεια και το γεγονός ότι απουσιάζει
από αυτό το άρθρο κάποια δικλίδα ασφαλείας, η οποία να αποτρέπει τη συµµετοχή ανθελληνικών συµφερόντων και πιο συγκεκριµένα τη συµµετοχή φιλοτουρκικών ή τουρκικών συµφερόντων
στα εταιρικά οχήµατα στα οποία θα παραχωρηθεί η χρήση τους,
η εκµετάλλευση βραχονησίδων, γιατί κανείς δεν µπορεί να µας
εγγυηθεί ότι αυτές οι βραχονησίδες, όταν θα βγουν αύριο, µεθαύριο σε δηµοπρασίες για να τις πάρουν ιδιώτες, δεν θα βγουν
τούρκικα µουσουλµανικά funds για να τα πάρουν.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε µε κανέναν τρόπο ότι αυτές οι βραχονησίδες αποτελούν ελληνικό έδαφος και ελληνική γη, όσο ακριβώς και το έδαφος επί του οποίου πατούµε αυτήν εδώ τη στιγµή,
εδώ, αυτό το µέρος. Και ακριβώς για τον λόγο αυτόν η παντελής
έλλειψη οποιασδήποτε σχετικής πρόνοιας και ασφαλιστικών δικλίδων µάς προκαλεί ανησυχία. Πώς να µην έχουµε ανησυχία,
όταν υπογράψατε την προδοτική Συµφωνία των Πρεσπών, όταν
πουλήσατε ολόκληρη Μακεδονία;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου επιτρέψετε και εµένα, κύριε Πρόεδρε, να έχω κάποια
λεπτά παραπάνω, όπως ο οµιλητής του ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγο που µίλησε δέκα λεπτά.
Ξεπουλήσατε ολόκληρη Μακεδονία, στις βραχονησίδες θα
κολλήσετε; Απευθυνόµαστε, βέβαια, σε όσους σε αυτήν την Αίθουσα έχουν ακόµα κάποιες εθνικές ανησυχίες, αλλά και στον
ελληνικό λαό που µας ακούει. Αλλά, βέβαια, σε ποιους να αναφερθώ; Στους Νεοδηµοκράτες -που δεν βλέπω βέβαια κανέναν
εδώ πέρα αυτήν τη στιγµή- που έβαλαν στο ευρωψηφοδέλτιό
τους κάτι τύπους ανθέλληνες, όπως τον Δηµήτρη Καιρίδη, που
χαρακτήρισε τους Έλληνες απόγονους των Οθωµανών; Αρνείται,
βέβαια, τη γενοκτονία των Ποντίων. Εµείς από αυτό εδώ το Βήµα
σας δηλώνουµε ότι είµαστε απόγονοι από αυτούς που έδιωξαν
τους Οθωµανούς. Αλήθεια, που βρίσκονται αυτοί οι µακεδονοµάχοι της Νέας Δηµοκρατίας να τραβήξουν το αυτί σε κάτι τέτοιους περίεργους τύπους, όπως σε αυτόν τον Καιρίδη; Απλά
δεν υπάρχετε. Για ψηφαλάκια τα κάνατε όλα αυτά. Μάλιστα,
όταν ο Πρόεδρός σας επέλεξε να βάλει στο ευρωψηφοδέλτιό
του τέτοια άτοµα, κανείς από εσάς τους δήθεν µακεδονοµάχους
που τρέχατε εδώ έξω στα συλλαλητήρια δεν πήγε να του τραβήξει το αφτί.
Κλείνοντας να πω ότι για εµάς τους Έλληνες εθνικιστές της
Χρυσής Αυγής η αγάπη µας για την πατρίδα και το συµφέρον
του λαού βρίσκεται πάνω από κάθε επένδυση και από κάθε σκοπιµότητα. Ο όρκος των αρχαίων Ελλήνων, χιλιάδες χρόνια µετά,
παραµένει επίκαιρος όσο ποτέ και βρίσκεται πάνω από κάθε ελληνικό και επιζήµιο για την πατρίδα µας νοµοσχέδιο: «Την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Τον λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Αµέσως µετά
θα λάβει τον λόγο η κ. Μεγαλοοικονόµου από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Μανιάτης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρόθυµη να ικανοποιήσει µέχρι
κεραίας όλους τους αντιλαϊκούς σχεδιασµούς και τις εκκρεµείς
υποθέσεις για το µεγάλο τουριστικό, εφοπλιστικό, ενεργειακό
κεφάλαιο λίγο πριν από τις εκλογές.
Με νωπές ακόµα στη µνήµη µας τις πρόσφατες καταστροφές
στη Μάνδρα, στο Μάτι Αττικής, στην Κρήτη, µε δεκάδες νεκρούς
συνανθρώπους µας, η Κυβέρνηση τολµά µε τις ρυθµίσεις του τέταρτου κεφαλαίου του παρόντος σχεδίου νόµου να διαπράξει
ένα ακόµα έγκληµα µεγάλων διαστάσεων σε βάρος της φύσης,
του περιβάλλοντος και του ίδιου του ανθρώπου.
Πριν µπω, όµως, στην ουσία του σχεδίου νόµου, επιτρέψτε
µου να τοποθετηθώ για την τροπολογία που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προβλέπει µέτρα ανακούφισης για
συζύγους και συγγενείς των πέντε κρητικών που έχασαν τη ζωή
τους στις πρόσφατες φονικές πληµµύρες στην Κρήτη. Το ΚΚΕ
θα την υπερψηφίσει, όµως οι δικοί τους άνθρωποι δεν πρόκειται
να επιστρέψουν. Τα όσα προβλέπει η τροπολογία αποτελούν
σταγόνα στον ωκεανό µπροστά σε τέτοιου µεγέθους οικογενειακή τραγωδία και µπροστά στο σύνολο µιας βιβλικής καταστροφής, για την οποία δεν αναφέρει απολύτως τίποτα,
αποδεικνύοντας ότι και η Κρήτη είναι ανοχύρωτη από αντιπληµµυρικά έργα. Ήταν θέµα χρόνου να γκρεµιστούν γέφυρες, να χαθούν οι κόποι µιας ζωής και πάνω από όλα οι ανθρώπινες ζωές.
Το ξέρατε.
Εµείς σαν ΚΚΕ σας είχαµε προειδοποιήσει, εδώ, µέσα στη
Βουλή, υποδεικνύοντας τις επικίνδυνες περιοχές της Κρήτης
πριν την καταστροφή που τελικά επλήγησαν και µας επιπλήξατε
όταν σας το είπαµε. Ήταν έγκληµα αυτό που διαπράξατε και ευθύνεστε όλοι σας. Το έγκληµα είναι διαχρονικό. Σήµερα το διέπραξε ο ΣΥΡΙΖΑ, χθες η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και αν ο
λαός δεν στείλει εσάς και την πολιτική σας, τους περιφερειάρχες
και τους δηµάρχους που στηρίζετε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, θα υπάρξει και συνέχεια στα εγκλήµατα.
Δεν είχατε, όµως, καν την ευθιξία να ζητήσετε συγγνώµη. Για
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να αποφύγετε τις ευθύνες σας, επιρρίψατε ο ένας στον άλλον
τις ευθύνες που από κοινού έχετε, εφαρµόζοντας την ίδια πολιτική που βάζει τις ανάγκες του λαού στην άκρη. Γι’ αυτό ο λαός
πρέπει να σας τιµωρήσει, καταδικάζοντας αυτήν την εγκληµατική
πολιτική που ακολουθείτε.
Από ετούτο εδώ το Βήµα σας καλούµε άµεσα στην αποκατάσταση του συνόλου των ζηµιών για όλη την Κρήτη και την αποζηµίωση του συνόλου των πληγέντων στο 100% των ζηµιών, σε
σπίτια, θερµοκήπια, φυτική και ζωική παραγωγή, στα αυτοκίνητα.
Δεύτερον, να αποκατασταθεί το σύνολο του οδικού δικτύου, ο
βόρειος οδικός άξονας, οι επαρχιακοί και αγροτικοί δρόµοι. Τρίτον, να παγώσουν χρέη σε εφορίες, στον ΟΑΕΕ, στις τράπεζες.
Να σταµατήσουν άµεσα οι όποιες διαδικασίες κατάσχεσης, να
απαλλαγούν από τα δηµοτικά τέλη. Να µην υπάρξει καµµία διακοπή νερού, ρεύµατος και τηλεφώνου σε εργατικές και λαϊκές
οικογένειες που έχουν χρέη. Να εκπονηθούν και να χρηµατοδοτηθούν έργα αντιπληµµυρικής, αντιπυρικής και αντισεισµικής
προστασίας τώρα, µε κατασκευή νέων σύγχρονων τεχνικών
έργων που να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών µε ευθύνη του
κράτους, για να µην θρηνήσουµε άλλα θύµατα. Όσο θέλεις
βρόντα, όµως, στου κουφού την πόρτα.
Χωρίς ίχνος δισταγµού η Κυβέρνηση στο παρόν σχέδιο νόµου
συνεχίζει, όπως προείπα, το έγκληµα, παραδίδοντας στο πιάτο
των επενδυτικών κολοσσών βιοµηχανίας, τουρισµού, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µεταφορών και δικτύων, τους αιγιαλούς,
τις παραλίες, ποταµούς, λίµνες, λιµνοθάλασσες, για να προωθηθούν οι µπίζνες και η κερδοφορία τους. Είναι ρυθµίσεις που έρχονται ως συνέχεια του ήδη κατάπτυστου νόµου του ΠΑΣΟΚ του
2001, σχετικά µε το νοµικό καθεστώς που διέπει τον αιγιαλό και
την παραλία, του νόµου και της τροπολογίας που είχε ψηφιστεί
τον Απρίλιο του 2017 στο σχέδιο νόµου για τους δασικούς χάρτες, µε βάση την οποία παραχωρούσε µε διαδικασίες fast track
και για τρία χρόνια χρήσεις αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών σε επιχειρηµατικούς οµίλους.
Τώρα τροποποιεί προς το χειρότερο τους παραπάνω νόµους,
κατοχυρώνοντας ακόµα περισσότερο το δικαίωµα των µελλοντικών επενδυτών να χτίζουν κυριολεκτικά πάνω στο κύµα. Κανένα
όφελος δεν θα έχουν τα λαϊκά στρώµατα. Περιορίζεται ακόµα
περισσότερο η πρόσβασή τους στις παραλίες, τις οποίες βέβαια
θα τις βλέπουν µε το κιάλι. Στην Αττική, στην Κρήτη, σε άλλες
τουριστικές περιοχές της χώρας, η προοπτική αξιοποίησης των
παραλιακών µετώπων τύπου Ριβιέρας προϋποθέτει πλήθος επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ακόµα και εκείνων που έχουν χαρακτηριστεί τουριστικά δηµόσια κτήµατα σε χώρους φιλέτα, µε
απευθείας παραχώρηση τη χρήση αιγιαλών και παραλιών. Επιτρέπει το ξεπούληµα νησίδων, βραχονησίδων, αιγιαλών και παραλιών, ευαίσθητων οικοσυστηµάτων, ενώ διαγράφει όλες τις
παρανοµίες και αυθαιρεσίες του κεφαλαίου πάνω στο κύµα και
παράλληλα ενισχύει τους δήµους σε ρόλο µεσάζοντα για την πώληση αιγιαλών σε µεγαλοεπενδυτές και νοµιµοποιεί αυθαίρετες
τουριστικές εγκαταστάσεις πάνω στον παλαιό αιγιαλό.
Τι διδάχθηκαν, λοιπόν, οι κυβερνήσεις; Τι διδάχθηκε η σηµερινή Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τις πρόσφατες καταστροφές,
οι αιτίες των οποίων βρίσκονται στην ίδια πολιτική που σήµερα
εκχωρεί παραλίες, αιγιαλούς, ποτάµια και λίµνες σε ιδιώτες; Δεν
θέλει να διδαχθεί; Αυτούς υπηρετεί το µεγάλο κεφάλαιο.
Η δίκαιη ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ, η βιώσιµη ανάπτυξη της Νέας
Δηµοκρατίας, το φιλικό κλίµα στην επιχειρηµατικότητα που όλοι
σας ασπάζεστε, αφορά τα προνόµια, τις φορολογικές διευκολύνσεις και την απευθείας παράδοση παραλιών και αιγιαλών στους
µεγαλοεπιχειρηµατίες του τουρισµού. Γι’ αυτό, άλλωστε, σας
δίνει συγχαρητήρια ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων και σας
καλωσορίζει η Νέα Δηµοκρατία στον τρόπο που εκείνη σκέπτεται, όπως είπε και η κ. Μπακογιάννη στην επιτροπή.
Υπάρχει η λαϊκή προφητική ρήση που λέει «δείξε µου τους φίλους σου, για να σου πω ποιος είσαι». Μόνο τα τελευταία χρόνια,
µε όλες τις κυβερνήσεις φιλοδωρήθηκαν οι καπιταλιστές του
τουρισµού µε µέτρα όπως οι ιδιωτικοποιήσεις τουριστικών φιλέτων στο Ελληνικό, στην Αφάντου της Ρόδου, στη Μονή Τοπλού
της Σητείας, δεκατέσσερα περιφερειακά αεροδρόµια, δέκα λι-
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µάνια της χώρας, η εκχώρηση φιλέτων όπως τα Ξενία, η ευνοϊκή
φορολογία τουριστικών ακινήτων, όπως ο ΕΝΦΙΑ, η προνοµιακή
αντιµετώπιση αυθαίρετης δόµησης µεγάλων τουριστικών κατασκευών, τα µειωµένα δηµοτικά τέλη των τουριστικών εκµεταλλεύσεων και οι πλουσιοπάροχες επιδοτήσεις µέσω των ΕΣΠΑ.
Το ΚΚΕ, όπως και οι εκλεγµένοι και τα ψηφοδέλτια της λαϊκής
συσπείρωσης σε δήµους και περιφέρειες αγωνίζονται να ακυρωθούν όλοι οι νόµοι που εµπορευµατοποιούν και δεσµεύουν παραλίες, αιγιαλούς, ποταµούς, λίµνες, λιµνοθάλασσες, τον υδάτινο
πλούτο της χώρας. Τα δάση, οι παραλίες, οι αιγιαλοί, τα βουνά να
αποτελούν λαϊκή κρατική περιουσία. Να γίνουν υποδοµές, κατασκηνώσεις, δωρεάν κάµπινγκ και να εξασφαλίζουν το δικαίωµα για
διακοπές και αναψυχή στον λαό, στους νέους, στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Όλα τα παραπάνω είναι µόνο λίγοι λόγοι που έχει ο λαός, αξιοποιώντας τις ερχόµενες εκλογές, για να τους δώσει το κουβαδάκι
τους στο χέρι και να τους στείλει σε άλλη παραλία, δυναµώνοντας το ΚΚΕ σε όλες ανεξαιρέτως τις εκλογές.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να πω το εξής:
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2089 και ειδικό 278 αναφέρεται
σε τρία άρθρα. Εάν πάει στο σύνολο των τριών αυτών άρθρων,
καταψηφίζουµε. Εξαιρούµε, όµως, εάν έρθει ξεχωριστά το
πρώτο άρθρο που αφορά την τροπολογία για την τσικουδιά και
το τσίπουρο, όπου ψηφίζουµε παρών. Πρόσφατα η Κυβέρνηση
προκάλεσε δικαιολογηµένες αντιδράσεις µικροµεσαίων παραγωγών τσικουδιάς και τσίπουρου συνολικά των αµβυκούχων µε την
εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, µε την οποία τους εξαναγκάζει µέσα σε
ασφυκτικά στενή χρονική περίοδο την τσικουδιά που κρατούν ως
αµοιβή κατά τη διαδικασία της απόσταξης. Τώρα έρχεται προεκλογικά να δώσει δήθεν λύση στο πρόβληµα.
Η τροπολογία κατατίθεται προεκλογικά και έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς παρατείνει το καθεστώς διάθεσης των αποθεµάτων µόλις για έναν χρόνο. Έχει αποκλειστικό στόχο να µειώσει
τις αντιδράσεις στην πολιτική της Κυβέρνησης που προωθεί την
κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ποτοβιοµηχάνων
για εξίσωση της φορολογίας που πληρώνουν οι µικροκαλλιεργητές και οι αµβυκούχοι µε αυτήν που πληρώνουν οι ποτοβιοµήχανοι. Μια φορολογία που µεταφέρεται στην κατανάλωση και θα
οδηγήσει στην εξαφάνιση της παραδοσιακής απόσταξης από
τους διήµερους αµβυκούχους και µικροκαλλιεργητές, ενώ θα ευνοήσει τους ποτοβιοµήχανους.
Το ΚΚΕ ζητά να ισχύσει επ’ αόριστον η δυνατότητα διάθεσης
των αποθεµάτων, να πάψουν όλα τα εµπόδια που προσπαθεί να
βάλει η Κυβέρνηση και να επανέλθει το καθεστώς όπως ήταν
πριν τις παρεµβάσεις της Κυβέρνησης που προσπαθούν να βάλουν δυσκολίες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Συντυχάκη.
Η κ. Μεγαλοοικονόµου από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο κινείται
στους στόχους που από την αρχή έθεσε η Κυβέρνηση, δηλαδή
στη λήψη ουσιαστικών µέτρων για την οικονοµία, την ανάπτυξη,
την εξάλειψη των παρανοµιών και την αντιµετώπιση των χρόνιων
προβληµάτων που οδήγησαν στην επανάληψη αυθαιρεσιών.
Κατ’ αρχήν, κυρώνεται µία σπουδαία συµφωνία που αφορά τη
συµµετοχή της Ελλάδος στον διεθνή χρηµατοδοτικό Οργανισµό
«Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων», που ανοίγει τον
δρόµο για την ανάπτυξη επωφελών συνεργασιών για την ελληνική οικονοµία στον τοµέα των υποδοµών, των τηλεπικοινωνιών
και της ενέργειας.
Ο συγκεκριµένος οργανισµός αποτελεί µια πολυµερή αναπτυξιακή τράπεζα µε σηµαντικότατο µετοχικό κεφάλαιο της τάξεως
των 100 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, στην οποία συµµετέχουν
ήδη δεκαεννέα χώρες κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτή η συνεργασία θα συµβάλει στην προώθηση σχέσεων µε
άλλους πολυµερείς και διµερείς οργανισµούς και θα αποτελέσει
ένα ακόµα χρηµατοδοτικό όπλο για την οικονοµική στήριξη των
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επενδυτικών σχεδίων υψηλής προστιθέµενης αξίας στη χώρα
µας, αποβλέποντας πάντα στο κύριο ζητούµενο, δηλαδή την ανάκαµψη της οικονοµίας µας, µέσω της ανάπτυξης.
Αυτή η συµφωνία, σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία αναπτυξιακής τράπεζας, θα ανοίξει τον δρόµο για σηµαντικές επενδύσεις
και την τόνωση, γενικά, της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στη
χώρα µας.
Θέλω επιπλέον να συµπληρώσω ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο
επιλύονται χρόνια προβλήµατα και αντιµετωπίζονται µε αποτελεσµατικότερο τρόπο ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας για τον αιγιαλό, την παραλία και τα λοιπά
κοινόχρηστα και εκτός συναλλαγής πράγµατα.
Στη χώρα µας, που τα παραπάνω αποτελούν ιδιαίτερο φυσικό
κάλος, αλλά και µοχλό ανάπτυξης της εθνικής µας οικονοµίας,
είναι αναγκαία η εξισορρόπηση µεταξύ της προστασίας και της
διατήρησης φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της ανάπτυξης
µιας οικονοµικής δραστηριότητας, χωρίς να πλήττονται και να
περιορίζονται οι πολίτες στην άσκηση του δικαιώµατός τους να
απολαµβάνουν τα κοινόχρηστα πράγµατα.
Έτσι, µε το παρόν νοµοσχέδιο δίδονται οι αναγκαίοι ορισµοί
αυτών των κοινόχρηστων πραγµάτων, προκειµένου να µην υπάρχουν πλέον ασάφειες και γίνεται σαφής καθορισµός των χρήσεων,
ώστε αφενός να µην υπάρχουν περιθώρια καταστρατηγήσεων και
αυθαιρεσιών, οι δυσµενείς επιπτώσεις των οποίων είναι δυστυχώς
ορατές, και αφετέρου να µπορούν να αναπτυχθούν ήπιες µορφές
οικονοµικής δραστηριότητας.
Παράλληλα, λύνεται το πρόβληµα της οµορότητας και διευθετείται η παραχώρηση χρήσης µε την καθιέρωση ενός αυστηρού
πλαισίου, ώστε να εκλείψει το φαινόµενο της υπέρµετρης εκµετάλλευσης και το κοινό να µην παρακωλύεται στη χρήση πολλών
από τις ακτές της χώρας µας.
Επιπλέον, επιλύονται και άλλα ζητήµατα, όπως η πραγµατοποίηση αναγκαίων έργων, αλλά και η ανάπτυξη πολλών µορφών
οικονοµικής δραστηριότητας σε αυτούς τους χώρους, µε γνώµονα τη βιώσιµη ανάπτυξη, καθορίζοντας όλες τις αναγκαίες
αδειοδοτήσεις µε αυστηρότατες προϋποθέσεις και λήψη µέτρων
µε στόχο την καταπολέµηση των µέχρι τώρα αυθαιρεσιών που
επιφέρουν, σε πολλές περιπτώσεις, σηµαντικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.
Τέλος, η σύσταση δευτεροβάθµιας επιτροπής χάραξης των
ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού θα
συµβάλει στη γρήγορη επίλυση των σχετικών ζητηµάτων που
µπορεί να προκύψουν µε τη δυνατότητα άσκησης προς αυτήν
ενδικοφανών προσφυγών, χωρίς αυτοί να χρειάζεται να προσφύγουν πλέον στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Ένα άλλο ιδιαίτερα σηµαντικό σηµείο του παρόντος νοµοσχεδίου αποτελεί η κύρωση του νέου συνυποσχετικού µεταξύ του
ελληνικού δηµοσίου και της ναυτιλιακής κοινότητας. Με αυτό καθορίζεται το πλαίσιο µε το οποίο θα καταβάλλεται εθελουσία παροχή 10% επί των εισαγόµενων στην Ελλάδα ναυτιλιακών
µερισµάτων. Η σπουδαιότητα αυτής της συµφωνίας προκύπτει
από το ποσοστό συµµετοχικότητας της πλοιοκτησίας, που υπερβαίνει το 96% του ελληνόκτητου διαχειριζόµενου από την Ελλάδα στόλου, µε προοπτική απόλυτης και καθολικής κάλυψης
αυτού.
Το παρόν συνυποσχετικό, σε συνδυασµό µε την εισφορά που
προβλέπεται για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, θα συµβάλει σηµαντικά στην ελληνική οικονοµία, αφού υπολογίζεται ότι θα
υπάρξει ετήσιο έσοδο της τάξεως των 40 εκατοµµυρίων ευρώ.
Τέλος, προβλέπονται περαιτέρω ρυθµίσεις που αποσκοπούν
στην αποκοµιδή εσόδων προς όφελος του ελληνικού δηµοσίου.
Μία από αυτές είναι και ο ενιαίος τρόπος υπολογισµού του οφειλόµενου από το δηµόσιο τόκο µε βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με αυτόν τον τρόπο
θα επιτευχθεί η οµοιόµορφη αντιµετώπιση των οφειλών, διασφαλίζοντας τη σχετική δηµοσιονοµική ισορροπία σε συµφωνία µε
το Σύνταγµα, αφού έχει κριθεί ότι η όποια διαφοροποίηση όσον
αφορά τους τόκους οφειλών του δηµοσίου µε αυτές των ιδιωτών
δεν αντιβαίνει σε σχετικές διατάξεις του Συντάγµατος.
Επιδίωξη της παρούσας Κυβέρνησης είναι να θέσει τις βάσεις
για τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος σταθερότητας στην οικο-
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νοµία, προκειµένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη ανάκαµψη και
να αφήσουµε πίσω τη δυσµενέστατη οικονοµική συγκυρία, στην
οποία οδήγησε η πολιτική όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την κ.
Μεγαλοοικονόµου.
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 πέντε Ολλανδοί µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί από το Christelijk Lyceum Veenendaal.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Μανιάτης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, για δώδεκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως συνηθίζουµε, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αφιερώνει ένα µεγάλο µέρος της οµιλίας του στην τρέχουσα συγκυρία. Έτσι, λοιπόν, θα ξεκινήσω και
εγώ και στο δεύτερο µέρος της οµιλίας µου θα τοποθετηθώ για
το άρθρο 34.
Σήµερα βρισκόµαστε µπροστά σε ένα νοµοθέτηµα µιας Κυβέρνησης που βρίσκεται σε κατάρρευση, µε κορύφωση των εσωτερικών της αντιφάσεων. Η Κυβέρνηση βρίσκεται σε απελπιστική
θέση και ο κ. Τσίπρας βρίσκεται σε απόγνωση µπροστά στη βέβαιη συντριβή του στις επόµενες εκλογές.
Απέτυχαν όλα τα αφηγήµατα του ΣΥΡΙΖΑ περί δήθεν αναπτυξιακής εκτόξευσης. Απέτυχε κάθε προσπάθεια διάσπασης της
Αντιπολίτευσης µε τη Συµφωνία των Πρεσπών. Απέτυχε η πολυδιαφηµισµένη απόπειρα οικοδόµησης δήθεν προοδευτικών γεφυρών λόγω έλλειψης υλικών, αλλά και λόγω φθαρµένων υλικών.
Κάθε προσπάθεια πολιτικής, αλλά και δηµοσκοπικής ανάκαµψης
βουλιάζει στην ανυποληψία και στην τοξικότητά της.
Βρήκατε, λοιπόν, ύστατο καταφύγιο στην πολιτική λάσπης και
σπίλωσης των πολιτικών σας αντιπάλων. Αυτή η ύστατη επιλογή
ξέρετε τι σηµαίνει, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι; Σηµαίνει
ότι έχετε ηττηθεί πολιτικά, ιδεολογικά, ιστορικά, ηθικά και αισθητικά. Έχετε ηττηθεί σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχετε επιχειρήµατα.
Έχουν αποµονωθεί οι ιδέες και οι πρακτικές σας και βρίσκεστε
σε συνεχή περιθωριοποίηση από τον λαό. Γίνεστε όλο και περισσότερο αναξιόπιστοι πολιτικά και κοινωνικά και δεν είναι καθόλου
τυχαίο ότι το βασικό λαϊκό αίσθηµα είναι «φύγετε».
Σε ό,τι δε αφορά στην πορεία του προοδευτικού χώρου, τον
οποίον πάρα πολύ επικαλείστε τώρα τελευταία και εσείς και οι
γυρολόγοι συνοδοιπόροι σας, πρέπει να ξέρετε µια πολύ απλή
ιστορική αλήθεια: Το βάθος της ζηµιάς που κάνατε στην κοινωνία
µε τα όσα ψευδώς και δηµαγωγικά υποσχεθήκατε είναι ευθέως
ανάλογο µε το βάθος της φθοράς που επιφέρατε συνολικά στην
προοδευτική παράταξη. Επικαλεστήκατε τις αξίες και τα οράµατά της. Ο Αλέξης Τσίπρας υποδύεται προσωπικά και πολιτικά
χωρίς ντροπή την εµβληµατική προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου. Μέχρι και πράσινο ΣΥΡΙΖΑ θα δούµε.
Έχουµε µία κακόγουστη παντοµίµα ενός ασύγγνωστου και
απρεπούς δήθεν µηχανικού του Πολυτεχνείου, που όµως δεν
γνωρίζει αυτό που γνωρίζουν οι εκατόν τριάντα χιλιάδες Έλληνες
µηχανικοί και οι µαθητές του λυκείου. Ο κ. Τσίπρας, δήθεν µηχανικός, δεν γνωρίζει ότι οι τριακόσιες εξήντα µοίρες είναι προς
την ίδια κατεύθυνση και όχι προς την αντίθετη που νόµιζε.
Έχουµε µία κακοπαιγµένη παράσταση ότι δήθεν είστε οι συνεχιστές της σύγχρονης δηµοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Αδιαφορείτε που την τραυµατίζετε ανεπανόρθωτα και τη
διασύρετε ιστορικά και πολιτικά µε τις πρακτικές σας.
Εµείς, το Κίνηµα Αλλαγής, είµαστε περήφανοι για τη συνολική
προσφορά του ΠΑΣΟΚ στα είκοσι χρόνια διακυβέρνησης της
χώρας. Εσείς, για τα πέντε χρόνια της δικής σας διακυβέρνησης,
είστε περήφανοι; Δεν είστε περήφανοι, γιατί ντρέπεστε και κρύβεστε πίσω από τον φερετζέ της δήθεν προοδευτικής συµµαχίας.
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Προσπαθείτε να κρύψετε τα λάθη σας. Προσπαθείτε µε αυτή τη
δήθεν προοδευτική συµµαχία να στηριχτείτε στα στελέχη της καραµανλικής δεξιάς, της ακροδεξιάς του Καµµένου και των υπολειµµάτων- στελεχών του Άκη µε Πολάκηδες, µε Πετσίτηδες, µε
Ρασπούτιν και µε λοιπούς πολιτικούς συγγενείς, οι οποίοι είναι ο
πολιτικός, ο φυσικός σύµµαχος και συνεργάτης σας.
Με τις Πρέσπες καταστρέψατε όλο το οικοδόµηµα του προοδευτικού πατριωτισµού, έναν προοδευτικό πατριωτισµό που µε
πολύ κόπο έχτισε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Την προβάλλετε, µάλιστα, και ως τοµή µεταξύ συντηρητισµού και προοδευτισµού.
Εµείς, λοιπόν, οι δηµοκράτες πολίτες που αντέξαµε στα δύσκολα, που υπερασπιστήκαµε λαό, δηµοκρατία και κοινωνία
µόνοι µας, όταν από κοινού από τις πάνω και κάτω πλατείες,
δήθεν αγανακτισµένοι µαζί µε χρυσαυγίτες, µας υβρίζατε, σας
λέµε ότι προοδευτικό κίνηµα χωρίς πατριωτική διάσταση δεν
υπάρχει.
Αναρωτιέστε µετά δήθεν γιατί φουντώνει η ακροδεξιά, την
οποία, µάλιστα, υποτίθεται ότι θέλετε να καταπολεµήσετε.
Όµως, η ακροδεξιά φουντώνει γιατί υποτιµήσατε και καταγγείλατε το εθνικό αίσθηµα και το πατριωτικό φρόνηµα του λαού
µας. Το καταγγείλατε ως ακροδεξιό. Η ακροδεξιά φουντώνει,
γιατί εσείς µε την πολιτική σας είστε οι χρυσοί χορηγοί της Χρυσής Αυγής.
Εµείς, στο Κίνηµα Αλλαγής, θα διαχειριστούµε µετά τις εκλογές µε πατριωτική υπευθυνότητα την τρίτη διερευνητική εντολή.
Μιλάτε για ηθικό πλεονέκτηµα, αλλά η παράταξή σας είναι που
γεννάει και κρύβει τα σκάνδαλα της ΔΕΠΑ, του Θριάσιου, του
Αεροδροµίου. Μιλάτε για σοσιαλισµό και έχετε τακιµιάσει µε τον
Μαδούρο, που οδηγεί σε λιµοκτονία τον λαό του και που δολοφονεί διαµαρτυρόµενους πολίτες. Μιλάτε για δηµοκρατία και η
µόνη σας έγνοια είναι πώς θα τη χειραγωγήσετε και πώς θα ελέγξετε τους θεσµούς για να χτυπήσετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους και αυτό γίνεται µέσα από τη σταλινική αντίληψη «έχουµε
την κυβέρνηση, δεν έχουµε την εξουσία». Αυτός είναι ο σταλινισµός.
Βιάζετε καθηµερινά τη δικαιοσύνη, προσβάλλετε την κοινή λογική µε την ανήθικη γελοιότητα της σκευωρίας «NOVARTIS». Ο
Ανδρέας Λοβέρδος και όλοι εµείς µία γροθιά σας λέµε -και βάλτε
το καλά στο µυαλό σας- ότι τα εγκλήµατά σας κατά του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, κατά του µέλλοντος της πατρίδας, δεν
θα επιτρέψουµε να παραγραφούν.
Μέσα σε πέντε χρόνια διαλύσατε και διασύρατε πολιτικά και
κοινωνικά κάθε έννοια προοδευτισµού, µε κορυφαίο παράδειγµα
τη στρατηγική και κυβερνητική σας συµµαχία µε τον ακροδεξιό
λαϊκισµό, τον οποίο σήµερα δήθεν θέλετε να πολεµήσετε, αλλά
και από τον οποίον δεν θέλετε να απογαλακτιστείτε. Ο ακροδεξιός Αµβρόσιος, η ακροδεξιά Βασιλική Θάνου, οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής, που δεν σας πειράζουν, είναι στηρίγµατα σας.
Και ξαναπάρτε το είδηση: Η πολιτική ιστορία θα καταγράψει
τη διακυβέρνησή σας ως προοδευτικό έκτρωµα, ως προοδευτικό
έλλειµµα στη διακυβέρνηση του τόπου, θα σας ταυτίσει µε µια
κρίσιµη περίοδο πολιτικής φθοράς και ιδεολογικής αναξιοπιστίας
του προοδευτικού κινήµατος, στις σηµερινές δύσκολες συνθήκες για το προοδευτικό κίνηµα.
Και µε τη ραγδαία αντεπίθεση του συντηρητικού χώρου το
βαρύ φορτίο ανασύνταξης και ανάκαµψης του νέου προοδευτισµού περνάει µέσα από την εκλογική ενδυνάµωση του Κινήµατος
Αλλαγής.
Για να υπάρξει µε αξιώσεις αναβαθµισµένο προοδευτικό κίνηµα στη χώρα, πρέπει µε συνέπεια και συνέχεια να τρέξουµε τη
διαδροµή της στρατηγικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ µε ταυτόχρονη
στρατηγική νίκη του Κινήµατος Αλλαγής. Αυτή είναι σήµερα η
µόνη πολιτική προοδευτικής ανασύστασης.
Το Κίνηµα Αλλαγής αποτελεί γέννηµα του ΠΑΣΟΚ που καταξίωσε και έκανε µεγάλη την προοδευτική παράταξη, µία παράταξη που δεν θα επιτρέψουµε να απαξιώσει και να διασύρει ο
ΣΥΡΙΖΑ. Ο προοδευτικός κόσµος µε την ψήφο του στις επόµενες
εκλογές θα κάνει το Κίνηµα Αλλαγής πρωταγωνιστή, ανοίγοντας
µια καινούργια σελίδα στην πολιτική ιστορία του τόπου.
Και δεν θα επιτρέψουµε να κατατίθενται εκτρώµατα, όπως
αυτό που έχουµε σήµερα µπροστά µας.

6075

Πριν, όµως, να σας πω τι κάνετε τώρα, θέλω να σας θυµίσω τι
κάνατε από την πρώτη µέρα που αναλάβατε τη διακυβέρνηση
της χώρας. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νίκος Βούτσης, ηµεροµηνία 27-2-2015 -ούτε είκοσι µέρες
κυβέρνηση δεν ήσασταν- στέλνει έγγραφο προς όλους: «Προσωρινή αναβολή εντολής κατεδάφισης για τις 18-2» -για την επόµενη µέρα- και λέει ο Υπουργός Εσωτερικών της «πρώτη φορά
Αριστεράς»: «Σας παρακαλούµε να αναβάλλετε προσωρινά την
κατεδάφιση στην περιοχή Περιβολάκια Ραφήνας, για να εξεταστούν οι ισχυρισµοί του φερόµενου ιδιοκτήτη κυρίου τάδε».
Το καταθέτω στα Πρακτικά, για να ξέρουµε ποιος είναι ο καθένας.
(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)
Και έχουµε και συνέχεια. Τον Νοέµβριο του 2015 έρχεται τροπολογία από τους αρµόδιους Υπουργούς Εσωτερικών, του Παναγιώτη Κουρουµπλή –ο αγαπηµένος του ακροδεξιού Αµβρόσιουκαι του Αναπληρωτή Περιβάλλοντος Ιωάννη Τσιρώνη για αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων, ακόµη και µετά από τελεσίδικες
δικαστικές αποφάσεις. Παρεµβαίνουµε και µας δηλώνει στη
Βουλή ο κ. Τσιρώνης -είναι γραµµένο στα Πρακτικά- ότι την αποσύρει µετά από εντολή του κ. Τσίπρα και µε την ίδια εντολή θα την
καταθέσει σε επόµενο νοµοσχέδιο.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(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)
Και επειδή δεν είµαστε όλοι ίδιοι, να σας πω τι κάναµε εµείς
και ακούστε όλοι οι συνάδελφοί του ΣΥΡΙΖΑ: Τον Ιούνιο του 2014
στον ν.4269 άρθρο 11 παράγραφος 1: «Έως το 2020 ολοκληρώνεται µε ευθύνη όλων των αρµόδιων Υπουργείων η ψηφιοποίηση
και καταγραφή όλων των θεσµικών γραµµών αρµοδιότητάς
τους». Ο αιγιαλός και η παραλία είναι θεσµική γραµµή αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών. Το 2014, λοιπόν, εµείς καταγράψαµε αυτή την απόφαση. Και καταχωρίζονται οι θεσµικές
γραµµές σε κεντρική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Αυτοί είµαστε εµείς
για την προστασία του περιβάλλοντος, του αιγιαλού και της παραλίας.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(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)
Και δεν φτάνει µόνο αυτό. Δώσαµε και εντολή να γίνει το
πρώτο πιλοτικό για το σύστηµα ψηφιακών γραµµών όλης της Ελλάδας. Και εδώ είναι ο πρώτος πιλοτικός χάρτης που φτιάχτηκε
για δεκαεπτά επίπεδα θεσµικών γραµµών για όλο τον Νοµό Κοζάνης.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(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)
Και τι έρχεται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Στις 23-12-2016 έχουµε το
άρθρο 14 του ν.4447: «Με την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού
καταργούνται τα άρθρα 1 έως 13 του ν.4269». Το άρθρο που σας
προανέφερα για την υποχρέωση µέχρι το 2020 να έχουµε όλες
τις θεσµικές γραµµές είναι το άρθρο 11. Από το 1, λοιπόν, µέχρι
το 13 η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καταργεί την υποχρέωση όλων των
Υπουργείων και όλων των δηµοσίων υπηρεσιών να καταχωρίσουν
σε ενιαίο σύστηµα τις ψηφιακές θεσµικές γραµµές της χώρας.
Και η τρόικα επιµένει να κατατεθεί νοµοσχέδιο, όπως αυτό που
κατατίθεται τώρα. Σας τα είπε ο εισηγητής µας Γιάννης Κουτσούκος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Μανιάτη, ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Και εδώ είναι το επίσηµο δελτίο Τύπου
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που υπέγραψε ως Υπουργός Περιβάλλοντος, αρνούµενος να
υπογράψει αυτό που τώρα υπογράφουν Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ,
µεταξύ των οποίων και ο κ. Τσακαλώτος και ο κ. Σταθάκης και
πολλοί άλλοι δήθεν ευαίσθητοι προστάτες του περιβάλλοντος.
Και λέω στο επίσηµο δελτίο Τύπου: «Η περιβαλλοντική προστασία των ελληνικών ακτών δεν απαιτεί κανένα ειδικό νοµοσχέδιο για αιγιαλό και παραλία».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δελτίο Τύπου, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Μανιάτη, έχετε
φθάσει στα δεκαπέντε λεπτά. Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και τώρα πού βρισκόµαστε; Γιατί αυτό που ζητούµε από τον
ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι να φτιάξει κάτι καλό. Αυτό έχουµε αποφασίσει
ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Το θέµα είναι να µην καταστρέφουν ό,τι καλό έτοιµο βρήκαν.
Τι σας παραδώσαµε, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, που έχετε την
ατυχία να υπερασπίζεστε ένα εκτρωµατικό νοµοσχέδιο; Σας παραδώσαµε, λοιπόν, για τον αιγιαλό και την παραλία πλήρεις,
ακριβείς δορυφορικές εικόνες της Ελλάδας, ενηµερωµένες για
τα δεκαέξι χιλιάδες χιλιόµετρα των ελληνικών ακτών, µε ακρίβεια
των δορυφορικών εικόνων είκοσι πέντε εκατοστά και µε εντολή
στην Εταιρεία Κτηµατολογίου να κάνει την προκαταρκτική χάραξη αιγιαλού και παραλίας. Και έγινε και µέσα σε δύο χρόνια
απεστάλη αυτός ο χάρτης σε όλες τις κτηµατικές υπηρεσίες του
δηµοσίου, έτοιµη, χαραγµένη προκαταρκτική ακτογραµµή, µε
βάση τις δορυφορικές εικόνες.
Και πότε έπρεπε οι κτηµατικές υπηρεσίες να έχουν κάνει τις
όποιες διορθώσεις ήθελαν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Μανιάτη, ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Έπρεπε µε βάση τον νόµο µέχρι τις 316-2018 να έχουν τελειώσει, δηλαδή µέχρι πριν από έναν χρόνο
θα έπρεπε όλη η Ελλάδα να έχει µε ακρίβεια χαραγµένες τις
γραµµές του αιγιαλού και της παραλίας. Και πού είµαστε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε συνάδελφε, τελειώνετε. Έχετε φθάσει στα δεκαεπτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, δεν θα
πάρω καθόλου χρόνο από τη δευτερολογία µου.
Σε αυτό που λέει ο Σύλλογος Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών: «Περιβαλλοντικό έγκληµα στο οποίο ο τεχνικός κόσµος δεν
µπορεί να συναινέσει. Η περιβαλλοντική ευαισθησία της Κυβέρνησης σταµατάει έξω από τις πόρτες των µεγάλων ξενοδοχείων».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(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)
Και θα τελειώσω µε αυτό που λέει µία σοβαρή περιβαλλοντική
εταιρεία -εκτός από τη WWF και τις άλλες, τις υπόλοιπες- η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισµού, η οποία λέει σε
τρεις γραµµές τα πάντα: «Η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας ως προς την αντισυνταγµατικότητα της αλλοίωσης του
παράκτιου χώρου είναι πάγια, διαυγής και δεν επιδέχεται αµφισβητήσεις. Χαρακτηριστικό επίσης ότι οι αποφάσεις του Αρείου
Πάγου χαρακτηρίζουν τις αυθαίρετες επεµβάσεις στον παρόχθιο
χώρο ως έγκληµα».
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(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)
Μετά από αυτά αντιλαµβάνεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι θα πρέπει να ξανακοιταχτείτε στον καθρέφτη σας και αν έχετε
θάρρος ή θράσος, να ξαναµιλήσετε περί προοδευτισµού και περί
του τελευταίου φύλλου συκής -που κατέπεσε και αυτό- περί της
δήθεν περιβαλλοντικής σας ευαισθησίας.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μανιάτη.
Κύριε συνάδελφε, εξαντλήσατε και τη δευτερολογία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Είκοσι χρόνια εσείς τι κάνατε;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Επειδή µου απηύθυνε τον λόγο ο κ. Μανιάτης, διαφορετικά δεν
θα παρέµβαινα και θα έκανα αναφορά στην οµιλία µου, έχω να
πω τα εξής:
Τα ψηφιακά συστήµατα που αφήσατε, µε τα οποία πραγµατικά
έγινε η χάραξη του αιγιαλού, έρχονται οι κτηµατικές µας σήµερα
να τα εξετάσουν και σε πολλές περιπτώσεις ξέρουµε τι προβλήµατα υπάρχουν.
Θα σας έλεγα ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η χάραξη του
αιγιαλού τυχαίνει να είναι και µέσα στη θάλασσα. Έχουµε πάρα
πολλά προβλήµατα. Έχετε αποδεκατίσει τις υπηρεσίες. Βρήκαµε
πάρα πολύ λίγο προσωπικό στις κτηµατικές. Ήδη προσπαθούµε
µε µετατάξεις, µε διάφορους τρόπους να φέρουµε προσωπικό
στις κτηµατικές και να προχωρήσουµε στην ολοκλήρωση.
Επίσης, στο παρόν νοµοσχέδιο, απ’ ό,τι θα είδατε, υπάρχει
δευτεροβάθµια επιτροπή για τη χάραξη του αιγιαλού, για να λύσουµε τα ζητήµατα. Αυτήν τη στιγµή η χάραξη του αιγιαλού και
η ολοκλήρωση από τις κτηµατικές είναι, περίπου, στο 80%. Έχει
γίνει µια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, η οποία θα συνεχιστεί και
το επόµενο διάστηµα. Δεν µπορούµε, όµως, να πούµε ότι όλα
αυτά τα ψηφιακά συστήµατα, που καλώς ήρθαν και καλά θα κάνουµε να τα βελτιώσουµε από εδώ και πέρα, έδιναν και την καλή
εικόνα για τον αιγιαλό που έπρεπε να έχουµε.
Και κάτι άλλο. Αναφερθήκατε σε ξενοδοχεία. Έχω πει και στις
επιτροπές και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται κάτι για τη χρήση του
αιγιαλού από τις ξενοδοχειακές µονάδες. Το µόνο που µπορούν
να χρησιµοποιούν οι ξενοδοχειακές µονάδες από τον αιγιαλό
είναι οι τουριστικοί λιµένες, κάτι που αφορά άλλο νοµοσχέδιο για
τον τουρισµό και όχι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Έχουµε βγάλει από τους σκοπούς τις τουριστικές µονάδες. Το ξέρετε πάρα
πολύ καλά. Τα µόνα ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά καταλύµατα
µε τα οποία ασχολούµαστε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, είναι
αυτά που είναι του δηµοσίου -το έχω ξαναπεί-, είναι του ΕΟΤ,
είναι τα «ΞΕΝΙΑ», είναι όλα αυτά που ξέρουµε όλοι µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Μανιάτη, δεν θα
αρχίσουµε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Για µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος έχω τη δυνατότητα να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν θα αρχίσουµε να
έχουµε συζήτηση τώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ποιος θα απαντήσει στην Υπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κάνατε ερώτηση.
Απάντησε η Υπουργός. Θα ανοίξουµε διάλογο τώρα;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και πρέπει να απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Καθίστε, κύριε Κουτσούκο, σας παρακαλώ πολύ. Τι πετάγεστε τώρα εσείς; Εσείς τι
είστε; Δικηγόρος του; Μπορεί να υπερασπιστεί τον λόγο µόνος
του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Με συγχωρείτε, µου λέτε ότι δεν θα
µου δώσετε τον λόγο; Αστειεύεστε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν αστειεύοµαι καθόλου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Μάλλον αστειεύεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Όχι, δεν αστειεύοµαι.
Και να µιλάτε καλύτερα, κύριε Μανιάτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Μα δεν µου δίνετε τον λόγο να απαντήσω µετά την κυρία Υπουργό ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Αυθαιρετείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν έχει µιλήσει η
κυρία Υπουργός ακόµη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Μίλησε. Παρενέβη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Θα ανοίξουµε διάλογο
τώρα;
Κύριε Μανιάτη, ορίστε, έχετε τον λόγο. Σας παρακαλώ πολύ
σύντοµα. Έχετε ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό.
Ακούστε, κυρία Υπουργέ, επειδή σέβοµαι τη δύσκολη θέση
στην οποία βρίσκεστε, σας ενηµερώνω για το εξής εξαιρετικά
απλό: Εάν στις δεκαέξι χιλιάδες χιλιόµετρα ακτογραµµής υπήρξαν µία ή δύο -από τις εκατοµµύρια περιπτώσεις- περιπτώσεις
που υπήρξε κάποιο λάθος, γι’ αυτό ακριβώς το δώσαµε στις υπηρεσίες σας, για να το διορθώσετε.
Ξέρετε τι οµολογήσατε µε αυτό που µου είπατε; Ότι ουσιαστικά επί πέντε χρόνια τα αφήσατε να «κοιµούνται», δεν διορθώσατε τα όποια λάθη και αντί από τα µέσα του 2018 να έχουµε
πλήρως χαραγµένη τη γραµµή του αιγιαλού και της παραλίας,
µας γυρνάτε πολλά βήµατα πίσω.
Και επειδή κάνατε και µία αναφορά στην υποστελέχωση των
υπηρεσιών, πρέπει να σας πω ότι µετά από πέντε χρόνια Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, µετά από χιλιάδες διορισµούς µετακλητών και
διαφόρων άλλων και µόνο το γεγονός…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Πού τους είδατε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Καλά, πείτε µας ότι δεν έχουµε δει και
χιλιάδες διορισµούς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής: Μετά από πέντε χρόνια
οφείλατε να έχετε στελεχώσει στοιχειωδώς τις υπηρεσίες για την
προστασία του αιγιαλού και της παραλίας. Θα σας δώσω µόνο
ένα παράδειγµα: Στο Σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, όταν
αναλάβατε, υπήρχαν είκοσι τέσσερις επιθεωρητές περιβάλλοντος. Σήµερα ξέρετε πόσους έχετε εσείς; Πέντε. Ποιος πρέπει να
ντρέπεται γι’ αυτό; Αυτοί που κυβέρνησαν πριν από εσάς ή εσείς
που κυβερνάτε πέντε χρόνια;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Μανιάτη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, τώρα πρέπει
να απαντήσει και η κυρία Υπουργός. Δεν έχετε παράπονο να µιλήσει η κυρία Υπουργός όµως. Δεν διαµαρτύρεστε τώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κανένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Δεν είµαστε εµείς εκείνοι που δεχθήκαµε το «ένα προς πέντε».
Εµείς το επαναφέραµε και από εδώ και πέρα θα έχουµε όλους
τους εργαζόµενους που πρέπει και θα µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες για να εκπληρώσει το δηµόσιο τους σκοπούς για τους οποίους λειτουργεί.
Δεν είµαστε κατά των ψηφιακών συστηµάτων. Το ξέρετε πάρα
πολύ καλά. Προσπαθούµε να ψηφιοποιήσουµε όσο περισσότερα
πράγµατα µπορούµε. Ήδη και στην Κτηµατική Υπηρεσία λειτουργούν αντίστοιχα συστήµατα.
Σε καµµιά περίπτωση, όµως, κύριε Μανιάτη, µε την τραγική
µείωση του προσωπικού που έφερε η συγκυβέρνηση Σαµαρά –
Βενιζέλου και ενώ και σήµερα ακόµα όταν εµείς µιλάµε για «ένα
προς ένα» κάποιοι δεν το αποδέχονται και πηγαίνουν στο «ένας
προς πέντε», δεν µπορείτε να µας κουνάτε το δάχτυλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Τον λόγο έχει ο κ. Γεωργιάδης από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για να µιλήσει ο κ. Μανιάτης, εγώ κάθοµαι και τον ακούω. Δεν
µε πειράζει. Ήµουν εγγεγραµµένος στον κατάλογο –το λέω για
να µην γίνει παρεξήγηση. Απλώς λόγω υποχρεώσεων στην
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών µε τον κ. Πετρόπουλο καθυστε-
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ρήσαµε και έτσι συνεννοήθηκα µε την έδρα για να µιλήσω αργότερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να µιλήσω στο σηµερινό
νοµοσχέδιο για να αναδείξω τρία θέµατα, κυρίως διότι τα δύο
είναι προς θετική κατεύθυνση -ωριµάζει σιγά σιγά- ο ΣΥΡΙΖΑ και
το τρίτο ως προς πολύ αρνητική κατεύθυνση. Τα παίρνω µε τη
σειρά. Και χαίροµαι που βλέπω και τον κ. Τσιρώνη εδώ, ο οποίος
είναι και της οικολογίας.
Το 2014, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήµουν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος –κύριε Γάκη, θα το θυµάστε- της Νέας Δηµοκρατίας. Ο τότε Υπουργός ο κ. Γιάννης Στουρνάρας είχε φέρει
µία παρόµοια ρύθµιση για την τακτοποίηση του αιγιαλού και των
εκκρεµοτήτων στον αιγιαλό. Όταν ήρθε αυτή η ρύθµιση στη
Βουλή, έγινε από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Υπουργέ, το «έλα
να δεις». Και όχι µόνο µέσα στη Βουλή. Είχατε οργανώσει στους
διάφορους δήµους ειδικές συγκεντρώσεις και οµιλίες κατά
αυτού του άρθρου που θα κατέστρεφε τον αιγιαλό. Είµαι βέβαιος
-δεν το θυµάµαι, αλλά είµαι βέβαιος ότι θα το έχει κάνει- ότι ο κ.
Τσιρώνης ως των οικολόγων θα έχει κάνει µύριες όσες οµιλίες
κατά αυτής της προσπάθειας τακτοποιήσεως των εκκρεµοτήτων
στον αιγιαλό της χώρας. Έγινε ο χαµός!
Χρειάστηκε να περάσουν πέντε χρόνια, να φτάσουµε στο
2019, για να γυρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει σήµερα στη Βουλή
και εσείς να ψηφίζετε αυτό το οποίο θα είχε κάνει η κυβέρνηση
Σαµαρά – Βενιζέλου πέντε χρόνια πριν και θα είχαν γλιτώσει άνθρωποι τόσο µεγάλη ταλαιπωρία και θα είχε εισπράξει το δηµόσιο έναν σκασµό λεφτά. Δεν το κάνατε λόγω ιδεοληψίας.
Βεβαίως, όµως, είναι µία ωρίµανση της ευφυΐας σας και της πολιτικής σας οξύνοιας επί το θετικότερο, επί του σωστού.
Κάθε µέρα στην «ΟΜΑΔΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» στο διαδίκτυο έχουµε τι
έλεγε ο Τσίπρας πριν από πέντε χρόνια. Σαν σήµερα ο Τσίπρας
έλεγε: «Είστε ή µε τον ΣΥΡΙΖΑ ή µε το µνηµόνιο. Θα καταργήσω
το µνηµόνιο µε έναν νόµο και ένα άρθρο». Είναι ωραίο να το θυµόµαστε, γιατί στην Ελλάδα ξεχνάµε γρήγορα.
Με αυτήν ακριβώς την έννοια, ότι τότε θα καταργούσατε το
µνηµόνιο µε έναν νόµο και ένα άρθρο, έρχεστε σήµερα, κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ, και ψηφίζετε κάτι το οποίο βρίσκω θετικό. Θα το
ήθελα προφανώς και θετικότερο. Δεν πειράζει, όµως. Θα τα
λύσει αυτά η επόµενη κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, όµως,
µην σας πνίξουµε κιόλας.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Και αργήσαµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κάνετε µία τεράστια µεταβολή –εσείς είστε και µηχανικός, κυρία Καρακώστα, τα ξέρετε
αυτά- στην ιδεολογία σας, στις διακηρύξεις σας και σε όλα αυτά
που λέγατε για την οποία σας συγχαίρω. Το τονίζω: Σας συγχαίρω. Είναι καλό να ξεκινάς ακροαριστερός και σιγά σιγά να έρχεσαι δεξιότερα. Σηµαίνει ότι πήζει το κεφάλι. Καλό είναι αυτό.
Ωριµάζει. Δεν το λέω για κακό. Γίνεστε δεξιότεροι. Καλό είναι
αυτό. Κάποια στιγµή στη ζωή σας µπορεί να γίνετε και δεξιοί και
να γίνετε κανονικοί άνθρωποι.
Άρα, λοιπόν, επί της ουσίας, τι γίνεται; Δικαιώνει το σηµερινό
νοµοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για άλλη µια φορά την ιδεολογική υπεροχή της δικής µας παρατάξεως. Διότι αυτά τα οποία σας λέγαµε εδώ και σαράντα χρόνια, έρχεστε τώρα και τα κάνετε έστω
εν µέρει. Τα ολόκληρα θα τα κάνει ο Μητσοτάκης, όταν µε το
καλό τον εµπιστευτεί ο ελληνικός λαός.
Το ίδιο συµβαίνει και ακόµα πιο εµφατικά, κύριε Ξυδάκη, µε το
δεύτερο που θέλω να θίξω, την εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών.
Εδώ θα µου επιτρέψετε να κάνω µια αναφορά στον διθύραµβο
της εφοπλιστικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι παράδειγµα
που πρέπει να διδάσκεται στο Κολούµπια. Όχι µόνο κωλοτούµπα! Εδώ είναι µοίρες που δεν έχουν τα µαθηµατικά.
Προσέξτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν έρθει στην εξουσία, είχε υιοθετήσει
όλη την ατζέντα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ότι οι
εφοπλιστές πίνουν το αίµα του λαού, ότι έχουν προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, ότι το κράτος τούς βοηθάει για να γλυτώνουν λεφτά κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ., σε σηµείο που πάρα πολλοί
εφοπλιστές -εγώ τους είχα γνωρίσει ως Υπουργός Ναυτιλίας,
κύριε Υπουργέ- ανησυχούσαν ότι, αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, θα πρέπει να αλλάξουν σηµαία στα καράβια τους και φορο-
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λογικές έδρες στα πλοία τους.
Όποτε µου το έλεγαν, πάντα τους έλεγα: «Μην τους παίρνετε
στα σοβαρά. Τυχοδιώκτες είναι. Όταν έρθουν στην εξουσία, θα
τα βρείτε γρήγορα-γρήγορα».
Οφείλω, όµως, να οµολογήσω ότι και εγώ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, που έλεγα αυτό το πράγµα, δεν είχα συνειδητοποιήσει το µέγεθος. Και σας λέω ένα απλό παράδειγµα -κύριε Μανιάτη, θα σας αρέσει- που είναι το εξής: Ήµουν Υπουργός Υγείας
και είχα τύχει να φέρω τροπολογία, όταν ο Στουρνάρας νοµοθετούσε την εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών ύψους 140 εκατοµµυρίων.
Εγώ θέλω να είµαι ειλικρινής. Ήµουν αντίθετος και τότε. Θεωρούσα υπερβολικά µεγάλη αυτή την εισφορά και η γενική µου
άποψη ήταν κατά των φόρων. Η γενική µου άποψη είναι ότι οι
εφοπλιστές έχουν λοιδορηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα, φέρνουν
πολύ µεγάλο συνάλλαγµα στη χώρα και δεν έπρεπε τότε εµείς
να µπούµε στον λαϊκισµό ότι δήθεν αυτοί πίνουν το αίµα του λαού
και όλα τα υπόλοιπα και να βάλουµε µια τόσο µεγάλη εισφορά.
Εν πάση περιπτώσει, όµως, η κακιά κυβέρνηση των Σαµαρά - Βενιζέλου ψήφισε εθελοντική εισφορά 140 εκατοµµύρια.
Προ ολίγων ηµερών, πενήντα ηµερών εν προκειµένω, στο Μέγαρο Μαξίµου συναντήθηκε η Ένωση Εφοπλιστών, ο κ. Βενιάµης
µε τον κ. Τσίπρα και υπέγραψαν ένα συνυποσχετικό, εις το οποίο
συνυποσχετικό κατέβαζαν το ύψος της εθελοντικής εισφοράς
Σαµαρά - Βενιζέλου από τα 140 εκατοµµύρια στα 70 εκατοµµύρια, 75 εκατοµµύρια για την ακρίβεια. Δηλαδή, τα πήγαιναν ακριβώς στο µισό.
Εγώ, που επαναλαµβάνω ότι ήµουν αντίθετος στην εισφορά
από την αρχή, είπα «µπράβο» στον Τσίπρα. Μειώνει την εισφορά
έστω κατά 50%. Είδε το φως το αληθινό και κατάλαβε ότι όσα
έλεγε ως κοµµουνιστής στην ΚΝΕ στα νιάτα του ή ως Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς δεν ίσχυαν. Αυτός, ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, µάλλον µας τελείωσε, γιατί, από
ό,τι κατάλαβα, το νέο σας όνοµα είναι «Προοδευτική Συµµαχία»,
έτσι; Ο ΣΥΡΙΖΑ bye-bye! Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα
βρείτε µεταξύ σας. Όµως, ο ΣΥΡΙΖΑ, ως «Προοδευτική Συµµαχία», το κατέβασε πλέον στο 50%.
Παιδιά, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνετε, αλλά είστε πραγµατικοί
µάγοι! Από το Μέγαρο Μαξίµου προ πενήντα ηµερών, όπου έγινε
και δελτίο Τύπου, βγήκαν φωτογραφίες και όλα αυτά, και εδώ
ήρθε 40 εκατοµµύρια η εθελοντική εισφορά. Οφείλω να σας πω
ότι εγώ, που ήµουν αντίθετος από την αρχή, χαίροµαι για αυτή
τη µεταβολή και θα την υπερψηφίσω. Όµως, οµολογώ ότι µε εκπλήττετε!
Τι έγιναν, βρε παιδιά, όλα αυτά που λέγατε στα νιάτα σας για
τους εφοπλιστές;
Κύριε Γάκη, εσείς που τα λέγατε, τώρα πώς το ψηφίζετε αυτό;
Σας ρωτάω έτσι από περιέργεια. Μέσα σας δεν υπάρχει κάτι να
πείτε «έχω πει πολλές αρλούµπες»; Δεν το αισθάνεστε αυτό; Ειλικρινά, δεν το αισθάνεστε; Από τα 140 εκατοµµύρια του κακού
Σαµαρά - Βενιζέλου, 40 εκατοµµύρια µε τον καλό ΣΥΡΙΖΑ, που
πολεµάει το κεφάλαιο, γιατί ο Μητσοτάκης είναι το κόµµα των
ελίτ, ενώ ο Τσίπρας είναι το κόµµα των φτωχών, µε πρώτο φτωχό
φυσικά τον Πέτρο Κόκκαλη.
Και κλείνω µε το απαράδεκτο.
Κυρία Υπουργέ, πρέπει να το σκεφτείτε ξανά πολύ σοβαρά. Το
να λέει ένα κράτος «όταν εσύ µου χρωστάς, σου βάζω επιτόκιο
8% και όταν εγώ σου χρωστάω, σου δίνω επιτόκιο 3%», είναι
πρώτον, ανήθικο και δεύτερον, καταφανώς παράνοµο και θα
πέσει στο µέλλον στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Διότι όλη η
λογική του συγχρόνου τρόπου διακυβερνήσεως είναι το κράτος
και ο πολίτης να έχουν ίσα δικαιώµατα, όχι διαφορετικά δικαιώµατα.
Αν κάποιος χρωστάει στο κράτος το ίδιο ποσό που του χρωστάει το κράτος, µετά από λίγα χρόνια θα έχει χάσει όλο το δικαίωµα µόνο από τη διαφορά του τόκου. Αυτό είναι απαράδεκτο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Τώρα τι γίνεται;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα πρέπει να πείτε ότι
θα είναι ακριβώς ίδιο το επιτόκιο. Ό,τι επιτόκιο θα χρεώνεται
στον πολίτη για την καθυστέρηση των χρηµάτων από το κράτος,
το ίδιο επιτόκιο θα πρέπει να είναι από το κράτος προς τον πο-
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λίτη, αλλιώς δεν θα βγάλουµε άκρη και πάντα θα αδικούµε τους
συµπολίτες µας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και για άλλη µια φορά θερµά συγχαρητήρια. Σας καλωσορίζουµε εις την ωριµότερη πολιτική σκέψη.
Μπράβο που βοηθάτε τους εφοπλιστές! Μπράβο για τον αιγιαλό!
Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ είναι µια χαρά! Μούρλια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Γεωργιάδη.
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 τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Νέας Μαδύτου Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρία Καρακώστα, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά. Αµέσως
µετά ακολουθεί ο κ. Γάκης και ο Υπουργός κ. Κουβέλης, ο οποίος
έχει ζητήσει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Από πού να αρχίσεις και πού
να τελειώσεις µε όσα ακούσαµε σήµερα. Ο κ. Μανιάτης µίλησε
δεκαοκτώ λεπτά, εκ των οποίων τα δώδεκα ήταν για να µιλήσει
ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ, λες και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε τα προηγούµενα χρόνια, λες και στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και όχι του ΠΑΣΟΚ
και της Νέας Δηµοκρατίας δηµιουργήθηκαν τα χιλιάδες αυθαίρετα, λες και επί ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε, αν θυµάστε, το Κτηµατολόγιο
-και δεν τέλειωσε ποτέ επί της δικής σας διακυβέρνησης- που
τώρα προχωράει.
Ξέρετε, ο κόσµος καταλαβαίνει τι γίνεται, ξέρει πάρα πολύ
καλά τι γίνεται στην πράξη. Πέρα από το τι νοµοσχέδια περνάµε,
σηµασία έχει και το τι γίνεται στην πράξη. Ειλικρινά, εγώ δεν θα
στηρίξω ότι τα νοµοσχέδια που περνάµε είναι τα τέλεια, αλλά
είναι βήµατα προς το τέλειο. Είναι βήµατα κάθε φορά να διορθώσουµε ό,τι έχουµε βρει µπροστά µας από τις δικές σας κυβερνήσεις.
Αλήθεια, έχετε ξεχάσει ότι δεν υπήρχε πουθενά κανένας σχεδιασµός και ότι πρώτα γίνονταν οι πόλεις και µετά ερχόταν το
σχέδιο; Ξεχάσατε µήπως ότι πέταγε κάποιος µια πέτρα σε µια
περιοχή και θεωρούσε ότι ήταν δική του και µετά ερχόταν να
κάνει κατάτµηση των οικοπέδων, να σχεδιάσει, να φτιάξει τους
δρόµους µόνος του, να έρθει να πουλήσει χωρίς να είναι στο
σχέδιο µικρά τεµάχια ως αγροτεµάχια, να πηγαίνει ο πολίτης να
χτίζει αυθαίρετα χωρίς άδεια; Δεν θυµάστε ότι όλα αυτά γίνονταν
διότι δεν υπήρχε πλαίσιο σχεδιασµού, έτσι ώστε να παρουσιαστούν όλοι αυτοί οι οικισµοί που έχουν παρουσιαστεί και που δεν
µπορούσαµε να προχωρήσουµε µε τίποτα τους δασικούς χάρτες; Και αναγκαστήκαµε να κάνουµε αυτό, που κατά τη γνώµη
µου θεωρώ σωστό, τις οικιστικές πυκνώσεις. Αυτό δεν σηµαίνει
ότι δεν είναι δασικές περιοχές. Οι δασικές πυκνώσεις, οι οικιστικές πυκνώσεις δεν σηµαίνει ότι δεν είναι δασικές περιοχές. Είναι
υπό εξέταση περιοχές. Αν εκτιµηθεί, θα έµπαιναν στο σχέδιο, αν
δεν εκτιµηθεί, δεν θα έµπαιναν. Όµως, απελευθερώνει τον υπόλοιπο χώρο για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε στο Κτηµατολόγιο και να µπορέσουµε να τελειώσουµε κάποια πράγµατα.
Το ίδιο συµβαίνει µε τους αιγιαλούς. Πρέπει κάποια στιγµή και
στο Κτηµατολόγιο να γραφτεί τι είναι δηµόσιο, τι δεν είναι δηµόσιο. Αυτό έρχεται σαφώς και το καθορίζει αυτό που συζητάµε
σήµερα σαν τέταρτο τµήµα αυτού του νοµοσχεδίου. Καταγράφει, δηλαδή, ότι οι αιγιαλοί, οι λιµνοθάλασσες, τα παράλια των
ποταµών κ.λπ. ανήκουν στο δηµόσιο και διευκρινίζει ότι αυτό τα
ελέγχει, τα προστατεύει, σύµφωνα βεβαίως µε τις αρχές της
ελευθερίας και τον χωροταξικό σχεδιασµό. Περιλαµβάνει δηλαδή τον χωροταξικό σχεδιασµό.
Διότι πραγµατικά αναφέρθηκε προηγούµενα από τον συνάδελφό µου, τον κ. Καµατερό, για τα Δωδεκάνησα και το ιδιαίτερο
καθεστώς που υπάρχει. Όµως, έχουµε οικισµούς οι οποίοι είναι
αξιόλογοι και τουριστικά και διατηρητέοι σε πάρα πολλά νησιά
και σε πάρα πολλούς αιγιαλούς, που είναι µέσα στη θάλασσα.
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Μπορεί να µην το βλέπει αυτό το νοµοσχέδιο αυτή τη στιγµή,
γιατί είναι γενικό, οφείλει όµως να το δει ένα δεύτερο νοµοσχέδιο
άλλου Υπουργείου, το οποίο οφείλει να σχεδιάσει διαφορετικά
σε κάθε τόπο. Δεν µπορεί να αντιµετωπίζονται τα θέµατα µε ενιαίο νόµο σε όλη την Ελλάδα, όταν πρόκειται για θέµατα χωροταξίας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουµε. Υπάρχει ο γενικός
νόµος, αλλά ο σχεδιασµός είναι αυτός που εξειδικεύει τις περιπτώσεις και οφείλουµε βεβαίως να τον προχωρήσουµε όσο το
δυνατόν πιο σύντοµα. (AD)
Έρχονται εδώ, λοιπόν και µας λένε «νοµιµοποιείτε τα αυθαίρετα». Δεν σκέφτηκαν ποτέ γιατί έγιναν τα αυθαίρετα και τι πρέπει να κάνουµε µε αυτά. Υπάρχουν περιοχές, πραγµατικά, οι
οποίες έχουν χτιστεί αυθαίρετα µεν, αλλά χαρακτηρίζονται ως
τουριστικοί τόποι, ειλικρινά, πρέπει να τις δούµε ως αξιοθέατα.
Η Βενετία της Μυκόνου, είναι µέσα στη θάλασσα. Όµως, είναι σε
όλες τις «καρτ ποστάλ» όλου του κόσµου. Τι θα πούµε γι’ αυτό;
Θεωρείτε ότι ήταν στον σχεδιασµό, όταν κατασκευάστηκαν; Εκ
των υστέρων µπήκαν στο σχέδιο. Άρα, λοιπόν, αντίστοιχα πρέπει
να αντιµετωπιστούν αυτά τα σηµεία.
Τι έρχεται να κατοχυρώσει το νοµοσχέδιο; Έρχεται να αναφερθεί και να διευκρινήσει χρήσεις που ήδη υπάρχουν βεβαίως,
έστω και αυθαίρετες, όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες που δεν τους
φτάνει η θάλασσα, αλλά πρέπει να έχουν πρόσβαση από τη στεριά ή οι ναυτιλιακοί όµιλοι και η λειτουργία τους, τα ναυπηγεία
και πολλά άλλα. Έρχεται, λοιπόν, να πει –για να µην τρώω τον
χρόνο µου- αν προϋπήρχαν του 2011 και µπορούν να αδειοδοτηθούν, αυτό να γίνει κατόπιν ελέγχου και κατόπιν κρίσεως επιτροπής. Δεν καταλαβαίνουµε γιατί πρέπει να έχουµε οµήρους
αυτές τις επιχειρήσεις. Πρέπει να το δούµε.
Περιγράφει εξαιρετικα τη διάνοιξη δρόµων εάν ανάµεσα στον
αιγιαλό και στον δηµόσιο δρόµο υπάρχουν ιδιωτικά ακίνητα, προκειµένου να µην τρέχεις πέντε χιλιόµετρα µπας και βρεις ένα µονοπάτι να κατέβεις στη θάλασσα. Ανοίγει δρόµο κάποιου
πλάτους έτσι ώστε ο πεζός, δηλαδή ο πολίτης, να µπορεί να περάσει, να φτάσει στη θάλασσα και να µην τον κόβει η ιδιωτική
ιδιοκτησία. Εξαιρετική απόφαση την οποία δεν τόλµησε ποτέ κανείς να πάρει µέχρι σήµερα!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δεν κατάλαβα πώς κατανάλωσα τον χρόνο.
Έχει σηµασία, λοιπόν, πώς καθορίζει και αφήνει ελεύθερο
χώρο το 60% για τους λουόµενους. Και είναι κι αυτό σηµαντικό
γιατί στις πολυσύχναστες παραλίες πραγµατικά ο πολίτης δεν
µπορεί να κολυµπήσει, αν δεν πληρώσει οµπρέλα. Πρέπει να το
δούµε και το βλέπει αυτό αυτός ο νόµος. Πρέπει να δει και το
πώς θα γίνει ο διαχωρισµός. Διαφυλάττει τις µικρές παραλίες,
καθώς δεν δίνει χώρο ενοικιάσεως σε οµπρέλες, τραπεζοκαθίσµατα και όλα αυτά, έτσι ώστε να υπάρχει η ελεύθερη πρόσβαση.
Δεν θα ασχοληθώ άλλο µε τον αιγιαλό, παρά το γεγονός ότι
είναι πάρα πολλά αυτά που θα ήθελα να πω. Προσέξτε, όµως,
κάτι άλλο. Κατηγορηθήκαµε από τον κ. Μανιάτη ότι χάρη σε µας
αναπτύσσεται η Χρυσή Αυγή. Αλήθεια, πότε η Χρυσή Αυγή σήκωσε κεφάλι; Στη δική µας διακυβέρνηση; Το σκέφτηκε αυτό;
Εµείς είµαστε αυτοί που τολµάµε και δίνουµε τα 8 εκατοµµύρια
ευρώ, για τα οποία σήµερα µας κατηγόρησε η Χρυσή Αυγή, προκειµένου να γίνει το µουσείο.
Εµείς είµαστε αυτοί που τολµάµε, είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει,
είτε το θέλουν, είτε δεν το θέλουν. Εµείς τολµάµε να κοιτάξουµε
τους επιχειρηµατίες της Ελλάδας –και η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών της Ελλάδας δεν είναι οι µεγάλοι επιχειρηµατίες, αλλά
η µεσαία τάξη- και να τους πούµε «Ελάτε σε µια πραγµατικά
σωστή ανάπτυξη, βιώσιµη και δίκαιη σ’ αυτή τη χώρα, όλοι να
δουλέψετε, όλοι να παράγετε, όλοι να έχετε τον σχεδιασµό σας,
όλοι να έχετε τη θέση σας στον χώρο και ειλικρινά όλα αυτά µετά
θα βγουν σε καλό όχι µόνο δικό σας, αλλά του συνόλου της
χώρας, της οικονοµίας της χώρας, του σχεδιασµού και των χρήσεων επί της γης σ’ αυτή τη χώρα».
Θέλουµε χρόνο, είναι αλήθεια, να τελειώσουµε αυτόν τον σχεδιασµό. Αυτό ο κόσµος, όλοι οι Έλληνες, το κατανοούν και είναι
σίγουρο ότι θα µας δώσουν και την επόµενη τετραετία, όσο κι αν
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φωνάζουν ο Μανιάτης και άλλοι οι διάφοροι της Νέας Δηµοκρατίας να πέσει αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την κ.
Καρακώστα.
Ο κ. Γάκης από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει
τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω από δύο διαπιστώσεις. Πρώτον, θα έπρεπε µερικοί Υπουργοί Περιβάλλοντος των προηγούµενων κυβερνήσεων
–για να µην αναφερθώ ονοµαστικά- να κάνουν πολιτικό χαρακίρι,
όταν έρχονται εδώ και µας εγκαλούν µε βάση την εκτίµηση µιας
περιβαλλοντικής οργάνωσης ότι σήµερα λειτουργούµε αντισυνταγµατικά.
Δεύτερη διαπίστωση: Η αλαζονεία, η ειρωνεία και η πολιτική
εµπάθεια είναι ο πιο επικίνδυνος συνοδοιπόρος της πολιτικής
συµπεριφοράς. Φαίνεται ότι τα στελέχη του Κινήµατος Αλλαγής,
του ΠΑΣΟΚ δεν το εµπέδωσαν αυτά τα τέσσερα χρόνια στην Αντιπολίτευση. Είναι σίγουρο ότι ο ελληνικός λαός θα τους δώσει
πίστωση χρόνου ή θα τους στερήσει αυτή τη δυνατότητα οριστικά και αµετάκλητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα για τη συµµετοχή της χώρας µας σε έναν διεθνή, χρηµατοδοτικό οργανισµό, την Ασιατική Τράπεζα, Υποδοµών και
Επενδύσεων στοχεύει στην προώθηση της βιώσιµης οικονοµικής
ανάπτυξης και την περιφερειακή συνεργασία µε την Κίνα και άλλους πολυµερείς και διµερείς αναπτυξιακούς οργανισµούς. Το
νοµοσχέδιο λειτουργεί στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που επιζητούµε για την ελληνική οικονοµία. Επίσης, περιλαµβάνει ένα
σηµαντικό θέµα περιβαλλοντικό, κοινωνικό, αναπτυξιακό και εν
τέλει, ένα ζήτηµα ουσίας για το µέλλον της χώρας και των πολιτών της, τον αιγιαλό.
Στις διατάξεις για τον αιγιαλό, καθορίζονται µε σαφήνεια οι
διαδικασίες που αφορούν την αξιοποίησή του προς όφελος των
τοπικών κοινωνιών και του εθνικού συµφέροντος µε σεβασµό στο
περιβάλλον, µε στόχο να κυριαρχεί η αειφορία στην αναπτυξιακή
προοπτική.
Σε αυτό το τρίπτυχο δίνουµε µία αξιόπιστη, καινοτόµα διαδικασία και λειτουργική λύση για τα ζητήµατα του αιγιαλού που
αφορούν σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά και γεωµορφολογικά περιοχές της χώρας µας. Προστατεύουµε τον αιγιαλό απέναντι
στην αυθαιρεσία και ταυτόχρονα, δίνουµε στους πολίτες πρόσβαση στον ίδιο τον αιγιαλό.
Θα ήθελα, όµως, να αναφερθώ σε ένα πρόβληµα που εµφανίζεται ιδιαίτερα και ειδικά στα Δωδεκάνησα. Θα ήταν πολύ χρήσιµο να µου δίνατε λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, για να κάνω µία
ιστορική αναφορά.
Το πρόβληµα ξεκινάει από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Ο
Σουλτάνος της τότε Οθωµανικής Αυτοκρατορίας αφαιρούσε την
κυριότητα των γαιών σε κατοίκους των περιοχών που αντιστάθηκαν σε αυτόν, που είναι γνωστές ως δορυάλωτες, δηλαδή νησιά
τα οποία έχουν πολεµήσει εναντίον του και κατακτήθηκαν µε πόλεµο.
Κατά την Τουρκοκρατία, η αναγνωρισιµότητα της κυριότητας
νοµής και κατοχής των ακινήτων των φυσικών προσώπων γίνονταν µε το λεγόµενο προικοσύµφωνο, στο οποίο εγγράφονταν η
θέση, η έκταση, τα στοιχεία των ιδιοκτητών όµορων ακινήτων,
καθώς επίσης καθορίζονταν και η λεγόµενη προίκα όπως πολλές
φορές η αποδοχή των κληρονοµικών δικαιωµάτων και η αναγνώριση διακατοχικών δικαιωµάτων σε τρίτους.
Παράλληλα, το τουρκικό καθεστώς κατέγραψε τα ακίνητα και
υποχρέωνε τους κατοίκους των ακινήτων να δηλώσουν και να
αποδίδουν καθορισµένο ποσοστό σε σοδειά ή σε χρηµατικό
ποσό. Λόγω του υψηλού συντελεστή φορολόγησης και αδυναµίας καταβολής του σχετικού τιµήµατος, καθόσον προείχε η επιβίωση των Δωδεκανησίων και των οικογενειών τους, πολλοί δεν
προέβαιναν σε σχετική δήλωση, ώστε να αποφύγουν τη φορολόγηση και κατά αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουν κατά ένα
µέρος την επιβίωσή τους και την αποφυγή της υποχρεωτικής
στρατιωτικής επιβολής του τιµήµατος.
Το 1912, µε τη στρατιωτική εισβολή των Ιταλών και την κατά-
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κτηση των νησιών της Δωδεκανήσου διατηρήθηκε σχεδόν το ίδιο
φορολογικό καθεστώς των ακινήτων και της αναγνώρισης της
νοµής και κατοχής έως την περίοδο του 1922 που ξεκίνησε η κατάρτιση του κτηµατολογίου της Δωδεκανήσου.
Κατά την κατάρτιση του κτηµατολογίου της Ρόδου, της Κω και
εν µέρει της Λέρου από τους Ιταλούς κατακτητές διατηρήθηκαν
οι διακρίσεις των ακινήτων σε ελευθέρας ιδιοκτησίας –µουλκ- ή
δηµόσιες γαίες –αρζί µιρί- ως κατάλοιπο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.
Γνωρίζοντας οι Ιταλοί, ωστόσο, την ανεπάρκεια των καταστάσεων δηλωθέντων ακινήτων θεσµοθέτησαν τον Κτηµατολογικό
Κανονισµό, ο οποίος συµπεριλάµβανε στο µεγαλύτερο µέρος
της διαδικασίας εγγραφής των ακινήτων, αναγνωρίζοντας πάσης
φύσεως αποδεικτικά στοιχεία, ενώ απαιτούσαν και καταβολή τιµήµατος για την εγγραφή τους στους κτηµατολογικούς τόµους.
Σε πολλές περιπτώσεις, ακίνητα τα οποία εξυπηρετούσαν
στρατιωτικές ανάγκες του κατακτητή αποτυπώθηκαν, έλαβαν
αριθµό κτηµατολογικής µερίδας, αλλά καταγράφηκαν ως δηµόσια κτήµατα, ενώ άλλα ακίνητα, κυρίως παράκτιων περιοχών,
εξαιρέθηκαν της αποτύπωσης και δεν έλαβαν καθόλου αριθµό
κτηµατολογικής µερίδας. Τα ακίνητα αυτά εξυπηρετούσαν στρατιωτικές ανάγκες των κατακτητών.
Με τη συνθήκη παράδοσης των νησιών της Δωδεκανήσου το
1948 και µε την ενσωµάτωση στη µητέρα Ελλάδα το κυβερνητικό
διάταγµα 132/1929 παρέµεινε σε ισχύ µέχρι σήµερα, ενώ δεν
υπάρχει καµµία αναφορά για τις προαναφερόµενες εκκρεµότητες.
Την περίοδο του 1960 µε τη σύσταση της κτηµατολογικής υπηρεσίας του δηµοσίου στα Δωδεκάνησα, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και βάσει της τότε υφιστάµενης νοµοθεσίας έγινε
καταγραφή στα προαναφερόµενα ακίνητα, δηλαδή αυτά που δεν
είχαν αποτυπωθεί και λάβει κτηµατολογικές µερίδες κατά την κατάρτιση των κτηµατολογίων Ρόδου και Κω, ενώ τα ακίνητα αυτά
ήδη είχαν υφιστάµενες προ πολλών ετών µόνιµες κατοικίες και
είχαν χαρακτηριστεί ως αυθαίρετα κτίσµατα διωκόµενα επί δεκαετίες µε εξοντωτικά πρόστιµα για τους ιδιοκτήτες.
Με την ψήφιση του ν.2971/2001, όπως τροποποιείται από το
σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα, ο αιγιαλός προσδιορίζεται
ως η ζώνη της ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις του χειµέριου κύµατος και ως
ουσιώδες στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος προστατεύεται
από την πολιτεία.
Στα Δωδεκάνησα, όµως, ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 3
του Κτηµατολογικού Κανονισµού 132/1929, όπως σας είπα, ορίζεται ότι ο αιγιαλός έξω από τα αστικά κέντρα, εκτός δηλαδή των
οργανωµένων σχεδίων πόλεως, είναι η χερσαία εκείνη ζώνη που
εκτείνεται από τη θάλασσα µέχρι το όριο του µέγιστου χειµέριου
κύµατος, αλλά περιλαµβάνει επιπλέον και µία ζώνη πλάτους δώδεκα µέτρων.
Σε αυτή, λοιπόν, τη ζώνη της προσαύξησης των δώδεκα µέτρων σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν νοµίµως υφιστάµενα
κτήρια, τα οποία είτε προϋπήρχαν του έτους 1948 είτε είναι οικοδοµικές µερίδες µε κτήρια, κατοικίες πάνω σε αυτές τις κτηµατολογικές µερίδες, καταγεγραµµένα στα βιβλία των
κτηµατολογίων, οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες εντός της ενιαίας κοινόχρηστης κτηµατολογικής ζώνης και εµφανίζονται
στους κατά τόπους κτηµατολογικούς χάρτες που συνέταξαν οι
Ιταλοί στη Δωδεκάνησο του 1923.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα είναι απαραίτητη η αποκατάσταση της ισοτιµίας στη
µεταχείριση των πολιτών της Δωδεκανήσου, σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, αναφορικά µε την αντιµετώπιση
των κτισµάτων που βρίσκονται σε αυτή τη ζώνη των δώδεκα µέτρων, που είναι προσαύξηση του χειµέριου κύµατος, δηλαδή η
προσαύξηση του αιγιαλού της υπόλοιπης χώρας. Είναι, επίσης,
απαραίτητη για την καλύτερη αξιοποίηση του αιγιαλού αυτή η
ρύθµιση και για την ικανοποίηση του γενικού συµφέροντος. Δεν
ζητάµε κατάργηση αυτής της ζώνης των δώδεκα µέτρων. Ζητάµε
να διατηρηθεί αυτή η ζώνη των δώδεκα µέτρων. Δεν µπορεί,
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όµως, να παραβλέψει κανείς ότι µέσα σε αυτήν τη ζώνη υπάρχουν ιδιοκτησίες και κτίσµατα. Αυτή τη ρύθµιση ζητάµε.
Συζήτησε το Υπουργείο Οικονοµίας µία πρόταση, η οποία προήλθε µετά από γρήγορη διαβούλευση µε τοπικούς φορείς, την
οποία θα διαβάσω για να είναι γραµµένη και στα Πρακτικά της
Βουλής. Ελπίζω από το Υπουργείο Οικονοµίας να τη λάβει υπ’
όψιν στην επόµενη φάση επεξεργασίας αυτού του σχεδίου και
της επίλυσης αυτών των προβληµάτων.
Λέµε, λοιπόν, για τα νησιά του Νοµού Δωδεκανήσου και για τις
εκτός σχεδίου περιοχές κατά τη διαδικασία χάραξης των ορίων
του αιγιαλού και κατά εφαρµογή του άρθρου 3 του Κτηµατολογικού Κανονισµού Δωδεκανήσου 132/1929 που διατηρήθηκε σε
ισχύ µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ν.510/1947, όπου γίνεται
προσαύξηση του χειµέριου κύµατος κατά δώδεκα µέτρα και αυστηρά µέσα σε αυτήν τις δωδεκάµετρη ζώνη και όχι στη συνήθη
ανάβαση του χειµέριου κύµατος, να εξαιρούνται τα κτήρια τα
οποία προϋφίστανται του 1948.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε συνάδελφε,
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Δεν ζητάµε δηλαδή νοµιµοποίηση αυθαιρέτων τωρινής γενιάς όπως αυτά εµφανίζονται, κύριε Πρόεδρε, στις αεροφωτογραφίες αντίστοιχου έτους, καθώς επίσης
και ηµερίδες οικοδοµών που είναι και καταγεγραµµένες στα βιβλία των κτηµατολογικών γραφείων Ρόδου και Κω ως µερίδες οικοδοµών. Νοµίζω πως αυτό είναι ένα δίκαιο αίτηµα των κατοίκων,
αλλά και µια αποκατάσταση της ισονοµίας και της δικαιοσύνης
που πρέπει να αποκαταστήσουµε, κύριε Υπουργέ. Και πρέπει
γρήγορα στην επόµενη φάση αυτό να το λάβετε υπ’ όψιν, ώστε
να µπορέσουµε να προχωρήσουµε στην επίλυση του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Γάκης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Γάκη.
Τον λόγο έχει ο έχει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουβέλης για δέκα λεπτά.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ναυτιλία των Ελλήνων µε τον
µεγάλο αριθµό εγκατεστηµένων γραφείων διαχείρισης πλοίων,
ο οποίος ανερχόταν την 31η Δεκεµβρίου 2018 σε χίλιες τετρακόσιες µία εταιρείες έναντι χιλίων τριακοσίων ογδόντα επτά εταιρειών την 31η Δεκεµβρίου του 2017 -δηλαδή η παρούσα
ποσοστιαία αύξηση είναι 1%- έχει καταστήσει τη χώρα µας σε
ένα από τα σηµαντικότερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης παγκοσµίως
µε προφανή οφέλη για την εθνική οικονοµία, την απασχόληση,
αλλά και τη στήριξη του ευρύτερου ναυτιλιακού πλέγµατος.
Σήµερα -να το γνωρίζει το Κοινοβούλιο- η χωρητικότητα του
διαχειριζοµένου στόλου ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι πλοία άνω των χιλίων GT, χωρητικότητας 365,45
εκατοµµυρίων τόνων DWT, σηµειώνοντας αύξηση περίπου 6,6%
σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.
Η ελληνική και ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα εξωστρέφειας και υγιούς επιχειρηµατικότητας, που δραστηριοποιείται σε όλα τα µήκη και πλάτη του
πλανήτη. Επισηµαίνω ότι χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι και
για το έτος 2018 η ελληνόκτητος ναυτιλία συνέχισε να εκπροσωπεί άνω του 20% της παγκόσµιας χωρητικότητας σε όρους DWT
και πλέον του 51% της ναυτιλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ναυτιλία των Ελλήνων αποτελεί αδιαµφισβήτητα έναν από
τους σηµαντικότερους τοµείς της εθνικής οικονοµίας, συνεισφέροντας πάνω από 9% στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Η ναυτιλία
συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών µέσω της εισαγωγής κεφαλαίων από το
εξωτερικό, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από τα επίσηµα
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την εισαγωγή ναυτιλιακού συναλλάγµατος, που διοχετεύεται πολύπλευρα στην οικονοµία, την ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς και την επίτευξη
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πολλαπλασιαστικών ωφεληµάτων σε παράπλευρες δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη ναυτιλία.
Επικεντρώνοµαι στο άρθρο 56 και συγκεκριµένα στο νέο συνυποσχετικό µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της ναυτικής
κοινότητας που υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2019, δηλαδή
του τρέχοντος έτους, και επισηµαίνω ότι η ελληνική ναυτιλιακή
κοινότητα µέσω της εθελοντικής πρωτοβουλίας της αποδεικνύει
την πρόθεσή της να συµβάλλει περαιτέρω στην εθνική οικονοµία
της χώρας.
Η εν λόγω πρωτοβουλία υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το
2014, που µε το άρθρο 42 του ν.4301/2014 κυρώθηκε και είχε
ισχύ νόµου από τις 18 Ιουλίου του 2013 µε συνυποσχετικό µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της ναυτιλιακής κοινότητας.
Η αρχική διαδικασία οικειοθελούς παραχώρησης είχε εφαρµογή για το χρονικό διάστηµα από το έτος 2014 έως το έτος
2018 για τα φορολογικά έτη 2013 έως 2017, στο πλαίσιο της
οποίας συµµετείχαν το έτος 2014 τετρακόσιες εβδοµήντα οκτώ
εταιρείες και στα επόµενα έτη εξήντα πέντε επιπλέον εταιρείες,
οι οποίες αντιπροσώπευαν συνολικά πλέον του 95% της χωρητικότητας του υπό διαχείριση από την Ελλάδα στόλου.
Η κύρωση του νέου συνυποσχετικού του ελληνικού δηµοσίου
µε τη ναυτιλιακή κοινότητα αποτελεί ένα νέο συµβόλαιο µεταξύ
της πολιτείας µε τη ναυτιλία, που ανταποκρίνεται στην επιδίωξη
της Κυβέρνησης για κοινωνικά ανταποδοτική επιχειρηµατικότητα.
Βασική διαφοροποίηση του νέου συνυποσχετικού, σε σχέση
µε το προγενέστερο, του έτους 2014, είναι ότι η καταβολή της
οικειοθελούς παροχής µετατοπίζεται από το εταιρικό φορολογικό επίπεδο των πλοιοκτητριών εταιρειών στο επίπεδο των φυσικών προσώπων υπό την ιδιότητα των τελικών µετόχων ή
εταίρων ή πραγµατικών δικαιούχων, δικαιούχων πλοιοκτητριών
εταιρειών, πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σηµαία, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, ανερχόµενη σε σταθερό ποσοστό 10% επί των
εισαγοµένων ποσών σε οποιοδήποτε νόµισµα, προερχόµενων
από εισοδήµατα εκ µερισµάτων των εν λόγω πλοιοκτητριών εταιρειών για αόριστη χρονική διάρκεια. Κι αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Πρόκειται για συµφωνητικό αορίστου χρόνου.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρµόδιας Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας -αδιαµφισβήτητα στοιχεία-, ο αριθµός των πλοίων
που συµµετείχαν µέχρι σήµερα στη νέα διαδικασία οικειοθελούς
παροχής ανέρχεται σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του διαχειριζοµένου στόλου της ποντοπόρου ναυτιλίας.
Ειδικότερα, στη νέα διαδικασία µετείχαν περισσότερες από
πεντακόσιες τριάντα ναυτιλιακές εταιρείες, η πλειοψηφία των
οποίων αφορούσε διαχειρίστριες εταιρείες του άρθρου 25 του
ν.27/1975, καθώς επίσης και ναυτικών εταιρειών του ν.959/1979.
Ο συνολικός αριθµός δηλωθέντων πλοίων ξεπέρασε τον εντυπωσιακό αριθµό των τεσσάρων χιλιάδων δεκαέξι πλοίων και η δηλωθείσα χωρητικότητα -εδώ είναι το κρίσιµο στοιχείο- ξεπερνάει
το 95% της συνολικής διαχειριζόµενης χωρητικότητας της ποντοπόρου ναυτιλίας.
Η σχεδόν καθολική συµµετοχή της ναυτιλιακής κοινότητας στη
νέα οικειοθελή παροχή επιβεβαιώνει κατά την εκτίµησή µας ότι
η δηµιουργική Ελλάδα είναι παρούσα στην προσπάθεια κεφαλαιοποίησης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.
Επιτρέψτε µου να πω το εξής. Τα µακροοικονοµικά µεγέθη της
χώρας αδιαµφισβήτητα αναδεικνύουν τη συνεισφορά της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας στην απασχόληση και στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας µας. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, για το έτος 2018 εισέρρευσε συνάλλαγµα της κατηγορίας «Μεταφορές» του ισοζυγίου
υπηρεσιών και ανέρχονταν σε 16.629,9 εκατοµµύρια ευρώ έναντι
14.473,8 εκατοµµυρίων ευρώ του αντίστοιχου έτους 2017 και
12.574 εκατοµµυρίων ευρώ του αντίστοιχου έτους 2016. Είναι
προφανής η αύξηση και κατά συνέπεια είναι προφανέστατη η
απόδοση εσόδων µε το συνυποσχετικό στο ελληνικό δηµόσιο.
Συγκρίνοντας το ποσό του εισρεύσαντος συναλλάγµατος του
2018 µε το ποσό της αντίστοιχης περιόδου του 2017, προκύπτει
αύξηση της τάξης του 14,9% και, συγκρινόµενο µε το ποσό της
αντίστοιχης περιόδου του 2019, αύξηση της τάξεως του 32,25%.
Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλι-
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στών 2017 - 2018, το 2017 οι εισροές στο ισοζύγιο πληρωµών
από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών υπολογίζονται σε περίπου 9,14 δισεκατοµµύρια ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 16,91%
σε σχέση µε το 2016, όταν οι εισροές στο ισοζύγιο πληρωµών
ήταν 7,81 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της αρµόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρατηρείται αύξηση του διαχειριζοµένου
στόλου για το έτος 2018, τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα
έξι διαχειριζόµενα πλοία µε χωρητικότητα 200,3 εκατοµµύρια ΟΧ
κατά 2,37% και χωρητικότητας κατά 3,42%, έναντι του έτους
2017, γεγονός που καταδεικνύει αφ’ ενός τη διεύρυνση του ελληνόκτητου στόλου και αφ’ ετέρου τη δυναµική που παρουσιάζει
ο ναυτιλιακός τοµέας στην εθνική οικονοµία, παρά την υφιστάµενη κρίση στην παγκόσµια ναυλαγορά τα τελευταία έτη.
Πρέπει να σας πω ότι το ποσό ενός εκατοµµυρίου ευρώ κάθε
έτος από τα χρήµατα που θα εισρέουν στο ελληνικό δηµόσιο από
το συνυποσχετικό -που είναι εξαιρετικά σηµαντικό ποσό- θα διατίθεται για τη ναυτική εκπαίδευση.
Γνωρίζω ότι η συνεχής αναφορά σε αριθµούς πιθανότατα να
µην είναι εύληπτη στην παρούσα διαδικασία, αλλά έκανα την
αναφορά αυτή για να καταδείξω ότι τα τελευταία χρόνια, µε συγκεκριµένη πολιτική, έχουµε αυτά τα επιτεύγµατα στον χώρο της
ναυτικής βιοµηχανίας, επιτεύγµατα και αποτελέσµατα τα οποία
συνεισφέρουν στη συνεχή προσπάθεια της αύξησης των εσόδων
του ελληνικού δηµοσίου και προφανέστατα µε την πολυεπίπεδη
δίκαιη ανάπτυξη που επιδιώκουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να καταθέσετε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Για την οικονοµία του χρόνου δεν χρειάζεται
να τις αναγνώσετε, µπορείτε απλά να τις καταθέσετε και θα τις
µοιράσουν οι υπηρεσίες. Αν είναι κάτι σηµαντικό βέβαια, µπορείτε να το πείτε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά σε όλες, θα αναφερθώ σε δυο-τρεις
που είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, όπως το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2971/2001, που αφορά την
παραλία και τον ορισµό της παραλίας που ήταν µικρότερο πλάτος τα τριάντα µέτρα. Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να καθορίσει µικρότερο πλάτος παραλίας, µετά από αιτιολογηµένη κρίση,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν ιδίως τα ειδικότερα γεωµορφολογικά στοιχεία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και δοµηµένου
περιβάλλοντος της περιοχής.
Στο πλαίσιο εκπόνησης και θεσµοθέτησης των τοπικών χωρικών σχεδίων σε περιοχές που είναι καθορισµένος ο αιγιαλός, καθορίζεται και η γραµµή παραλίας µε βάση τα ως άνω κριτήρια
και στις περιπτώσεις που η φάση εκπόνησης των τοπικών χωρικών σχεδίων έχει ήδη καθοριστεί, η παραλία αυτή ενσωµατώνεται ως έχει. Είναι το πρώτο που θεωρούµε σηµαντικό.
Το δεύτερο, επίσης, που θεωρούµε ότι είναι σηµαντικό είναι
ότι η ισχύς της παραγράφου 5 του άρθρου 2, που αντικαθίσταται
µε το άρθρο 24 του σχεδίου νόµου, αρχίζει από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
Επίσης, έγινε πολλή συζήτηση στις επιτροπές για το 14Α, περίπτωση β’. Θα την επανεξετάσουµε και το επόµενο διάστηµα θα
τη φέρουµε πιο βελτιωµένη. Την αφαιρούµε από το συγκεκριµένο.
Ένα ακόµα ιδιαίτερα σηµαντικό είναι -το ανέφερα και στις επιτροπές- ότι το Υπουργείο Οικονοµικών δεν αδειοδοτεί. Αδειοδοτεί την παραχώρηση χρήσης. Τα άλλα Υπουργεία αδειοδοτούν
τις εγκαταστάσεις, αδειοδοτούν τα τεχνικά έργα και έρχεται το
Υπουργείο Οικονοµικών, αφού έχει πάρει όλα τα προηγούµενα,
και κάνει την παραχώρηση χρήσης. Για αυτό στις περιπτώσεις
εκεί που φαίνεται η αδειοδότηση, συµπληρώνουµε και την παραχώρηση χρήσης, για να µην υπάρχει καµµία αµφιβολία.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι για τις συγκεκριµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις -και κάποιες ακόµη που έρχονται µέσα στο
επόµενο διάστηµα- πήραµε υπ’ όψιν µας Βουλευτές που τις πρό-
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τειναν –βλέπω εδώ τον κ. Ξυδάκη, τον κ. Τσιρώνη και κάποιους
άλλους Βουλευτές- και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως,
επίσης, και τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης µε τις προτάσεις που κάναµε και µε τη συζήτηση που έγινε στις επιτροπές
και ερχόµαστε και φέρνουµε το συγκεκριµένο κείµενο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα φέρετε κι άλλες;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Είναι µερικές ακόµη, κάτι λίγες, αλλά οι βασικές είναι εδώ.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Αικατερίνη
Παπανάτσιου καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): 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, έξι
µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από
το Ελληνικό Σχολείο Στοκχόλµης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Ξυδάκη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά και αµέσως µετά
ο κ. Τσιρώνης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Υπουργός µόλις πριν κάλυψε πολλές από τις παρατηρήσεις
τις οποίες έχουµε αναπτύξει -και από την Αντιπολίτευση αλλά και
από τη Συµπολίτευση- περίπου ενάµισι µε δυο χρόνια πριν. Εγώ
κάνω ερωτήσεις προς την κ. Παπανάτσιου, την Υπουργό, από τον
Ιανουάριο του 2018 –και µε επανάληψη τον Ιούνιο του 2018- και
συζητούµε επαρκώς για τη θωράκιση του Έλληνα πολίτη, του αισθήµατός του και του συνταγµατικού του δικαιώµατος να έχει
πρόσβαση σε όλες τις παραλίες της ελληνικής επικράτειας, για
το πώς θα εκσυγχρονίσουµε τη νοµοθεσία της δεκαετίας του
1980, τον λεγόµενο «νόµο Τρίτση», µε τον οποίο δόθηκε απρόσκοπτη πρόσβαση στους πολίτες, αλλά και για την πολιτική βούληση, το πολιτικό σχέδιο και τη διαρκή εκφρασµένη βούληση της
Αριστεράς, όπως εκφράστηκε και το 2005, όταν µε την «Ανοιχτή
Πόλη» και τον Αλέξη Τσίπρα κατεβήκαµε στις παραλίες του Ελληνικού και ρίξαµε τα παράνοµα συρµατοπλέγµατα.
Νοµίζω ότι µέσα από πολλές δυσκολίες, µέσα από πολλές νοµικές δυσκολίες και εναρµόνιση ενός σύνθετου νοµοθετικού
πλαισίου και καινούργιων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, οι
οποίες άλλες είναι χρήσιµες και ωφέλιµες για την οικονοµία και
άλλες είναι οχλούσες και παρακωλύουσες την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες, βρέθηκε µια τοµή. Πήρε πολύ χρόνο, πήρε
πολύ κόπο και τώρα έχουµε µια σώφρονα και δηµοκρατική
χρήση των παραλιών και του αιγιαλού.
Νοµίζω ότι και µε τους κανόνες που θέτουµε τώρα µπαίνει
ένας φραγµός και κάποια λελογισµένα όρια απέναντι στην υπερεκµετάλλευση και τα φαινόµενα του υπερτουρισµού, τα οποία
µόνο ζηµιά θα κάνουν µεσοπρόθεσµα. Ήδη κάνουν και τώρα που
µιλάµε στη συνολική δυναµικότητα της οικονοµίας του τουρισµού. Διασφαλίζουµε τον πολίτη και όλα τα συνταγµατικά του δικαιώµατα. Ταυτόχρονα, δείχνουµε κατανόηση και γνώση,
θεσπίζοντας κανόνες που βοηθούν την υγιή επιχειρηµατικότητα.
Από τις παρατηρήσεις που είχαµε κάνει, η Υπουργός έχει δεχθεί κάποιες υπό τη µορφή βελτιώσεων. Υπάρχουν ήδη ενσωµατωµένες και θα µας τα ανακοινώσει όλα -νοµίζω ότι τα έχει δώσει
στους συναδέλφους- και για το όριο του 60% κάθε παραλίας να
παραµένει ελεύθερη, να µην παραδίδεται για εµπορική εκµετάλλευση έως το 40%, που θα παραδίδεται για εµπορική εκµετάλλευση.
Προφυλάσσονται και οι µικρές παραλίες, στις οποίες υπήρχε
µια ασάφεια στη διατύπωση. Αναφερόταν ότι θα µπορούσαν και
οι µικρές παραλίες µε εµβαδό εκατόν πενήντα - διακοσίων τετραγωνικών µέτρων να παραδοθούν για εκµετάλλευση. Δεν πρόκειται για αυτό. Δεν θα απλωθούν ξαπλώστρες και οµπρέλες σε
αυτή τη µικρή παραλία. Θα υπάρξει µόνο µια ελάχιστη διευκόλυνση σε µια επιχείρηση που έχει πλωτά µέσα και παίρνει τους
λουόµενους ή τους τουρίστες και τους πηγαίνει µέσα στη θάλασσα.
Υπάρχει δίκαιη αντιµετώπιση, αυστηρή και ισόνοµη για όλους
τους παραβάτες και για αυτούς που κάνουν αυθαίρετη καταπάτηση της παραλίας -που πάει και κατέχει ένα τµήµα- µε πολύ αυστηρές κυρώσεις. Είναι αυτόφωρο το αδίκηµα και επιλαµβάνεται
το Λιµενικό. Ελπίζω το Λιµενικό να κάνει τη δουλειά του, να είναι
παρόν, να είναι εκεί. Δεν είναι πάντα.
Μιλάµε µε όρους της πραγµατικότητας και όχι µε όρους του
ιδεατού καθήκοντος ή του καθήκοντος, αυτού που πρέπει. Δεν
είναι πάντα το Λιµενικό στην ώρα του, όµως τώρα, µε τις ρυθµίσεις της νοµοθεσίας, ορίζεται η προς εκµετάλλευση έκταση µε
πινακίδα που ορίζεται ακριβώς και λέει πού είναι. Η ιστοσελίδα
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του οικείου δήµου θα περιέχει το σκαρίφηµα και το τοπογραφικό
της εµπορικής παραλίας, άρα και της ελεύθερης, και θα υπάρχει
και ένας αριθµός τηλεφώνου, για να σπεύσει και να ζητήσει την
τιµωρία ο πολίτης, αν διαπιστώσει παράβαση.
Είναι τραγικό και αστείο στην Ελληνική Δηµοκρατία του 2019,
όταν δούµε ένα όχηµα να καταλαµβάνει πεζοδρόµιο ή να φράζει
µε αυτή την κτηνωδία, που χαρακτηρίζει δυστυχώς µερικούς
συµπολίτες µας, τη διάβαση για έναν τυφλό ή για έναν ανάπηρο,
να µπορούµε και να είµαστε υποχρεωµένοι ηθικά να πάρουµε τηλέφωνο την Τροχαία και να έρθει να το σηκώσει. Το ίδιο δικαίωµα
θα πρέπει να έχει και ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος πάει µε την
οικογένειά του να κάνει δέκα µπάνια ετησίως. Όταν βλέπει να
έχουν καταλάβει την παραλία και να τον υποχρεώνουν να πληρώσει ξαπλώστρες και οµπρέλες σε τµήµα που πρέπει να είναι
ελεύθερο, θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να ζητήσει την άµεση
αποµάκρυνση και την άµεση τιµωρία.
Με µεγάλη χαρά βλέπω ότι έχουν περιληφθεί αυτές οι προβλέψεις σε αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο που έχουµε. Ελπίζω, εύχοµαι
και κάνω έκκληση ή και απαίτηση ο νόµος αυτός να αρχίσει να
εφαρµόζεται αµέσως. Όλη η διαδικασία των εφαρµοστικών διατάξεων και των υπουργικών αποφάσεων να µην αργήσει, να προλάβουµε αυτό το καλοκαίρι να έχουµε µια καλύτερη εικόνα και
µια καλύτερη ουσία, µια πιο δηµοκρατική λειτουργία µέσα στη
χώρα µας.
Θέλουµε τον τουρισµό. Θέλουµε το έσοδο από τον τουρισµό.
Θέλουµε να στηρίξουµε την τουριστική οικονοµία, αλλά µια οικονοµία που στηρίζεται σε µία άδικη κοινωνική λειτουργία, που
αποκλείει τον πτωχό, τον αδύνατο, τον πολίτη από την ελεύθερη
πρόσβαση στις παραλίες της πατρίδας του, δεν είναι µια υγιής
οικονοµία. Είναι µία άρρωστη οικονοµία, που χαρακτηρίζει τους
δουλοπάροικους και τους είλωτες.
Χαίροµαι που µερικές διατάξεις από αυτές βάζουν µία τάξη σε
µερικά θέµατα, τα οποία έχουν πολύ µεγάλο συµβολικό βάρος
και έχουν και ηθικό και ψυχολογικό όφελος για τους πολίτες που
θα ζητήσουν να ξεκουραστούν από τα βάσανα της χρονιάς και
δίνει και ένα µεγάλο µήνυµα τι σηµαίνει ισοπολιτεία, ισονοµία και
σεβασµός στα πολιτικά και ατοµικά δικαιώµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Ξυδάκη.
Συγγνώµη, κύριε Τσιρώνη, αλλά προηγείται ο κ. Βορίδης. Σας
είχα προσφωνήσει, αλλά είχα παραλείψει τον κ. Βορίδη, επειδή
δεν ήταν στην Αίθουσα.
Κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Νοµίζω ότι δεν θα τα χρειαστώ,
κύριε Πρόεδρε, γιατί θα αναφερθώ σε ένα ζήτηµα, το οποίο µου
έχει προξενήσει αλγεινή εντύπωση και θα ήθελα λίγο τη θέση της
Κυβέρνησης πάνω σε αυτό.
Κατετέθη µια τροπολογία, η οποία, µε το που κατετέθη, απεσύρθη; Όχι, θέλω να ακούσω αν απεσύρθη ή όχι για να συζητήσουµε για αυτή.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ποια τροπολογία λέτε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αµέσως. Είναι αυτή που αναφέρεται
στη σύµβαση παραχώρησης µεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και «Ιπποδροµίες
Ανώνυµη Εταιρεία». Είναι η τροπολογία µε αριθµό 2092.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Δεν την έχω υπ’ όψιν µου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αν δεν την έχετε υπ’ όψιν σας, είναι
ακόµη χειρότερα τα πράγµατα, γιατί φέρει την υπογραφή σας
στη θέση του Υπουργού Οικονοµικών, του κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου. Υπογράφετε εσείς, κυρία Παπανάτσιου, όπως φέρει την
υπογραφή σας και στη θέση του Αναπληρωτή, του κ. Χουλιαράκη. Επίσης, δεν υπογράφεται από τον αρµόδιο Υπουργό Αθλητισµού, αλλά από την κ. Ζορµπά.
Θέλω, λοιπόν, να ρωτήσω αν αυτή η τροπολογία ισχύει ή όχι,
για να τη συζητήσουµε; Αν δεν ισχύει, θέλω επίσης να κάνω ερωτήσεις για την κατάθεσή της. Την ξέρει η Κυβέρνηση; Εσείς που
την υπογράφετε, την ξέρετε την τροπολογία;
Για να µη χάνω τον χρόνο, κατ’ αρχάς να ξέρουµε εάν έχει
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αποσυρθεί ή όχι. Μπορεί να µας το διευκρινίσετε αυτό το ζήτηµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Βορίδη, έχει
αποσυρθεί.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, που τη
ζητώ τη διευκρίνιση, αλλά είναι σηµαντικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας δηλώνω εγώ ότι
έχει αποσυρθεί.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εµφανίζεται αυτή κατατεθείσα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα των κυβερνητικών εδράνων)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Πού την είδατε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πού την είδα; Θα σας πω πού την
είδα, επειδή µε ρωτάει ο κύριος σύµβουλος. Δεν ξέρω βέβαια
την ιδιότητα του κυρίου που µε ρωτάει, αλλά για να διευκολύνουµε τη διαδικασία -αν και δεν υποχρεούµαι να απαντώ σε συµβούλους…
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Είναι γενικός γραµµατέας…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ό,τι και να είστε. Δεν είστε µέλος
της Κυβέρνησης, δεν είµαι υποχρεωµένος να σας απαντώ.
Θα σας πω ότι είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2092 και
ειδικό 281. Κατετέθη στις 15-4-19, ώρα 14:05’.
Λοιπόν, πρόκειται περί αθλίας απόπειρας. Ακούστε, κύριε
Μαντά, και θα µου δώσετε εσείς δίκιο σε αυτό που λέω τώρα, όχι
άλλος, εσείς, το µετράω πολύ, ειδικά από εσάς.
Έχει υπάρξει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια σύµβαση παραχώρησης µεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α. Ε.».
Ο στόχος αυτής της συµβάσεως παραχώρησης είναι η διεξαγωγή ιπποδροµιών και η ανάθεση ιπποδροµιακού στοιχήµατος.
Είναι η εξέλιξη -το λέω προς όλους τους συναδέλφους- αν θυµάστε, της ιστορίας µε τον ΟΔΙΕ.
Υπήρχε παλιά ο Οργανισµός Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος. Αυτός µπήκε σε µια διαδικασία αποκρατικοποιήσεως -και
ορθώς λέω εγώ-, εν συνεχεία ετέθη το ζήτηµα ποιος θα διεξάγει
τις ιπποδροµίες και έγινε ένας διεθνής διαγωνισµός. Στον διεθνή
διαγωνισµό -τη θυµάστε ενδεχοµένως οι παλαιότεροι ηµών την
ιστορία- υπήρχαν διάφορα σχήµατα. Τελικώς κατέληξε να συµµετάσχει ένας, οι «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.», µε βασικό µέτοχο, αν
θυµάµαι καλά, τον ΟΠΑΠ.
Αυτός, λοιπόν, κατόπιν αυτού του διαγωνισµού, ανέλαβε την
παραχώρηση. Ωραία ως εδώ. Του παραχωρήθηκε, λοιπόν, µε
βάση τη σύµβαση αυτή, το αποκλειστικό δικαίωµα διεξαγωγής
ιπποδροµιών µε τους όρους της συµβάσεως και ιπποδροµιακού
στοιχήµατος. Για τη χρήση των εγκαταστάσεων του Ιπποδροµίου
Μαρκοπούλου έπρεπε να καταβάλλει το ποσό των 2 εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως.
Έρχεται η σύµβαση αυτή εδώ και γίνεται αλλαγή, µε το εξής
επιχείρηµα. Προσέξτε τώρα. Επειδή, λέει, έχουν σταµατήσει να
διεξάγονται ιπποδροµίες, ποιος έχει την ευθύνη διεξαγωγής ιπποδροµιών; Ο παραχωρησιούχος, αυτός πρέπει να τις κάνει.
Αυτός σταµάτησε να τις κάνει, γιατί χάνει χρήµατα, και ζητάει τα
εξής. Τονίζω το έχει πάρει µε διεθνή διαγωνισµό.
Ζητάει να του µειωθεί η µίσθωση, από 2 εκατοµµύρια ευρώ
που πληρώνει να πληρώνει 200.000 ευρώ. Σε βάθος εικοσαετίας
η σύµβαση, από την οποία έχουν παρέλθει τα πέντε χρόνια και
µένουν δεκαπέντε ακόµα. Αυτό κάνει περίπου µια διαφορά, αν
θυµάµαι καλά, µε γρήγορο υπολογισµό 30 εκατοµµύρια να εισπράττει το ΤΑΙΠΕΔ λιγότερα, το δηµόσιο δηλαδή.
Δεύτερον, ζητάει να µπορέσει να συγχωνεύσει τις «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.», που είναι ζηµιογόνος, µε τον ΟΠΑΠ. Γιατί; Ο ΟΠΑΠ
έχει κέρδη, θα συµψηφίσει τις ζηµίες που έχει µε τα κέρδη, για
να αποφύγει την καταβολή φόρου, δηλαδή άλλα περίπου 10 εκατοµµύρια απώλεια από αυτόν τον συµψηφισµό.
Επίσης, να αλλάξουν οι χρήσεις γης γύρω από το Ιπποδρόµιο,
προκειµένου να δοθούν πρόσθετες χρήσεις γης. Άρα να αποκτήσει µια πρόσθετη αξία και όλες αυτές οι µονοµερείς, βλαπτικές
για το δηµόσιο συµφέρον, µεταβολές θα γίνουν -το τονίζω- χωρίς
την παραµικρή δέσµευση και αλλαγή των υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου.
Και αυτή η τροπολογία έρχεται τώρα, εκπρόθεσµη, ενώ εξελίσσεται η συζήτηση αυτή σε αυτό το νοµοσχέδιο, χωρίς υπο-
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γραφές των Υπουργών, παρά µε υπογραφή της κ. Παπανάτσιου,
η οποία προφανώς δεν έχει καν αντιληφθεί περί τίνος πράγµατος
οµιλούµε. Ελπίζω να έχει αποσυρθεί. Να µη διανοηθείτε να κάνετε τέτοιο βήµα ούτως ή άλλως, πολλώ µάλλον µε µια διαδικασία υφαρπαγής.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να περιµένω να
ακούσω την τοποθέτηση της Κυβέρνησης στο ζήτηµα αυτό, ότι
πράγµατι έχει αποσυρθεί αυτή η απαράδεκτη τροπολογία που
έρχεται µε αυτή την απαράδεκτη µεθόδευση, η οποία είναι σκανδαλωδώς βλαπτική για το δηµόσιο συµφέρον και βάζει δε µπροστά -και αυτό είναι ακόµα χειρότερο- την αγωνία οικογενειών που
ζουν πράγµατι από τη διεξαγωγή ιπποδροµιών.
Έρχεται τώρα ο παραχωρησιούχος και λέει: «Εγώ σταµατώ τη
διεξαγωγή», άρα δεν παίρνουν χρήµατα οι προπονητές, δεν παίρνουν χρήµατα οι ιδιοκτήτες ίππων, δεν παίρνουν χρήµατα οι εργαζόµενοι. Τους έχει στον αέρα, παραβιάζοντας τη σύµβαση, και
αντί το ελληνικό δηµόσιο να ενεργοποιήσει τα δικαιώµατα που
έχει από τη σύµβαση, εξαιτίας των παραβιάσεων που κάνει ο παραχωρησιούχος, αντιθέτως έρχεται και κάνει βλαπτικές µεταβολές, χωρίς να έχει δεσµεύσει τον παραχωρησιούχο στο
παραµικρό.
Και έρχεται να το περάσει σήµερα µε αυτόν τον τρόπο, εξ
υφαρπαγής, χωρίς καν υπογραφές των αρµοδίων Υπουργών, του
Υπουργού Οικονοµικών δηλαδή, που είναι για το ΤΑΙΠΕΔ, του κ.
Τσακαλώτου, και του αρµοδίου Υπουργού Αθλητισµού, που είναι
ο κ. Βασιλειάδης, παρά µε άλλες υπογραφές.
Με συγχωρείτε, αλλά είναι απίστευτο αυτό το οποίο συµβαίνει,
είναι πρωτοφανές. Θεωρώ ότι είναι τελείως αδιανόητο. Φαντάζοµαι ότι την έχετε ήδη αποσύρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Βορίδη, να σας
ενηµερώσω µε βάση το Προεδρείο, µε τη γνώση που έχουµε
εµείς, έχει αποσυρθεί η εν λόγω τροπολογία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Στο site της Βουλής
είναι αναρτηµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Στο σηµείωµα που έχω
λέει ότι δεν έχει κατέβει ακόµη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πάντως έχει κατατεθεί, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν το αρνήθηκε κανείς αυτό, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Για να αποσυρθεί κάτι που έχει κατατεθεί, πρέπει να υπάρξει δήλωση.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Βεβαίως.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Είχε κατατεθεί όταν οι Υπουργοί έλειπαν στο εξωτερικό και οι
δύο. Επειδή επιστρέψανε οι Υπουργοί, αποσύρθηκε και θα επανέλθει σε κάποιο άλλο νοµοσχέδιο από τους αρµόδιους Υπουργούς. Εγώ είχα υπογράψει για τους Υπουργούς που έλειπαν στο
εξωτερικό, και για τον Αναπληρωτή και για τον Υπουργό Οικονοµικών. Εσείς επτά λεπτά σκιαµαχείτε εδώ πέρα τώρα για πράγµατα τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγµή.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε να
λάβω τον λόγο για το «σκιαµαχείτε»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, κύριε Βορίδη,
έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Υπουργέ, να ενηµερώσουµε
για την κοινοβουλευτική διαδικασία: όταν κατατίθεται µια τροπολογία, η τροπολογία αυτή, µας λέτε ότι έγινε µε αυτόν τον τρόπο,
δηλαδή τι; Έλειπαν οι Υπουργοί και βάλατε εσείς υπογραφή.
Εγώ να ρωτήσω: και γιατί να µην περιµένετε να έρθουν οι Υπουργοί και να βάλουν κανονικά υπογραφή, παρά σπεύσατε, υπογράψατε, καταθέσατε;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Καλώς υπεγράφη…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι καλώς, κακώς.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ακριβώς επειδή επιστρέψανε, γι’ αυτό αποσύρθηκε και θα πάει
σε άλλο νοµοσχέδιο.
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κακώς. Αλλά προσέξτε και κάτι άλλο
τώρα. Για να αποσυρθεί µια τροπολογία, άπαξ και κατετέθη, χρειάζεται δήλωση της Κυβερνήσεως -αλλιώς δεν αποσύρεται µαγικά-, η οποία, κύριε Μαντά, µόλις έγινε. Ευχαριστούµε πολύ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Πάντως έχει αποσυρθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Αυτό θα το διευκρινίσετε, κυρία Υπουργέ, και την ώρα που θα πάρετε τον λόγο. Μπορείτε εάν θέλετε να τοποθετηθείτε.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσιρώνης για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ιδιαίτερα έµπειρος για την ελληνική παραλία. Όποιος έχει περπατήσει σε ελληνική παραλία
θα δει αυτή την αθλιότητα, αυτή την αναρχία -µε την κακώς εννοούµενη έννοια της λέξης- που επικρατεί, µε ανθρώπους να µη
γνωρίζουν τι είναι δικό τους και τι είναι του κράτους, µε δρόµους
που βουλιάζουν, πέφτει αυτοκίνητο µέσα και ο δήµαρχος δεν
µπορεί να διορθώσει, γιατί είναι παράνοµος ακόµα και ο δρόµος,
µε βιολογικούς καθαρισµούς που στην πρώτη φουσκοθαλασσιά,
όπως στη Νάξο, πληµµυρίζουν, γιατί είναι παρανόµως πάνω στον
αιγιαλό, µε τη µισή πόλη της Ζαχάρως στην παραλία να είναι χτισµένη πάνω σε παλαιό αιγιαλό και να είναι εντελώς παράνοµη,
πέντε, επτά, οχτώ οικοδοµικά τετράγωνα µέσα, δεν µιλάµε στο
κύµα, αυτή τη στιγµή να είναι τελείως στον αέρα, ή µε κάποια
µπιτσόµπαρα σε παραλίες, όπως στη Σαντορίνη, που, όχι µονάχα
λειτουργούν απρόσκοπτα, είναι εντελώς παράνοµα, αλλά έχουν
κάνει και προβλήτες µέσα στη θάλασσα και κανένας φυσικά δεν
µπορεί να τους κουνήσει. Όλο αυτό το χάος, που οφείλεται στο
πελατειακό κράτος, σε αυτό το φαύλο πελατειακό κράτος που
βούλιαξε τη χώρα µας, ξαφνικά εδώ πέρα µέσα η Αντιπολίτευση
δεν το θυµάται, δεν το έχει ζήσει, δεν το έχει δει, δεν έχει δει όλη
αυτή την αθλιότητα δεκαετιών ή δεν έχει δει ότι έχουν χτιστεί καριέρες, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, τα οποία τα περισσότερα δεν
έχουν άδεια, αθλητικά κέντρα, ακόµα και σχολεία. Και έρχεται
τώρα, για παράδειγµα, κάποιος κύριος από την Αντιπολίτευση
και ανακαλύπτει ότι ο κ. Βούτσης, µε δική µου σύµφωνη γνώµη,
ανακάλεσε κατεδάφιση ενός σπιτιού στα Περιβολάκια Ραφήνας!
Πω, πω, το σκάνδαλο, το πελατειακό!
Να σας πω όµως, για να ακούν οι συµπολίτες σας που έχουν
σπίτια µέσα σε τέτοιες εκτάσεις, αυθαίρετα, ότι ο συγκεκριµένος
πολίτης, λοιπόν, που το σπίτι του το έχει χτίσει εδώ και πολλές
δεκαετίες, όταν το έχτισε είχε πάρει άδεια και δεν ήταν δασική η
περιοχή, ήταν γεωργική. Αυθαίρετο, εκτός σχεδίου έχτισε ο άνθρωπος. Τρεις πολυκατοικίες γύρω του, στο ίδιο οικοδοµικό τετράγωνο, είναι νόµιµες, δεν είναι δασικές. Και όλη η έκταση της
περιοχής, εάν δείτε, η αναδασωτέα έκταση που κρίθηκε, αφού
είχε χτίσει ο άνθρωπος το σπίτι του, η αναδασωτέα είναι έκταση
εξακοσίων τετραγωνικών µέτρων, 25Χ25, συµπολίτισσες και συµπολίτες. Ειδικά αυτή η κηλίδα γης ήταν δάσος κατά το Δασαρχείο. Όλη η άλλη έκταση γύρω δεν είναι δάσος. Και τι είπαµε
εµείς µε τον κ. Βούτση τότε; Να αναβληθεί η κατεδάφιση µέχρι
να γίνουν δασικοί χάρτες, οι οποίοι έχουν γίνει στην περιοχή
αυτή τη στιγµή που µιλάµε. Τότε, όταν µας παραδώσανε, είχαµε
δασικούς χάρτες µόνο στο 0,8% της Ελλάδος, ούτε στο 1%. Γινόταν επί δεκαετίες φυσικά, για να έχετε όµηρους αυτούς τους
πολίτες. Τους είχατε όµηρους στην Πεντέλη, στα Περιβολάκια
και οπουδήποτε αλλού. Και έχετε και το θράσος και µιλάτε.
Και τώρα αυτές οι οικιστικές πυκνώσεις, για τις οποίες περί
πολλού ο λόγος, είναι µόνο το 0,17% των χαρτών. Έχουµε κυρώσει το 40% των χαρτών της χώρας και θα τελειώσουµε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, και δεν θα είναι όµηροι πια οι πολίτες, θα
ξέρει ο συµπολίτης µας αυτός εάν το σπίτι του είναι πάνω σε
δάσος ή όχι και όχι στιγµατικά µια - µια περίπτωση: δασικό - µη
δασικό, δασικό - µη δασικό, που ειρωνικά το λέτε «δαντέλα».
Και γυρίζω τώρα στο νοµοσχέδιο αυτό, το οποίο είναι κάτι αντίστοιχο, γιατί ίδιες µε τα δάση είναι και οι παραλίες µας. Αυτή η
αναρχία, αυτό το πελατειακό καθεστώς, το οποίο διέλυσε τη
χώρα, είχε όµηρους όλους τους πολίτες.
Εµείς, οι Οικολόγοι Πράσινοι, ξέρετε, είχαµε πολλές αντιρρήσεις, το επισήµανα και στις επιτροπές, έχω µιλήσει επίσηµα, και
τις καταθέσαµε και µπορώ να οµολογήσω ότι είµαι αρκετά ικα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νοποιηµένος για πάρα πολλές βελτιώσεις. Θα πω σε ποια συµφωνήσαµε και σε ποια όχι.
Κατ’ αρχάς ξεκαθαρίσαµε κάτι πάρα πολύ σηµαντικό, ότι, όταν
λέµε για αδειοδότηση υφιστάµενων εγκαταστάσεων, µιλάµε αποκλειστικά για αυτές που είναι ουσιωδώς αναγκαίες, τεράστια διαφορά: Ένας ταρσανάς που δεν είχε νόµιµη γλίστρα. Πώς θα
µπορούσε ο άλλος να ρίξει τα σκάφη του στη θάλασσα; Ή µια
υδατοκαλλιέργεια χωρίς εγκαταστάσεις. Μα, πώς µπορεί να µην
έχει µια βάρκα αυτός που έχει τους κλωβούς; Δεν γινόταν. Οι ουσιωδώς αναγκαίες εγκαταστάσεις, λοιπόν, δύναται να αδειοδοτηθούν, αν κατά τον νόµο µπορούν να αδειοδοτηθούν. Να το
πούµε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Περάσαµε µέσα στον νόµο επιτέλους την προσαρµογή στην
κλιµατική αλλαγή, γιατί κινδυνεύουµε να φτάσει η θάλασσα πολύ
πιο ψηλά. Προσθέσαµε επιτέλους τους ειδικούς όρους
«NATURA».
Και φυσικά στο άρθρο 28, για παράδειγµα, µόνο αποκλειστικά
δηµόσια και για κοινωφελή σκοπό νοµιµοποιούνται, τελειώνουµε
µε τα παράνοµα ιδιωτικά. Και φυσικά αποκλείστηκε κάθε νοµιµοποίηση ξενοδοχείων τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή.
Διατηρούµε µια σοβαρή διαφωνία -και εάν τεθεί ζήτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας εµείς θα καταψηφίσουµε- για τις έρευνες
υδρογονανθράκων. Να το ξεκαθαρίσουµε. Εµείς, οι Οικολόγοι
Πράσινοι, διαφωνούµε γενικά µε τις εξορύξεις. Το έχουµε πει, το
έχουµε επισηµάνει και πιστεύουµε ότι είναι µια καταστροφή όχι
µόνο για το περιβάλλον, αλλά και για την οικονοµία της χώρας.
Δεν θα ωφεληθεί σε τίποτα η οικονοµία της χώρας από τις εξορύξεις. Έστω όµως ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου υπογράφει, παρά τη δική µας αντίρρηση, συµβάσεις. Και εδώ να
επισηµάνω ότι και τα κόµµατα που είναι αντίθετα, εκτός από τους
Οικολόγους, όπως το ΚΚΕ, δεν διαφωνούν µε τις εξορύξεις, αλλά
διαφωνούν µε την παραχώρηση σε ιδιώτες. Έχει µεγάλη διαφορά. Εµείς διαφωνούµε µε τις εξορύξεις αυτές καθαυτές.
Έχουµε ριζική διαφορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω.
Η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου -και το σέβοµαι- θέλει να γίνουν αυτές οι εξορύξεις. Και πρέπει να γίνουν έρευνες. Ε, δεν
είναι ανάγκη να γίνουν οι έρευνες επί του αιγιαλού. Ξέρουµε όλοι
πώς γίνονται οι έρευνες, µε ηχοβολισµούς, µε µικρές εκρήξεις ή
µε γεωτρήσεις. Ε, δεν είναι ανάγκη να γίνουν στα πενήντα µέτρα
του αιγιαλού. Ας στριµωχτεί και λίγο η εταιρεία που θα κάνει
αυτές τις έρευνες. Κυρία Υπουργέ, σας καταθέτω την έκκληση
και τώρα, ας στριµωχτεί η εταιρεία και ας πάει πενήντα µέτρα
παραπάνω.
Θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε στο άρθρο που λέει ότι επιτρέπονται οι ερευνητικοί σκοποί -φυσικά και επιτρέπονται- για επιστηµονικούς
λόγους:
να
αποκλειστεί
η
έρευνα
για
υδρογονάνθρακες, γιατί χρειάζεται να καταλάβουν και αιγιαλό.
Ας πάνε πενήντα µέτρα πιο δώθε ή πιο κείθε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσιρώνη.
Είχαµε προετοιµαστεί για τον κ. Καραθανασόπουλο, αλλά προφανώς κάτι θα προέκυψε. Θα µιλήσει αµέσως τώρα η κ. Βαγιωνάκη.
Η κ. Βαγιωνάκη έχει τον λόγο εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ: Αγαπητές συναδέλφισσες
και συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει
πολλές ρυθµίσεις, αλλά αυτές που µονοπώλησαν το ενδιαφέρον
και στην επιτροπή, αλλά και µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου, αφορούσαν τον αιγιαλό, θα έλεγα όχι άδικα, µε δεδοµένο ότι εδώ,
δηλαδή στον αιγιαλό, συγκρούονται πολλά και διαφορετικά συµφέροντα.
Το νοµοσχέδιο προσπαθεί να βάλει τάξη σε µια σειρά από ασάφειες και «παραθυράκια» του παρελθόντος, αλλά και να λύσει
πιεστικές ανάγκες της κοινωνίας. Το να υπάρξουν κανόνες που
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να ρυθµίζουν τις πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες για
εµένα είναι το ζητούµενο, είναι βασικό, «γιατί στην αναµπουµπούλα ο λύκος χαίρεται». Η έλλειψη κανόνων οδηγεί σε αυθαιρεσίες και, κατά τη δική µου γνώµη, η έλλειψη κανόνων βολεύει
κάποιους και γι’ αυτό ίσως το άφησαν έτσι στο παρελθόν.
Αυτά πρέπει, όµως, να γίνουν µε µία προϋπόθεση, ένα ζητούµενο: την προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς να αφήνονται παρερµηνείες και κενά, αφού στο άρθρο 24 σαφώς αναφέρεται ότι
ο αιγιαλός αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, που προστατεύεται από την πολιτεία, η οποία το
διαχειρίζεται σύµφωνα µε τη φύση του και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του.
Θα ήθελα να σταθώ σε δύο - τρία σηµεία που αφορούν τον αιγιαλό. Διακρίνω µία προσπάθεια που γίνεται στο νοµοσχέδιο να
στηριχθούν αναπτυξιακές προσπάθειες, που δεν έχουν να κάνουν µόνο µε τον ήλιο και τη θάλασσα. Είναι σαφείς οι ρυθµίσεις
στήριξης της υδατοκαλλιέργειας ή των αγροτοκτηνοτροφικών
και αλιευτικών δραστηριοτήτων, όπως γίνεται στο άρθρο 36, για
την κατά χρήση παραχώρηση νησίδων του δηµοσίου σε αγροτικούς, γεωργικούς, κτηνοτροφικούς και αλιευτικούς συνεταιρισµούς, οργανώσεις παραγωγών του αγροτικού τοµέα και σε
δηµοτικές επιχειρήσεις για την προώθηση των δραστηριοτήτων
τους, µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Έχω µια επιφύλαξη για τις ΑΠΕ, που αναφέρονται στο ίδιο
άρθρο, λόγω των συνοδών κυρίως έργων, που πολλές φορές αλλοιώνουν το περιβάλλον.
Δεύτερο σηµείο είναι τα µέτρα που προβλέπονται στην απλή
χρήση αιγιαλού. Εδώ σαφώς οι αλλαγές είναι υπέρ της κοινόχρηστης χρήσης. Η αναλογία 40%-60% για όλες τις παραλίες και
30%-70% για τις περιοχές «NATURA», -το πρώτο στοιχείο δηλαδή
αφορά την παραχώρηση και το δεύτερο την ελεύθερη χρήσηέχει σαφή βελτίωση σε σχέση µε το παρελθόν και βελτίωση όσον
αφορά την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες.
Τρίτον, είναι η προνοµιακή αντιµετώπιση ναυταθλητικών κέντρων και η χρήση, προνοµιακά από τα αθλητικά σωµατεία, αθλητικών δραστηριοτήτων. Νοµίζω ότι κι αυτό είναι στη σωστή
κατεύθυνση. Ωστόσο, στη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής Οικονοµικών υπήρξαν ενστάσεις εν µέρει για το άρθρο
34 και εν µέρει για το άρθρο 28. Έγινε δε µία αναλυτική και εποικοδοµητική, θα έλεγα, συζήτηση επ’ αυτών στην επιτροπή.
Κατά τη γνώµη µου η εξαντλητική περιγραφή των εξαιρέσεων
θα µπορούσε να κάνει καθαρό το τι θέλουµε να κάνουµε στο
άρθρο 34. Όπως επίσης και η περιγραφή στο άρθρο 28 αυτών
που εξαιρούνται και για τα οποία αναλυτικά αναφερόµαστε στο
άρθρο 34. Δηλαδή τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 δεν αφορούν κατοικίες κάθε είδους, καταστήµατα κάθε είδους, συµπεριλαµβανοµένων εµπορικών και υγειονοµικού ενδιαφέροντος, µε
τα παραρτήµατα και τα προσαρτήµατά τους, κάµπινγκ, τουριστικά καταλύµατα γενικά και ξενοδοχειακές µονάδες. Νοµίζω ότι
αυτό θα ξεκαθάριζε ακόµα περισσότερο το τοπίο και πιθανόν θα
άµβλυνε τις παρεξηγήσεις.
Οι Βουλευτές της Κρήτης έχουµε καταθέσει µία τροπολογία
που αφορά τα θύµατα των τελευταίων φυσικών καταστροφών
στο νησί. Δεν ξέρω αν µπορεί να γίνει αποδεκτή. Είναι ένα θέµα
το οποίο µπορεί να µην το δούµε στο υπάρχον νοµοσχέδιο,
θεωρώ όµως ότι κατ’ αναλογίαν µε το τι συνέβη σε ανάλογα γεγονότα στο παρελθόν, είναι δίκαιο και κοινωνικά αποδεκτό. Δεν
ξέρω µε ποιον τρόπο, αλλά η Κυβέρνηση πρέπει να βρει τον
τρόπο να θεσµοθετήσει αυτό το ζήτηµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): 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, τριάντα πέντε επικεφαλής των αντιπροσωπειών
των ευρωπαϊκών χωρών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Γαλλοφωνίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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Τον λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης για επτά λεπτά. Αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο ο κ. Μπαλωµενάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµη κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα
πέντε συνολικά µέρη του σχεδίου νόµου, που τίθενται σήµερα
υπό ψήφιση, περιλαµβάνουν οµολογουµένως πολλές και ετερόκλητες διατάξεις, οι οποίες εξετάστηκαν ενδελεχώς κατά τις
προηγούµενες συνεδριάσεις της αρµόδιας Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων.
Αναφορικά µε το πρώτο µέρος, οµολογουµένως η χώρα µας
οφείλει να προχωρήσει στην κύρωση της συµφωνίας για την
Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων, προκειµένου να
καταστεί πλήρες µέλος σε αυτόν τον διεθνή χρηµατοδοτικό οργανισµό, που αριθµεί σήµερα ενενήντα τρεις χώρες-µέλη. Η Ελλάδα εξάλλου, οφείλει να ενταχθεί στο γκρουπ των χωρών που
συνδέονται οικονοµικά µε την αγορά της Ασίας και µε τον τρόπο
αυτόν διασφαλίζει την ενεργό συµµετοχή της σε όλες εκείνες τις
προοπτικές ανάπτυξης που βρίσκονται προ των πυλών.
Το δεύτερο και το τρίτο µέρος του παρόντος νοµοσχεδίου, για
τον ΦΠΑ των συναλλαγών προπληρωµένων καρτών και για τη θέσπιση κανόνων κατά των πρακτικών φοροαποφυγής των οµίλωνεπιχειρήσεων αντιστοίχως, αποτελεί ούτως ή άλλως συµβατική
υποχρέωση της χώρας µας, προκειµένου να εναρµονίσει την
εθνική της νοµοθεσία µε το ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο και εποµένως δεν θα επεκταθώ περαιτέρω.
Έρχοµαι λοιπόν στο τέταρτο µέρος του σχεδίου νόµου και πιο
συγκεκριµένα στο άρθρο 25. Αισθάνοµαι, κύριοι συνάδελφοι, ευτυχής γιατί ένα θέµα που ταλάνιζε εκατοντάδες πολίτες επιλύεται µε τρόπο διαφανή και δίκαιο. Αναφέροµαι στη σύσταση
δευτεροβάθµιας Επιτροπής Χάραξης Αιγιαλού, στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται η εξέταση των ενστάσεων των πολιτών
κατά αποφάσεων χάραξης αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού, που
εκδίδονταν από την αρµόδια υπηρεσία. Αδυνατώ όµως να κατανοήσω πώς ένα τόσο απλό θέµα, θέµα κοινής λογικής, θα έλεγα,
χρειάστηκε τόσος χρόνος και τόση προσπάθεια που έφτασε πια
στα όρια του αγώνα για να επιλυθεί. Αποτελούσε µεγάλη πρωτοτυπία, επί τόσα και τόσα, πολλά χρόνια, οι ίδιοι άνθρωποι που
εξέδιδαν τις αποφάσεις οι ίδιοι να αποφαίνονται και για τις αντιρρήσεις επί των ενστάσεων που διατύπωναν οι φορολογούµενοι.
Η διάταξη του άρθρου 25 αποκαθιστά την ασφάλεια δικαίου
στη συνείδηση των πολιτών και εξοµαλύνει τις σχέσεις κράτουςπολίτη. Την αγωνία αυτή των πολιτών, επί δύο χρόνια µετέφερα,
ως όφειλα, µε πολλούς τρόπους, µε επιστολές, µε υποµνήµατα,
µε συναντήσεις, µε επίκαιρη ερώτηση στην πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Οικονοµικών. Όλες αυτές οι προσπάθειες ευοδώθηκαν και αισθάνοµαι ικανοποιηµένος, διότι η Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Παπανάτσιου κατανόησε απολύτως την αναγκαιότητα
επίλυσης του προβλήµατος αυτού, συµβάλλοντας ουσιαστικά και
καθοριστικά στην επίλυσή του και γι’ αυτόν τον λόγο δηµόσια
την ευχαριστώ.
Θα παραµείνω στο τέταρτο µέρος του σχεδίου νόµου και θα
επιµείνω στα θέµατα χρήσης και οριοθέτησης του αιγιαλού,
όπως αυτά περιλαµβάνονται στα άρθρα 23 έως και 42. Την περασµένη Τετάρτη 10 Απριλίου, κύριοι συνάδελφοι, κατέθεσα τη
µε γενικό αριθµό 2079 και ειδικό 271 τροπολογία αναφορικά µε
το άρθρο 36. Δεν ξέρω αν διανεµήθηκε, δεν ξέρω αν την πήρατε,
δεν ξέρω εάν το περιεχόµενό της προκάλεσε την προσοχή σας
ή το ενδιαφέρον σας. Δεν εδόθη η ευκαιρία να καταλάβω ποιες
είναι οι απόψεις σας γι’ αυτή την τροπολογία. Προτείνουµε, λοιπόν, µέσω αυτής της τροπολογίας να εισαχθεί µία ακόµη δικλίδα
εθνικής ασφάλειας. Και βέβαια δεν ξέρω, κυρία Υπουργέ, εάν
σκέφτεστε να την κάνετε ή όχι δεκτή. Προτείνουµε δικλίδα εθνικής ασφαλείας υπέρ των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων, στις περιπτώσεις που αφορούν στην παραχώρηση χρήσης σε νησίδες,
βραχονησίδες, υφάλους, σκοπέλους και αβαθή θαλάσσιων εκτάσεων.
Και τούτο διότι διαπιστώνουµε την κρισιµότητα των προβλεπόµενων παραχωρήσεων νησίδων του δηµοσίου, του άρθρου 16
του ν.2971/2001 όπως ίσχυε τότε και όπως αυτό σήµερα τροπο-
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ποιείται µε το άρθρο 36 µε το παρόν σχέδιο νόµου. Ειδικά για τα
εθνικά µας συµφέροντα, την εθνική µας άµυνα και την ασφάλεια
πρέπει πιστεύω να νοµοθετούµε εξαλείφοντας κάθε πιθανό µελλοντικό κίνδυνο. Διότι θα µπορούσε να υπάρξει σχετικός κίνδυνος, κύριοι συνάδελφοι, όταν οντότητα αλλοδαπών
συµφερόντων, αµφιλεγόµενης διάθεσης έναντι της Ελλάδας,
αποκτήσει δικαιώµατα χρήσης επί των άλλων χώρων, οι οποίοι
εν δυνάµει δύναται να έχουν στρατηγική σηµασία. Γνωρίζουµε
την ύψιστη στρατηγική σηµασία που µπορούν να προσλάβουν οι
νησίδες και οι βραχονησίδες του Αιγαίου µας. Ειδικά, µάλιστα,
όταν αυτές αποκτούν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ξένων συµφερόντων και πολλές φορές όχι φιλικών προς τη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Είναι επιβεβληµένο, λοιπόν, για τους λόγους αυτούς να υπάρξει ένα πιο αυστηρό νοµικό πλαίσιο καθοριστικό, σύµφωνα µε το
οποίο καµµία νοµική ή φυσική οικονοµική οντότητα να µην µπορεί να κατέχει ποσοστό ανώτερο του 25% επί του συνολικού οικονοµικού σχήµατος που διεκδικεί ή στο οποίο κατοχυρώνεται ή
παραχωρείται η χρήση ενός εκ των πιο πάνω κρίσιµων χώρων.
Αυτή είναι η ουσία της τροπολογίας, κύριε Πρόεδρε και κυρία
Υπουργέ, µέσω της οποίας αιτούµεθα την περαιτέρω αυστηροποίηση του θεσµικού πλαισίου προς όφελος των εθνικών µας
συµφερόντων.
Ζητούµε, λοιπόν, στο άρθρο 36 να προστεθεί παράγραφος 6
η οποία θα έχει ως εξής: «Στις παραχωρήσεις του παρόντος άρθρου, που γίνονται ύστερα από σύµφωνη γνώµη και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, µε τη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου
Άµυνας, απαγορεύεται η παραχώρηση να γίνεται προς οικονοµικό σχήµα στο οποίο φυσική ή νοµική οντότητα αλλοδαπών συµφερόντων κατέχει ποσοστό ανώτερο του 25%».
Ως εκ τούτου θεωρώ απαραίτητη την έγκριση τής εν λόγω τροπολογίας, η οποία πιστεύω πως θα έχει την ευρύτατη αποδοχή
από το σύνολο των συναδέλφων. Έτσι πιστεύω.
Κλείνοντας, θα ήθελα να µείνω λίγο στο άρθρο 61.
Κυρία Υπουργέ, παρ’ ότι προηγουµένως σας ευχαρίστησα δηµοσίως, τώρα θα ήθελα να µου επιτρέψετε να σας επιστήσω την
προσοχή σε ένα θέµα για το οποίο πιστεύω πως οι απαντήσεις
που δώσατε για τα όσα διαδραµατίζονται στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δεν ήταν τουλάχιστον οι επιθυµητές, οι αναµενόµενες.
Θυµίζω στο Σώµα και σε όσους συναδέλφους δεν είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα όσα διαµείφθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονοµικών, ότι τη στιγµή που
εµείς καλούµεθα σήµερα να ψηφίσουµε, όπως προβλέπει το
άρθρο 61, για την αναγκαιότητα δηµιουργίας νέων θέσεων, αλλά
και για την παραµονή των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων στην
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, έρχονται στο φως
στοιχεία αποµάκρυνσης υπαλλήλων. Ζητώ, λοιπόν, από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών να πάρει θέση απέναντι στις
καταγγελίες που έρχονται στο φως και σχετίζονται µε αποµακρύνσεις αποσπασµένων υπαλλήλων µετά από απόφαση της διοίκησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Δροµολογούνται αποµακρύνσεις µη επιθυµητών πολιτικά υπαλλήλων -αυτό εµείς καταλαβαίνουµε- προκειµένου να ανοίξει ο
δρόµος για την απόσπαση και τη µετάταξη άραγε «ηµετέρων»;
Διερωτώµεθα. Αυτό είναι το ερώτηµα. Πιστεύω πως ουδείς µπορεί να κρύπτεται κάτω από τον µανδύα της ανεξάρτητης αρχής.
Επανέρχοµαι, λοιπόν, κυρία Υπουργέ -και λυπούµαι αν γίνοµαι
δυσάρεστος- γιατί αφ’ ενός θεωρώ πως αυτό το θέµα πρέπει να
το τακτοποιήσετε κινούµενη εντός του πεδίου του αισθήµατος
δικαίου και όταν λέτε πως το Υπουργείο Οικονοµικών δεν µπορεί
να πάρει θέση, τη στιγµή που η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων είναι µια ανεξάρτητη αρχή, µάλλον λέτε ότι δεν έχετε
καµµία επιρροή σε αυτή την υπηρεσία, για την οποία τόσο εγώ,
όσο πιστεύω και οι συνάδελφοι, είµαστε βέβαιοι ότι συνεργάζεστε και επηρεάζετε τη λειτουργία της. Αφ’ ετέρου –αν µου επιτρέπετε την έκφραση- «πετάτε το µπαλάκι» στον Υπουργό
Οικονοµικών όταν λέτε πως είναι εκείνος που θα αποφασίσει εάν
τελικά θα εγκρίνει την απόσπαση των υπαλλήλων που θα ζητήσουν να υπηρετήσουν στην ανεξάρτητη αυτή αρχή. Δεν µπορεί,
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λοιπόν, να συµβαίνουν και τα δύο, δηλαδή δεν µπορεί στις νέες
αποσπάσεις να έχει λόγο ο Υπουργός Οικονοµικών, ενώ για τις
λήξεις των παλαιών αποσπάσεων να είναι αρµόδιος µόνο ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής.
Γι’ αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τον Υπουργό Οικονοµικών
να τοποθετηθεί αποµακρύνοντας, αν θέλετε, όποιες σκιές πλανώνται σε αυτή την υπόθεση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπαλωµενάκης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για
επτά λεπτά.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι µε αυτό το
σχέδιο νόµου καταβάλλεται προσπάθεια να περιοριστούν τα φαινόµενα αυθαιρεσίας επί του αιγιαλού, να διασφαλιστούν ατοµικά
δικαιώµατα λουοµένων και γενικά χρηστών του δηµοσίου αυτού
αγαθού και να αποκλειστούν παρόµοια φαινόµενα στο µέλλον.
Είναι, επίσης, γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει
µία σηµαντική αλλαγή στο καθεστώς χρήσης του παραλιακού
χώρου µε την εισαγωγή του συστήµατος ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, που σε σηµαντικό βαθµό περιορίζει περιπτώσεις αυθαιρεσιών και δηµιουργία κυκλωµάτων εκµετάλλευσής τους από
οργανωµένα συµφέροντα.
Αυτά είναι γεγονότα τα οποία γνωρίζουν οι πολίτες και έχουν
επανειληµµένα επιδοκιµαστεί τόσο από τους φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης, όσο και από περιβαλλοντικές οργανώσεις και κινήσεις υπέρ των ελεύθερων χώρων. Γι’ αυτό και ακούγεται παράδοξο να κατηγορούν την Κυβέρνηση εκπρόσωποι των
κοµµάτων εκείνων που διαχρονικά ταυτίστηκαν µε την αδιαφορία, για να µην πούµε την περιφρόνηση προς το φυσικό περιβάλλον, που είχαν παραχωρήσει τεράστιες εκτάσεις σε ιδιωτικά
συµφέροντα και εποφθαλµιούσαν και τα τελευταία τµήµατα περιαστικού πρασίνου, που θα τα είχαν και αυτά οικοπεδοποιήσει
και παραδώσει στο αδηφάγο µεγάλο κεφάλαιο, εάν δεν είχε αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια το διεκδικητικό κίνηµα των πολιτών
υπέρ των ελεύθερων χώρων, υπέρ του δικαιώµατος τελικά της
ανεµπόδιστης χρήσης των φυσικών αγαθών.
Μου έρχεται στον νου η περίπτωση της έκτασης των Αγίων
Αποστόλων δυτικά της πόλης των Χανίων, που την είχαν βάλει
στο µάτι ήδη από τη δεκαετία του 1960 διαπλεκόµενα συµφέροντα, συµφέροντα που συγκοινωνούσαν ευθέως και απροκάλυπτα µε την πολιτική εξουσία της εποχής, η οποία πολιτική
εξουσία της εποχής είχε -είναι γνωστό ήδη αυτό- και τοπική διάσταση, που αργότερα, ακόµα και επί της παντοκρατορίας του
ΠΑΣΟΚ, µε εµφανείς και αφανείς υπόγειες διεργασίες έγιναν
«απόπειρες αξιοποίησης» και που σήµερα, χάρη στο αποφασιστικό και παλλαϊκό κίνηµα για τη σωτηρία τους, αποτελούν το καµάρι της περιοχής µας, χώρο αναψυχής και µαζικής άθλησης και
ψυχαγώγησης της πόλης των Χανίων.
Είµαστε υπερήφανοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, -κυρίως
σε εσάς της Αντιπολίτευσης απευθύνοµαι, που λοιδορείτε τόσο
ανιστόρητα την Αριστερά και τους αγώνες της για το δηµόσιο
συµφέρον- που αποτελέσαµε και αποτελούµε µέρος των αγώνων
για τους ελεύθερους χώρους. Ταυτόχρονα, αυτό το σχέδιο
νόµου χαρακτηρίζεται από την αναγκαία ευελιξία για περιπτώσεις έργων που έγιναν για την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών ή για την αποφυγή αυτών, για περιπτώσεις που απαιτείται
από την εθνική άµυνα ή από το γενικότερο συµφέρον.
Να µην έχετε καµµία αµφιβολία ότι όπου απαιτούνται εξαιρέσεις, αυτές θα έχουν αιτιολόγηση και η αιτιολόγηση θα είναι σύµφωνη µε το πνεύµα αυτού του νόµου και µε το Σύνταγµα της
χώρας µας.
Υπάρχει προοπτική να ατονήσει και εν τέλει να καταργηθεί ως
έννοια εφεξής ο παλαιός αιγιαλός. Στην εκτίµηση αυτή συντείνει
βεβαίως η αλλαγή στον χαρακτήρα του, από ιδιωτική περιουσία
του δηµοσίου σε δηµόσια πλέον περιουσία, κυρίως όµως η ολοκλήρωση των χαράξεων του αιγιαλού, που, όπως ξέρετε, αποτελεί διακηρυγµένο στόχο και δέσµευση αυτής της Κυβέρνησης.
Με την οριστικοποίηση των χαράξεων δεν θα υπάρχει πλέον
ανάγκη διαχωρισµού του αιγιαλού σε τµήµατα αναλόγως του
τρόπου διαµόρφωσής του όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Οι πάσης
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φύσεως συναλλαγές των πολιτών µε το κράτος για το θέµα αυτό
θα γίνουν ταχύτερες και ασφαλέστερες.
Για να προσεγγίσουµε καλύτερα το όλο θέµα θέλω να αναφερθώ σε µερικές παραδοχές που ισχύουν διαχρονικά:
Πρώτη παραδοχή: η µέχρι σήµερα χάραξη των ορίων αιγιαλού
και παλαιού αιγιαλού υπήρξε σε πολλές περιπτώσεις ατελής ή
όχι πάντοτε ακριβής. Σε ορισµένες περιπτώσεις είχε γίνει και µε
ρουσφετολογικά κριτήρια.
Δεύτερη παραδοχή: οι κατά τόπους υπηρεσίες ελέγχου, δηλαδή οι κτηµατικές υπηρεσίες, δεν ήταν ούτε είναι σήµερα άρτια
εξοπλισµένες και δεν διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό για να
αντιµετωπίσουν τον όγκο των υποθέσεων αιγιαλού και παραλίας.
Τρίτη παραδοχή: καθ’ όλο το προηγούµενο διάστηµα υπήρξαν
πράγµατι παρεµβάσεις επί του αιγιαλού και της παραλίας, που
γενικά µπορούµε να τις κατατάξουµε σε τρεις κατηγορίες: Όσες
έγιναν στο απώτατο παρελθόν από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης για καλλωπισµό και στοιχειώδεις ανέσεις ή και πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα. Πολλές από αυτές στη
συνέχεια εκµισθώθηκαν δυνάµει του προϊσχύοντος καθεστώτος
εκµίσθωσης, µέσω των κοινοτήτων ειδικά, σε ιδιώτες για την
άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή ακόµα είχαν δοθεί οι
βεβαιώσεις από προέδρους κοινοτήτων που µπορούσαν να τα
δώσουν βάσει του τότε καθεστώτος, που περιέπλεκαν το καθεστώς κυριότητας και δηµιούργησαν εσφαλµένες επιδιώξεις καταπάτησής τους.
Τα όποια κτίσµατα ή εγκαταστάσεις επί των χώρων αυτών υφίστανται σήµερα, εξακολουθούν να έχουν κοινόχρηστο χαρακτήρα. Ίσως, όµως, µε µια στενότερη ερµηνεία αυτών των
διατάξεων να κινδυνεύουν και αυτά να κριθούν κατεδαφιστέα,
κάτι που θα πρέπει να το προσέξουµε.
Υπάρχει ακόµα η µάλλον µεγαλύτερη κατηγορία όσων έχουν
κατασκευάσει κτίσµατα ως τµήµα της νόµιµης οικοδοµής ή
άλλες εγκαταστάσεις που επικάθονται στον παλαιό αιγιαλό. Αντιλαµβάνοµαι ότι µε την παρούσα ρύθµιση δεν υπάρχει η δυνατότητα εξαγοράς κυριότητος, ωστόσο βρίσκω την παρατήρηση
της συναδέλφου κ. Καρακώστα για τους παραδοσιακούς οικισµούς και την ανάγκη προφύλαξης της φυσιογνωµίας τους και
της ύπαρξής τους εν τέλει σωστή.
Για την ιστορία, πρέπει να πούµε ότι παρόµοια δυνατότητα
εξαγοράς υπήρχε όσο ο παλιός αιγιαλός χαρακτηριζόταν ως
τµήµα της ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου. Εν όψει της αυστηροποίησης των διατάξεων και της εντεινόµενης προστασίας
του κοινόχρηστου χαρακτήρα της παραλιακής ζώνης, νοµίζω ότι
πρέπει να εξεταστεί στο µέλλον έστω και µε µεταβατικού χαρακτήρα διάταξη η δυνατότητα να προτιµώνται κατ’ αποκλειστικότητα οι ιδιοκτήτες των κυρίως κτισµάτων σε περιπτώσεις
µακροχρόνιας µίσθωσης, προκειµένου να αποφευχθούν η αναστάτωση και οι άσκοπες έριδες µε τρίτους. Δεν πρέπει να µας
διαφεύγει ότι πλείστοι έχουν ή προβάλλουν δικαιώµατα κυριότητος ή αµφισβητούν ή αµφισβήτησαν τον χαρακτηρισµό της συγκεκριµένης έκτασης ως παλαιό αιγιαλό και ότι µετά από
πολυετείς δικαστικούς αγώνες συνήθως τούς έχουν επιβληθεί
πρόστιµα υψηλότατα που ειδικά για περιπτώσεις µικρών ή µεσαίων εισοδηµάτων είναι απλώς αδύνατο να πληρωθούν. Γι’ αυτό
κατά την εξέταση των αιτηµάτων µακροχρόνιας µίσθωσης του
τµήµατος εκείνου που ενδεχοµένως εισέρχεται το κύριο κτίσµα
στον χώρο του ενιαίου πλέον αιγιαλού, θα πρέπει να υπάρξει πρώτον- αναστολή της υποχρέωσης καταβολής των ποσών που
τους έχουν καταλογιστεί και –δεύτερον- να µην επιβάλλονται νέα
πρόστιµα όσο διαρκεί η εξέταση της αίτησης, όπως επίσης και
να διευκολυνθεί η αποπληρωµή µε µακροχρόνιες τµηµατικές καταβολές. Θα είναι µια πράξη δικαιοσύνης που θεµελιώνεται στις
αδυναµίες του προηγούµενου συστήµατος σχέσεων κράτους πολίτη, που δεν ήταν πάντα διαφανείς ούτε αξιόπιστες, ενός συστήµατος που µέσω αδράνειας ή σκόπιµων καθυστερήσεων κράτησε οµήρους πολλούς καλοπροαίρετους ιδιοκτήτες
παραλιακών οικηµάτων.
Στις αδυναµίες του παλιού συστήµατος επίλυσης των διαφορών νοµίζω ότι µπορεί να θεµελιωθεί και ειδική αιτιολόγηση που
δικαίως ζητά το Συµβούλιο της Επικρατείας, προκειµένου να γίνονται ανεκτές οι εξαιρέσεις.
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Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, θέλω να κάνω
κι εγώ µια αναφορά στην προτεινόµενη εκ µέρους των Βουλευτών τροπολογία για αναλογική εφαρµογή των αποζηµιώσεων όχι
γενικώς και αορίστως στους πληγέντες, αλλά σε όσους είχαν ανθρώπινα θύµατα. Όπως ξέρετε, είχαµε τέσσερις περιπτώσεις σε
ανατολική Κρήτη και µία στη δυτική Κρήτη πνιγµών από τις πληµµύρες. Υπάρχουν διατάξεις από τη Μάνδρα και αντίστοιχες από
το Μάτι. Νοµίζω ότι είναι θέµα και δικαιοσύνης να υλοποιηθεί και
να γίνει δεκτή αυτή η τροπολογία ή αργότερα στο µέλλον, όπως
είπαµε προηγουµένως, να έλθει κάποια τέτοια διάταξη και για
τον εξής λόγο: Τις µέρες των φυσικών καταστροφών είχε έλθει
µια πρόταση από τον κ. Δένδια από τη Νέα Δηµοκρατία και δεν
έγινε δεκτή, µε τη βεβαιότητα και την υπόσχεση ότι θα έλθει ως
νοµοθετική ρύθµιση άµεσα. Πρέπει, λοιπόν, τώρα να τη δούµε
συγκεκριµένα και να µπορέσουµε να υλοποιήσουµε –επαναλαµβάνω- αυτό το δίκαιο αναλογικά αίτηµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): O κ. Κέλλας, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε έναν µήνα µόλις
πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και από τις ευρωεκλογές
και φέρνετε ένα ακόµα νοµοσχέδιο µε καταφανή προχειρότητα
και αποσπασµατικότητα.
Θα ξεκινήσω από την Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων. Τι είναι αυτή η τράπεζα; Η ίδρυση αυτής της τράπεζας
αποφασίστηκε αρχικά από την Κίνα και τη Ρωσία που είναι µέλη
του Οργανισµού Συνεργασίας της Σαγκάης και έχουν ως στόχο
στην παρούσα χρονική περίοδο την υλοποίηση του νέου «Δρόµου του Μεταξιού», της λεγόµενης πρωτοβουλίας της «Ζώνης
και του Δρόµου» της ΟBOR. Η χώρα µας συµµετέχει στην ΟBOR
µέσω του λιµανιού του Πειραιά, ωστόσο µόλις προχθές το ΚΑΣ,
το οποίο, ως γνωστό, διορίζει η Κυβέρνηση, όρισε τον Πειραιά
ως χώρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Αποτέλεσµα η επένδυση της «COSCO» και του ΟΛΠ ύψους 600 εκατοµµυρίων ευρώ
να πηγαίνει προς µαταίωση και η «COSCO», όπως γνωρίζετε,
αγαπητοί συνάδελφοι, αναζητεί χώρο στην Ιταλία για την επένδυση.
Άρα, δεν ξέρω αν πράγµατι έχει σηµασία η κύρωση της συµφωνίας ή αν εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο παιχνίδι εντυπώσεων
που προσπαθείτε να καλλιεργήσετε. Η συµπεριφορά σας δείχνει
πως ναι µεν θέλετε τις επενδύσεις στα λόγια µόνο, αλλά µε τις
πράξεις σας κάνετε ό,τι µπορείτε για να τις αποτρέψετε. Το ίδιο
σενάριο είχαµε και πέρυσι πάλι µε απόφαση του ΚΑΣ για το Ελληνικό. Τεσσεράµισι χρόνια είστε στην Κυβέρνηση και το Ελληνικό, η µεγαλύτερη ελληνική επένδυση, ακόµα δεν λέει να
ξεκινήσει.
Τρανταχτό παράδειγµα στο παρόν νοµοσχέδιο είναι το άρθρο
24. Τροποποιείτε το άρθρο 2 του ν.2971/2001 που αφορά την κυριότητα της ζώνης µεταξύ νέου και παλαιού αιγιαλού, καταργώντας το καθεστώς της ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου. Αυτό
βέβαια για µια χώρα νησιωτική, όπως είναι η Ελλάδα, µε την τεράστια ακτογραµµή που διαθέτει, δηµιουργεί σοβαρότατα εµπόδια σε επιχειρήσεις και επενδυτές και ειδικότερα στη βιοµηχανία
και τον τουρισµό. Όταν ο κ. Τσίπρας µιλάει για ανάπτυξη το εννοεί ή κοροϊδεύει ή το κάνετε από χόµπι για να δηµιουργείτε
διαρκώς προβλήµατα στην ιδιωτική πρωτοβουλία;
Όπως επισηµαίνει και ο ΣΕΒ στο υπόµνηµά του, η διάταξη της
παραγράφου 5 του άρθρου 24 αποτελεί παραβίαση του συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατος στην ιδιοκτησία, ενώ δεν
τεκµαίρεται και από τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, κάνοντας λόγο για χώρο ανεπίδεκτης κτήσης ιδιωτικών δικαιωµάτων.
Επιπλέον, µε την παρούσα ρύθµιση εγείρεται σοβαρό ζήτηµα
σχετικά µε την εδαφική συνέχεια των επιχειρήσεων και τη σύνδεση των εγκαταστάσεών τους µε τα λιµάνια και τις ακτές. Η διακοπή της θα προκαλέσει πολλαπλούς κινδύνους για την
ασφάλεια των εργαζοµένων και του κοινωνικού συνόλου που θα
βρίσκονται σε αυτή τη ζώνη. Συνεπώς η έκταση µεταξύ παλαιού
και νέου αιγιαλού θα πρέπει να παραµείνει υπό το ισχύον καθε-
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στώς στην ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου και να προβλεφθεί
η δυνατότητα παραχώρησης του παλαιού αιγιαλού µε ανταλλάγµατα.
Κυρία Υπουργέ, θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας την τροπολογία που κατέθεσε η συνάδελφος κ. Μπακογιάννη σε σχέση µε
την προσθήκη στο άρθρο 26 για τα ακίνητα τα οποία είναι καταγεγραµµένα ως παλαιοί αιγιαλοί και εντός των οποίων υπάρχουν
κτίσµατα που εξυπηρετούν ξενοδοχειακές ή άλλες τουριστικές
µονάδες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά –είστε και από άκρως τουριστικό νοµό- ότι ο τουρισµός είναι η «βαριά» βιοµηχανία της
χώρας και οφείλουµε να τον ενισχύουµε.
Θα έλθω σε ένα άλλο ζήτηµα, το οποίο προκαλεί επίσης ερωτηµατικά. Η ρύθµιση στο άρθρο 36 τι σκοπό έχει; Σε ποιους ιδιώτες θα παραχωρηθούν οι βραχονησίδες; Αναφέροµαι στην
παράγραφο 3. Θα παραχωρείται βραχονησίδα µε απλή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών …
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό έχει διαγραφεί.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Πολύ ωραία.
Προχωρώ σ’ ένα θέµα, το οποίο είναι χαρακτηριστικό της εξαπάτησης και της κοροϊδίας του ελληνικού λαού. Τι λέγατε το
2012 σαν Αντιπολίτευση για τους εφοπλιστές; «Να φορολογηθούν, πίνουν το αίµα του λαού». Τότε η Νέα Δηµοκρατία είχε
κάνει µια συµφωνία για 140 εκατοµµύρια ευρώ. Εσείς τι ζητούσατε; Δύο δισεκατοµµύρια ευρώ και τώρα είστε Κυβέρνηση. Τα
2 δισεκατοµµύρια τα κάνετε σήµερα µε το νοµοσχέδιο 40 εκατοµµύρια. Χρειάζεται να πω κάτι; Δεν χρειάζεται.
Κλείνω µε το άρθρο 45 του πολυνοµοσχεδίου. Κύριε Υπουργέ,
χρωστάει το δηµόσιο στον ιδιώτη επιτόκιο για τους τόκους υπερηµερίας. Ήταν 6%. Το µειώνετε στο 3%. Έχει καλώς. Χρωστάνε
4 εκατοµµύρια οι ιδιώτες στο δηµόσιο, άλλος 3.000, άλλος 5.000,
άλλος 100.000 ευρώ και δεν έχουν να τα πληρώσουν. Επιτόκιο;
Είναι 8,76%, σχεδόν το τριπλάσιο. Είναι δυνατόν;
Ευτυχώς οι µέρες σας είναι µετρηµένες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει η Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Παπανάτσιου για
πέντε λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, είναι η κανονική µου οµιλία και θα αναφερθώ και
στις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εγώ πριν από λίγο
ανέβηκα στο Βήµα και δεν ξέρω αν µιλήσατε προηγουµένως.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Επειδή θέλω να αναλύσω και τις τροπολογίες, θα µου δώσετε
όσον χρόνο χρειάζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Βεβαίως. Ορίστε,
έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Οικονοµικών κατ’ αρχάς στα άρθρα 1 έως 7 επικυρώνεται η συµφωνία ένταξης της χώρας µας στην Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων.
Η Ασιατική Τράπεζα είναι διεθνής χρηµατοδοτικός οργανισµός
που λειτουργεί σαν πολυµερής αναπτυξιακή τράπεζα, µε έδρα
το Πεκίνο. Έχει φτάσει και απαρτίζεται από εβδοµήντα χώρεςµέλη σε όλο τον κόσµο, ενώ είκοσι τρία κράτη, µεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα, βρίσκονται σε καθεστώς εγκεκριµένου
υποψηφίου µέλους.
Σταθερή επιδίωξη της εθνικής οικονοµικής πολιτικής είναι η
συνεργασία και η συµµετοχή της Ελλάδας σε όλους τους σηµαντικούς διεθνείς χρηµατοδοτικούς θεσµούς, µε στόχο την οικονοµική στήριξη επενδυτικών σχεδίων υψηλής προστιθέµενης αξίας
και την ανάπτυξη επωφελών συνεργασιών για την ελληνική οικονοµία. Αυτόν τον σκοπό επιτελεί και η συµφωνία ένταξης της Ελλάδας σαν µέλος στην Ασιατική Τράπεζα, που κυρώνουµε σε
αυτό το νοµοσχέδιο.
Επίσης, στα άρθρα 8, 9 και 10 του νοµοσχεδίου ενσωµατώνεται στο Εθνικό µας Δίκαιο η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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2016/1065 για τον καθορισµό και την εφαρµογή του όρου «κουπόνια», τα γνωστά σε όλους µας vouchers, που χρησιµοποιούνται
στις οικονοµικές συναλλαγές. Έτσι προσδιορίζονται το κουπόνι
συγκεκριµένου σκοπού και το κουπόνι πολλαπλών σκοπών και
ορίζεται ποια είναι η φορολογική υποχρέωση για λόγους ΦΠΑ
αυτών των δύο µέσων οικονοµικών συναλλαγών.
Με τα άρθρα 35 - 38 ενσωµατώνεται στην εθνική νοµοθεσία η
οδηγία 2016/1164 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άµεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Πιο
συγκεκριµένα, θεσπίζεται ένα ποσοστό 30% για τη δυνατότητα
έκπτωσης του υπερβάλλοντος κόστος δανεισµού των φορολογουµένων και αφορά τα φορολογητέα κέρδη, προ τόκων, φόρων
αποµείωσης και αποσβέσεων του φορολογούµενου.
Ακόµη, επαναδιατυπώνεται ο ορισµός των ελεγχόµενων αλλοδαπών εταιρειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας, και επισηµαίνεται ότι στην έννοια των συνδεδεµένων προσώπων
περιλαµβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα.
Ενσωµατώνεται, επίσης, στο εσωτερικό µας δίκαιο γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων, µε βάση τον οποίο η διοίκηση δεν λαµβάνει υπ’ όψιν διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οι
οποίες έχουν σαν στόχο την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήµατος που καταστρατηγεί το αντικείµενο ή τον σκοπό των φορολογικών διατάξεων.
Ας έρθουµε στο επίµαχο άρθρο 45. Τι λέει το συγκεκριµένο
άρθρο; Κατ’ αρχάς, θα ήθελα εδώ να διευκρινίσω ότι οι νέες διατάξεις που προτείνουµε δεν αφορούν συλλήβδην όλες τις περιπτώσεις έντοκης επιστροφής αξιώσεων των πολιτών από το
δηµόσιο, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις.
Συγκεκριµένα, να δούµε τι δεν αφορούν, πρώτα απ’ όλα. Κατ’
αρχάς, δεν αφορούν την έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων. Και ποιοι είναι αυτοί οι αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι; Είναι φόροι εισοδήµατος φυσικών και νοµικών
προσώπων, παρακρατούµενοι φόροι, ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα
που αφορούν από το δηµόσιο προς τους πολίτες.
Επίσης, στις περιπτώσεις που σε σύµβαση στην οποία συµβάλλεται νόµιµα το δηµόσιο, έχει περιληφθεί ειδική πρόβλεψη
σχετικά µε το εφαρµοζόµενο επιτόκιο. Κι εδώ δεν συµπεριλαµβάνεται, λοιπόν, αυτό που ψηφίζουµε σήµερα.
Τρίτον, τις αξιώσεις των ιδιωτών που στηρίζονται σε ειδικές
και ευθέως εφαρµοζόµενες διατάξεις του Ενωσιακού Δικαίου µε
τις οποίες έχει καθοριστεί ρητά και ειδικά το ύψος του επιτοκίου.
Πού έρχεται, λοιπόν, και εφαρµόζεται σήµερα αυτό το επιτόκιο; Εφαρµόζεται στις αγωγές για αποζηµίωση κατά του δηµοσίου. Είναι το µοναδικό σηµείο που εφαρµόζεται αυτό το
επιτόκιο.
Και τώρα να δούµε λίγο πώς είναι διαµορφωµένο και το επιτόκιο στα ληξιπρόθεσµα χρέη των πολιτών προς το δηµόσιο. Στα
µεν ληξιπρόθεσµα τα οποία δεν είναι ρυθµισµένα έχουµε 8,76%
ή 0,73% κάθε µήνα, ενώ, αν ο οφειλέτης βρίσκεται στη ρύθµιση,
το επιτόκιο είναι 5%. Μη δηµιουργούµε µία εικόνα -κι εγώ δεν
ξέρω τι γίνεται- µε τα επιτόκια.
Με τα άρθρα 46 και 47 ρυθµίζονται οι παραχωρήσεις ακινήτων
της δηµόσιας περιουσίας σε δύο δήµους, το Δήµο Καλαµάτας
και το Δήµο Κοζάνης. Έτσι, µε το άρθρο 46 παραχωρείται χωρίς
αντάλλαγµα στο Δήµο Καλαµάτας για ενενήντα εννέα έτη η
χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευση τµήµατος του δηµόσιου ακινήτου το οποίο βρίσκεται στην δυτική παραλία Καλαµάτας, στη
θέση Κορδία. Η παραχώρηση γίνεται για την κατασκευή από τον
δήµο εγκαταστάσεων άθλησης, τη διαµόρφωση νέων χώρων
στάθµευσης, τη δηµιουργία ζωνών πρασίνου και γενικά για την
ανάπλαση και αξιοποίηση του χώρου.
Επίσης, µε το άρθρο 47 παραχωρείται στο Δήµο Κοζάνης η
χρήση της έκτασης του πρώην Στρατοπέδου «Ψυχογιού», για
ενενήντα εννέα χρόνια και σε αυτούς, µε σκοπό την αξιοποίηση
της παραχωρούµενης έκτασης µε χρήσεις όπως αναψυχή, πολιτισµός, αθλητισµός, χώρος δηµοτικού σχολείου.
Κι ερχόµαστε στο άρθρο 48, σε συνέχεια προηγουµένων µέτρων για την στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του περασµένου καλοκαιρού, στους οποίους χορηγήσαµε απαλλαγή
ΕΝΦΙΑ. Ερχόµαστε τώρα να το φέρουµε και για το έτος 2019,
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επιπλέον του έτους 2018 για το οποίο ήδη ίσχυε η απαλλαγή. Σηµειώνουµε ότι η εν λόγω απαλλαγή εκτός από τους πληγέντες
της Περιφέρειας Αττικής επεκτείνεται και στους πληγέντες της
Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου. Επίσης, µε την παρούσα
ρύθµιση ορίζεται ότι η απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ µπορεί να χορηγηθεί, εφόσον οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι κάτοχοι δελτίου επανελέγχου ή έκθεσης αυτοψίας ή πρωτοκόλλου αυτοψίας
επικινδύνου ετοιµόρροπου κτηρίου του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών.
Με το άρθρο 49 τροποποιείται ο κώδικας του ΦΠΑ και καθορίζεται µε σαφήνεια ο τόπος φορολόγησης για λόγους ΦΠΑ της
υπηρεσίας µεταφοράς των αγαθών και των µισθώσεων των επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής.
Με το άρθρο 50 εναρµονίζεται νοµοθετικά η αντιµετώπιση του
νέου θερµαινόµενου προϊόντος καπνού µε τα λοιπά προϊόντα καπνού.
Στο άρθρο 52 ορίζεται ότι στην εξάντληση της φορολογικής
υποχρέωσης των δικαιούχων για τα αναδροµικά των ειδικών µισθολογίων, συµπεριλαµβάνεται και η εισφορά αλληλεγγύης.
Πριν ξεκινήσω µε το κοµµάτι του αιγιαλού, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στις τροπολογίες. Έτσι, στην τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2087 και ειδικό 277 που αφορά το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, µε την προτεινόµενη διάταξη αναµορφώνονται οι αρµοδιότητες του αυτοτελούς Τµήµατος Έκτακτων Ελέγχων Χρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων της Γενικής Διεύθυνσης
Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, προκειµένου να επέλθει πλήρης εναρµόνιση µε το νοµικό πλαίσιο που οριοθετεί τις αρµοδιότητες της
αρχής ελέγχου.
Το πρόβληµα που διαπιστώθηκε κατά την εφαρµογή της ρύθµισης, της οποίας προτείνεται η τροποποίηση, ήταν ο κίνδυνος
να εµφιλοχωρήσουν ακυρότητες στην ελεγκτική διαδικασία της
αρχής ελέγχου που διενεργείται σε συνέχεια εισαγγελικών παραγγελιών. Έτσι, επιδιώκεται να διασφαλιστεί το κύρος των ελέγχων που διενεργεί η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου.
Με το άλλο άρθρο της συγκεκριµένης τροπολογίας προτείνεται να παραταθούν µέχρι τις 30 Απριλίου οι προθεσµίες για την
έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, τακτικών και
προπληρωµής, και η διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών
εγγραφών. Είχαµε ήδη ζητήσει πάλι µία παράταση, δεν κατέστη
δυνατό να ολοκληρωθούν και γι’ αυτό ζητάµε και δεύτερη που
πηγαίνει τώρα µέχρι τις 30 Απριλίου.
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 2089 και ειδικό 278 για τα
προϊόντα απόσταξης µικρών αποσταγµατοποιών, ερχόµαστε να
δώσουµε µία δυνατότητα να µπορέσουν να διαθέσουν τα προϊόντα τους αυτοί που κατέχουν τους άµβυκες. Δεν µιλάµε για
τους παραγωγούς. Οι παραγωγοί οι οποίοι είναι οι διήµεροι,
αυτοί που βράζουν το τσίπουρο ή την ρακί, παραµένουν κανονικά
στη διάταξη. Εδώ αυτοί που κατέχουν τους άµβυκες και κάνουν
τις αποστάσεις για λογαριασµό άλλων, επειδή τα δικαιώµατα που
είχαν πάρει τα είχαν πάρει σε προϊόν, τους δίνουµε τη δυνατότητα, επειδή βάζουµε κάποιες δεσµεύσεις για λόγους, κατ’
αρχάς, υγείας -είναι πάρα πολύ σηµαντικό και να ξέρουν αυτοί
που θα καταναλώσουν το χύµα προϊόν ότι έχουµε βάλει κάποιες
δεσµεύσεις- µε αυτή τη λογική τους δίνουµε τώρα ένα διάστηµα
να µπορούν µε τις ίδιες, όµως, προϋποθέσεις να διαθέσουν το
προϊόν τους για ένα χρόνο.
Βέβαια, θα πρέπει να δηλώσουν τα αποθέµατά τους στο ταµείο, όπως επίσης και µέσα στον χρόνο θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την πώληση των αποθεµάτων.
Στο δεύτερο άρθρο της ίδιας τροπολογίας έχουµε ρυθµίσεις
για το αποθεµατικό κεφάλαιο της ΕΤΑΔ. Με την κείµενη νοµοθεσία η εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» υποχρεώθηκε
να σχηµατίσει ειδικό αποθεµατικό ύψους ίσου προς το 12,5% της
αξίας του δικαιώµατος διοίκησης και διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων που απέκτησε από τον ΕΟΤ.
Η δηµιουργία αυτού του ειδικού αποθεµατικού κεφαλαίου δεν
υπαγόταν σε καµµία φορολογία και οριζόταν ότι µετά την παρέλευση δέκα ετών από τη δηµοσίευση του νόµου, αυτό το ειδικό
αποθεµατικό κεφάλαιο µπορεί να κεφαλαιοποιείται µε απόφαση
γενικής συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας. Επειδή στη συ-
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νέχεια οι ανωτέρω προβλέψεις καταργήθηκαν µε το ν.4389/2016,
καθίσταται αναγκαίο να ρυθµιστεί εκ νέου η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης, η διανοµή του ως άνω ειδικού αποθεµατικού κεφαλαίου και να διατυπωθεί ρητά ότι στην περίπτωση αυτή δεν
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος.
Το τρίτο σηµείο της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2089 έχει
να κάνει µε τους ορκωτούς λογιστές. Είναι η τροποποίηση του
άρθρου 193 του ν.4389. Με βάση την κοινοτική οδηγία, που ενσωµατώθηκε στον ν.4449/2017, µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του µε την ιδιότητα του ορκωτού λογιστή για χρονική
περίοδο µέχρι πέντε έτη και να επαναλάβει τα καθήκοντά του
µετά την παρέλευση δύο ετών. Ερχόµαστε τώρα να εναρµονίσουµε το συγκεκριµένο στις διατάξεις του άρθρου 193. Εκεί προβλέπεται ότι η εταιρεία δεν µπορεί να εκλέγει για περισσότερα
από τρία συναπτά έτη τον ίδιο ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία. Και
αυξάνουµε από τρία σε πέντε τα έτη για το χρονικό διάστηµα για
το οποίο ο ίδιος ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία µπορεί να εκλεγεί, ούτως ώστε να µην έχουµε διαφορετική αντιµετώπιση µέσα
σε δύο νόµους.
Και στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 2090 και ειδικό αριθµό
2079 ερχόµαστε να λύσουµε ζητήµατα πολύ σηµαντικά που αφορούν τον ΕΝΦΙΑ και τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του Ε9. Τι
κάνουµε εδώ; Για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που υποβάλλονται από 1-1-2019 δίνουµε ένα ικανό χρονικό διάστηµα στους
φορολογούµενους να υποβάλουν τις δηλώσεις Ε9 και να αποφεύγονται οι παρερµηνείες ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των δηλώσεων.
Με τις προτεινόµενες τροποποιήσεις του άρθρου αυτού δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούµενους να διορθώσουν την
περιουσιακή τους κατάσταση, υποβάλλοντας τις δηλώσεις του
Ε9 χωρίς την επιβολή προστίµων, ενώ για λόγους ισονοµίας ρυθµίζεται η µη επιβολή προστίµων που δεν έχουν βεβαιωθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις που έχουν προκύψει από τα τέλη του 2014
µέχρι σήµερα.
Γιατί ερχόµαστε να βάλουµε αυτή τη ρύθµιση τώρα; Ερχόµαστε να βάλουµε τώρα αυτή τη ρύθµιση, γιατί πολλοί φορολογούµενοι, πολλοί συνάνθρωποί µας, πολλοί πολίτες πηγαίνοντας στο
Κτηµατολόγιο και προκειµένου να κάνουν την ορθή απεικόνιση
των ακινήτων τους, είδαν πάρα πολλές διαφορές µε το Ε9 που
είχαν συντάξει οι λογιστές. Και θεωρούµε, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, µέχρις ότου ολοκληρωθεί και το Κτηµατολόγιο
και σε κάθε περιοχή που θα ολοκληρώνεται στον ίδιο χρονικό
ορίζοντα θα πρέπει να ολοκληρώνεται και το Ε9 του κάθε φορολογούµενου.
Είχαµε περιπτώσεις που για τον αριθµό της παροχής ή για κάποια πολύ µικρά πράγµατα -που δεν αλλάζουν ούτε τα τετραγωνικά ούτε τίποτα άλλο για το Ε9, που να αλλάζει την αξία του
ΕΝΦΙΑ- θα έπρεπε να µπει πρόστιµο στον φορολογούµενο.
Με τη δεύτερη παράγραφο της συγκεκριµένης τροπολογίας
φέρνουµε τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας. Τα γνωρίζουµε κάθε
χρόνο. Θέλουµε να δώσουµε τη δυνατότητα σε όσους πολίτες επειδή έρχεται και το Πάσχα τώρα και το καλοκαίρι- δεν µπορούν
ή δεν θέλουν να έχουν τα αυτοκίνητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια
του χρόνου, µε χαµηλότερα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για
έναν µήνα θα καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού, για τρεις µήνες
θα καταβάλλονται τα 4/12 και για χρήση για τους υπόλοιπους
µήνες µέχρι τη λήξη θα καταβάλλονται τα δωδέκατα που αποµένουν συν 2/12.
Μπορεί όποιος το έχει ανάγκη λόγω της ακινησίας εντός του
έτους 2019 να καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για
τους υπόλοιπους µήνες µέχρι το τέλος του έτους, προκειµένου
να του επιστραφούν οι πινακίδες.
Με την τροποποίηση του άρθρου 12 του ν.4530/2018 -αυτό
αφορά τα ταξί- καθορίζεται αναλυτικά ο τρόπος έκδοσης των φορολογικών παραστατικών από τις οντότητες παροχής υπηρεσιών
διαµεσολάβησης, καθώς και από τις οντότητες- εκµεταλλευτές
ΤΑΞΙ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις των ελληνικών λογιστικών προτύπων. Ορίζονται ειδικότερα θέµατα αναφορικά µε τον τρόπο καταβολής της αµοιβής των υπ’ όψιν
φορέων διαµεσολάβησης. Επίσης, στην απόδειξη θα πρέπει να
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είναι ευκρινείς οι αµοιβές για τις δύο περιπτώσεις.
Τροποποιούµε και το άρθρο 33 του ΚΕΔΕ. Έως και σήµερα
στις περιπτώσεις που τρίτος έχει οφειλή προς πρόσωπο µε οφειλές στο δηµόσιο και παραλείψει να προβεί σε σχετική δήλωση
εντός συγκεκριµένου διαστήµατος οκτώ ηµερών από την επίδοση κατάστασης του δηµοσίου προς αυτόν, τότε καταλήγει να
οφείλει το σύνολο του ποσού που οφείλει ο οφειλέτης του δηµοσίου ακόµη και όταν η δική του οφειλή προς αυτόν είναι µικρότερη ή δεν υφίσταται τέτοια οφειλή.
Με τις νέες διατάξεις ο ανωτέρω τρίτος καθίσταται οφειλέτης
του δηµοσίου µόνο για ό,τι οφείλει ή µέλλεται να οφείλει, δηλαδή
στον οφειλέτη του δηµοσίου, εφόσον αυτό προκύπτει από πρόσφορα διαθέσιµα ηλεκτρονικά µέσα της φορολογικής διοίκησης.
Επίσης, τροποποιούµε το άρθρο 13 του ν.4211/2013, δηλαδή,
το ΤΕΠΑΗ. Και µε τη δεύτερη παράγραφο επιδιώκεται να δοθεί
και για το έτος 2019 στα υπόχρεα σε καταβολή ΤΕΠΑΗ πρόσωπα
η δυνατότητα να ευνοηθούν από την έκπτωση που χορηγείται
λόγω προπληρωµής του και για τα βρισκόµενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία κατά τον χρόνο της πρώτης εφαρµογής του
ΤΕΠΑΗ, στις 9-5-2019. Η έκπτωση χορηγείται, εφόσον το σύνολο
του οφειλόµενου για το 2019 τέλος για τους µήνες Μάιο έως τον
Δεκέµβριο καταβληθεί µέχρι τις 18-5-2019.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, χρειάζοµαι χρόνο για να αναλύσω λίγο και το
κοµµάτι που αφορά τον αιγιαλό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχετε ακόµα τρία
λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Δεν αρκούν τα τρία λεπτά. Θέλω τουλάχιστον δέκα λεπτά, κύριε
Πρόεδρε, γιατί έχουνε τεθεί διάφορα ζητήµατα και θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ σε όλα αυτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Από τις βουλευτικές, γίνεται κάποια
δεκτή;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Από τις βουλευτικές τροπολογίες γίνεται δεκτή η τροπολογία της
κ. Θελερίτη, που αφορά την Κόρινθο. Δεν θυµάµαι τον αριθµό.
Όταν κατέβω κάτω, θα σας την πω.
Για την τροπολογία της κ. Βαγιωνάκη και του κ. Μπαλωµενάκη
-επειδή έπρεπε να υπάρχουν στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους- θα πρέπει να το δούµε σε κάποια µετέπειτα υπουργική τροπολογία. Δεν είµαστε αρνητικοί. Τη βλέπουµε θετικά. Δεν
µπορούµε τώρα να την κάνουµε δεκτή, γιατί δεν έχουµε τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Την τροπολογία µε γενικό αριθµό 2080 και ειδικό 2072 της κ.
Θελερίτη, του κ. Τσόγκα και του κ. Ψυχογιού, την κάνουµε αποδεκτή.
Θεωρούµε ότι οι διατάξεις για τον αιγιαλό είναι ένα από τα πιο
σηµαντικά τµήµατα του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου. Το πρότυπο
ανάπτυξης που υιοθετήθηκε µεταπολεµικά από το ελληνικό κράτος δεν ακολούθησε το πρότυπο του κοινωνικού κράτους, όπως
στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στον χωροταξικό, πολεοδοµικό και
περιβαλλοντικό σχεδιασµό, τις οικονοµικές παραµέτρους σε
αυτό το πεδίο, τα προγράµµατα κοινωνικής κατοικίας, µιας πολιτικής διατήρησης της ιστορικής κληρονοµιάς και της δηµιουργίας ενός εκτεταµένου δικτύου δηµοσίων µέσων µεταφοράς.
Μπορεί η επιλογή αυτή να απάντησε αρχικά στις µετεµφυλιακά οξυµµένες στεγαστικές κοινωνικές και εργασιακές ανάγκες
και να κέρδισε τη µαζική λαϊκή συναίνεση, όµως ταυτόχρονα διαµόρφωσε τις προϋποθέσεις για τον ενταφιασµό πολιτικών που
προκρίνουν το δηµόσιο έναντι του ιδιωτικού συµφέροντος και
προωθούν το συλλογικό όραµα της πόλης και την αρµονική
σχέση πόλης - υπαίθρου - φύσης.
Έκτοτε οι καταχρηστικές παροχές από το κράτος -το κράτος
που εσείς δηµιουργήσατε όλα αυτά τα χρόνια- συλλογικών αγαθών, όπως το δικαίωµα δόµησης και η ανοχή εκ µέρους του της
αυθαιρεσίας, σε όλες τις δυνατές εκδοχές της, αποτέλεσαν τη
µοναδική σταθερή σχέση του µε τον ιδιωτικό τοµέα, όσον αφορά
τα πολεοδοµικά, οικιστικά και περιβαλλοντικά θέµατα.
Γιατί από επιλογή, κύριοι της Αντιπολίτευσης -εννοώ την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και το ΚΙΝΑΛ- έγιναν όσα έγιναν και είστε
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υπόλογοι πολιτικά σαν παρατάξεις. Είστε υπόλογοι για το όραµα
του συντελεστή δόµησης, της κατεδάφισης των διατηρητέων,
της αυθαίρετης οικοδόµησης και χρήσης της περιαστικής γης,
ακόµη και των αιγιαλών, των δασών και των ρεµάτων που συναντήθηκε µε το όραµα των Ολυµπιακών Αγώνων, σε µια ακραία περιφρόνηση οποιασδήποτε συλλογικής δέσµευσης απέναντι στην
κοινότητα, τον δηµόσιο χώρο και το µέλλον.
Υπάρχει αρκετό φωτογραφικό υλικό στο Υπουργείο στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε να σας το δώσουµε.
Είστε υπόλογοι για την αυθαίρετη δόµηση, καθώς εκφράστηκε
µε τον καλύτερο τρόπο η κρατική σας πολιτική του µαστιγίου και
του καρότου, που εν ολίγοις σήµαινε εντοπισµό των αυθαιρετούντων, σιωπηρή ανοχή, αγαστή συνεργασία µε τις κάθε είδους
αρχές και εν τέλει κάθαρση της νοµιµοποίησης, που απέφερε
ταυτόχρονα αύξηση των κρατικών και όχι µόνο εσόδων µέσω των
προστίµων. Είστε υπόλογοι γιατί το κοµµατικό σας «παρέχω
αέρα»: φάνταζε και συχνά ήταν επικερδές. Είστε υπόλογοι γιατί
ανακατέψατε τον µακιαβελισµό µε το µπετόν αρµέ.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, οφείλουµε όλοι µε κάθε ειλικρίνεια να πούµε προς όλες τις κατευθύνσεις πως τέτοιας κλίµακας περιβαλλοντικές και οικιστικές επιβαρύνσεις που
συνέβησαν στη χώρα µας τα τελευταία πενήντα περίπου χρόνια
δεν είναι εύκολα αναστρέψιµες, αν και η κλιµατική αλλαγή τις
απαιτεί. Χρειάζονται γενικευµένες ανατροπές µεγάλης κλίµακας
που απαιτούν χρόνο, δηµόσιους πόρους, χώρο και νέες συνειδήσεις, θα µπορούσα να πω και διακοµµατική συναίνεση στα αυτονόητα.
Σε κάθε περίπτωση, εµείς επιλέγουµε αυτόν τον δρόµο, τον
δύσβατο, τον ναρκοθετηµένο εκ των προτέρων, µε προβλήµατα
ιστορικού χαρακτήρα. Στην αρχή του δρόµου τώρα βρισκόµαστε. Βέβαια, πολλές ρυθµίσεις έχουν ήδη θεσµοθετηθεί από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και από άλλα αρµόδια Υπουργεία, ενώ
πολλές βρίσκονται σε εξέλιξη. Βρισκόµαστε στον δρόµο έστω
οριακά ή µε µισό ή ένα βήµα µπροστά, πάντως δεν κάνουµε πίσω
στην προστασία του αιγιαλού και της παραλίας και της κοινοχρησίας τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι σηµερινές προτεινόµενες
ρυθµίσεις αντιµετωπίζουν κυρίως την πρόκληση της περιβαλλοντικής και ιδιοκτησιακής προστασίας των δικαιωµάτων του δηµοσίου στον αιγιαλό και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, στην
κατεύθυνση µεγέθυνσης της κοινοχρησίας τους, της αποφυγής
νέων αυθαιρεσιών, που αποτελούν στην εποχή µας κρίσιµο µέγεθος στην κλιµατική αλλαγή, αλλά και συνεκτιµώντας ανάγκες
που έχουν προκύψει και διαρκώς εµφανίζονται και αφορούν κοινωνικοοικονοµικές και αναπτυξιακές παραµέτρους.
Επιχειρούνται κάποιες σηµαντικές τοµές στη νοµοθεσία που
διέπει τον αιγιαλό, την παραλία, υπέρ της κοινοχρησίας, ορισµένες παρεµβάσεις προκειµένου να αποκατασταθούν έστω και εν
µέρει ή ακόµη και οριακά αστοχίες του παρελθόντος και να χαραχθεί ένας ενιαίος διαφανής τρόπος της προστασίας του ευαίσθητου περιβάλλοντος του αιγιαλού και των λοιπών
κοινόχρηστων χώρων, µε ταυτόχρονη διασφάλιση των εντελώς
αναγκαίων δραστηριοτήτων, για τις οποίες η χρήση του αιγιαλού
αποτελεί ανελαστική προϋπόθεση άσκησής τους. Και όλα αυτά,
επαναλαµβάνω, σε ναρκοθετηµένο έδαφος από αβλεψίες, αυθαιρεσίες, δουλείες και πιέσεις κάθε είδους, ιστορικού πολλές
φορές χαρακτήρα.
Θα αναφερθώ λίγο πιο αναλυτικά στις παρεµβάσεις που κάνουµε. Αναφέρθηκα και πριν στη νοµοτεχνική που κάναµε για την
παραλία. Το πλάτος της παραλίας που ισχύει µέχρι σήµερα φτάνει µέχρι τα πενήντα µέτρα. Προσδιορίζει, λοιπόν, το µέγιστο,
χωρίς να προσδιορίσει το ελάχιστο, το οποίο θα µπορούσε να
είναι ένα ή δύο µέτρα.
Με την προτεινόµενη διάταξη προσδιορίζουµε πως το ελάχιστο πλάτος της παραλίας δεν µπορεί να είναι µικρότερο από τα
τριάντα µέτρα, εκτός των περιπτώσεων που τα γεωµορφολογικά
και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το καθιστούν αναγκαίο. Εισάγεται
και για πρώτη φορά ο συνδυασµός του προσδιορισµού αυτού µε
τα τοπικά χωρικά σχέδια.
Είναι προφανής η θετική επίδραση της ρύθµισης αυτής υπέρ
της κοινοχρησίας. Εδώ έχουµε και κάποια ειδικά καθεστώτα σε
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συγκεκριµένες περιοχές, όπως είναι τα Δωδεκάνησα. Αυτά θα τα
δούµε σε επόµενη νοµοθετική ρύθµιση.
Θα ήθελα εδώ να αναφέρω, για να µην υπάρχει και κάποια
ανησυχία, ότι η παράγραφος 5 του ν.2971, του άρθρου που
υπάρχει στον ν.4281/2014 που αφορά τις περιπτώσεις όπου υφίσταται σχέδιο πόλεως και η οριογραµµή της παραλίας δεν µπορεί να υπερβεί την εγκεκριµένη γραµµή δόµησης. Σε
παραδοσιακούς οικισµούς η γραµµή της παραλίας δεν µπορεί
να υπερβεί τη γραµµή δόµησης, όπως αυτή νοµίµως έχει διαµορφωθεί. Σε πόλεις και οικισµούς που δηµιουργήθηκαν πριν από το
έτος 1923, έχουν πληθυσµό κάτω των δύο χιλιάδων, η οριογραµµή της παραλίας δεν µπορεί να υπερβεί την διαµορφωµένη
γραµµή δόµησης, όπως αυτή νοµίµως έχει διαµορφωθεί.
Απαγορεύεται ρητά για πρώτη φορά η κατασκευή κτισµάτων
και γενικά η τοποθέτηση κατασκευασµάτων στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον
πυθµένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, της λιµνοθάλασσας, της λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού.
Εισάγεται δε η αρµοδιότητα των ΟΤΑ, σύµφωνα µε την οποία
κάθε δήµος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει την πρόσβαση
σε άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον σε µία παραλία στα διοικητικά του όρια. Μέχρι σήµερα δεν υπήρχε παρόµοια πρόβλεψη
στον νόµο του αιγιαλού. Για πρώτη φορά, επίσης, προβλέπεται
υποχρεωτική ύπαρξη ελεύθερης διόδου από τον δηµόσιο δρόµο
προς τον αιγιαλό, όταν µεταξύ του αιγιαλού και της δηµοσίας
οδού περιλαµβάνεται ιδιωτικό ακίνητο.
Και, κυρίως, µε τις προτεινόµενες διατάξεις, µετά την ψήφιση
του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, ο παλαιός αιγιαλός που καθορίζεται ή επανακαθορίζεται µετά την έναρξη ισχύος της διάταξης
παύει να ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου και ανήκει
στη δηµόσια κτήση. Είναι ανεπίδεκτος κτήσης ιδιωτικών δικαιωµάτων και καταγράφεται πλέον σαν πράγµα κοινόχρηστο που
ανήκει κατά κυριότητα στο δηµόσιο.
Εδώ υπάρχει διπολισµός όσον αφορά το ΚΙΝΑΛ. Από τη µία
κατηγορούµαστε γιατί αφήνουµε πίσω το ιδιωτικό δικαίωµα του
δηµοσίου από τον εισηγητή του ΚΙΝΑΛ και αντίστοιχα ακούµε
από εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ, τον κ. Καρρά, ότι ζητάει την κοινοχρησία του παλαιού αιγιαλού µιας συγκεκριµένης περιοχής. Ας
µας πούνε τι από τα δύο θέλουν.
Θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη διάταξη αποτελεί πραγµατική
τοµή στο νοµικό καθεστώς του παλαιού αιγιαλού. Έχουµε πλέον
ενιαία και ολοκληρωµένη οικοσυστηµική διαχείριση των τριών
µέχρι σήµερα ασαφών εννοιών: αιγιαλός, παραλία, παλαιός αιγιαλός.
Διατηρούµε κάποια έργα µε αυστηροποίηση των προϋποθέσεων. Όσον αφορά τη διατήρηση έργων, που έχουν εκτελεστεί
και λειτουργούν νόµιµα µε βάση αναπτυξιακούς νόµους, προϋπόθεση για τη διατήρηση του έργου είναι η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας για περιβαλλοντική αδειοδότηση και θέλουµε
τις σύµφωνες γνώµες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του καθ’
ύλην αρµοδίου Υπουργείου και του ΓΕΝ, όπως επίσης τη στατική
επάρκεια, κάτι που δεν ζητούσε ο προηγούµενος νόµος. Η διάταξη αυστηροποιείται και ορίζεται ρητά ότι η διατήρηση και περαιτέρω παραχώρηση γίνεται µόνο έναντι ανταλλάγµατος.
Έχουµε τα αναγκαία έργα προστασίας. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο, έχει γίνει µεγάλη συζήτηση στις επιτροπές. Νοµίζω ότι
κανένας µας δεν διαφωνεί εδώ µέσα.
Όσον αφορά τα αντιδιαβρωτικά έργα και τα επείγοντα έργα,
στα οποία πρέπει να παρέµβουµε και που και αυτό δεν υπήρχε
καθόλου στον προηγούµενο νόµο, όλοι µας πρέπει να το αντιµετωπίσουµε γιατί, όπως ακριβώς αναφέρθηκα, έχουµε πάρα πολύ
έντονα προβλήµατα λόγω της κλιµατικής αλλαγής.
Τροποποιούµε το πλαίσιο υπέρ της κοινοχρησίας, παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού. Η πιο συνηθισµένη χρήση του αιγιαλού και της παραλίας είναι αυτή η απλή χρήση για την
τοποθέτηση οµπρελών και ξαπλωστρών, θαλάσσιων µέσων αναψυχής, αυτοκινούµενων ή ρυµουλκούµενων καντινών. Ωστόσο,
έχει διαπιστωθεί ότι το πλαίσιο παραχώρησης απλής χρήσης έχει
αρκετά προβλήµατα λόγω πολλών ασαφειών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
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Κύριε Πρόεδρε, θα έχω ολοκληρώσει σε δύο λεπτά.
Οι ασάφειες αυτές δηµιουργούν δυσλειτουργίες, µε αποτέλεσµα να ενθαρρύνεται η αυθαιρεσία και η παρανοµία. Στόχος µας
είναι να επεκταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η παραχώρηση
απλής χρήσης του αιγιαλού µε ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, ώστε
αφ’ ενός µεν η διαδικασία να είναι απολύτως αδιάβλητη, καθώς
επίσης να επεκταθούν οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες και στις παραχωρήσεις από τους δήµους για τους ίδιους λόγους.
Ένα άλλο καινοτόµο είναι το αντάλλαγµα που καθορίζεται µε
αντικειµενικό πλέον τρόπο και εποµένως αµερόληπτο. Έχουµε
προσαρµογές και περιορισµούς σε παραχωρήσεις για κατασκευή του έργου. Στο θέµα αυτό, εκτός από τα αντιδιαβρωτικά
έργα, προβλέπεται η δυνατότητα της παραχώρησης χρήσης του
αιγιαλού σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την εκτέλεση
έργων που λόγω της φύσης τους δεν µπορούν να λειτουργήσουν
χωρίς τη χρήση του αιγιαλού. Αυτά µπορεί να είναι για σκοπούς
κοινωφελείς, προστασίας του περιβάλλοντος, ναυταθλητικούς,
ερευνητικούς, ανάπλασης βιοµηχανικούς, εξορυκτικούς, συγκοινωνιακούς, λιµενικούς, ναυπηγοεπισκευαστικούς, αλιευτικούς,
ενεργειακούς. Και εδώ είναι κάτι διαφορετικό, που υπήρχε στον
προηγούµενο νόµο και δεν υπάρχει τώρα, το ότι δεν περιλαµβάνονται έργα στον αιγιαλό για τουριστικούς και εµπορικούς σκοπούς.
Προβλέπεται η δυνατότητα παραχώρησης χρήσης για έργα τα
οποία έχουν κατασκευαστεί χωρίς τις απαραίτητες άδειες στον
αιγιαλό µε την προϋπόθεση ότι θα µπορούν να πάρουν την παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού. Δεν µιλάµε για κτίσµατα.
Μιλάµε για έργα. Αυτά θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί πριν
την 28η Ιουλίου 2011 και ανήκουν σε συγκεκριµένες κατηγορίες,
οι οποίες απαριθµούνται στο νοµοσχέδιο.
Ερωτηθήκαµε γιατί δεν ήρθαν οι δήµοι εδώ. Ξέρετε, όλα αυτά
που φέρνουµε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι µετά από
απαίτηση των δήµων όλης της χώρας. Οι δήµοι όλης της χώρας
έχουν τέτοιου είδους ζητήµατα. Όλοι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι
µας έχουν φέρει όλα αυτά τα θέµατα.
Εξαιρούνται ρητά από την αδειοδότηση χρήσης του αιγιαλού
κάθε είδους κατοικίες, κάθε είδους καταστήµατα, συµπεριλαµβανοµένων εµπορικού και υγειονοµικού ενδιαφέροντος, όπως τα
κάµπινγκ, τουριστικά καταλύµατα γενικά και ξενοδοχειακές µονάδες. Αυτό σηµαίνει ότι, αν είναι παράνοµες ή έχουν κάποιες
εγκαταστάσεις πάνω στον αιγιαλό, θα κατεδαφιστούν. Οι µόνες
ξενοδοχειακές µονάδες που µπορούν να έχουν την παραχώρηση
χρήσης στον αιγιαλό είναι αυτές που κατασκευάστηκαν από το
δηµόσιο ή τον ΕΟΤ ή για λογαριασµό τους, όπως είναι τα ιστορικά «ΞΕΝΙΑ» του ΕΟΤ.
Θα µπορούσαµε να µη φέρουµε υπό τις διαµορφωµένες αυτές
συνθήκες τις ρυθµίσεις του 2971/2001 για τον αιγιαλό και την παραλία και να τον αφήσουµε στην ησυχία του µαζί µε όσα έλυσε,
αλλά και όσα άφησε στο έλεος του τυχαίου, του ιστορικά ανερµάτιστου, των κάθε λογής αυθαιρετούντων και καταπατητών,
αλλά και της διαρκούς οµηρίας πολλών άλλων, κλείνοντας τα
µάτια στα εκατοντάδες ή και χιλιάδες αιτήµατα -ρωτήστε όλοι
τους δηµάρχους αδιακρίτως χρώµατος και τους συλλόγους
αδιακρίτως σκοπού- δίκαιων ή και παράλογων πολλές φορές και
µη δίνοντας πειστικές τουλάχιστον απαντήσεις που σε κάθε περίπτωση οφείλουµε να δώσουµε, είτε αρέσουν είτε όχι. Θα µπορούσαµε να το κάνουµε, ακούγοντας τη ρεαλιστική συµβουλή
κάποιων συναδέλφων που κάτι ξέρουν παραπάνω από εµάς και
να ασχοληθούµε µόνο µε τις χαράξεις. Δεν θα αναφερθώ πάλι
στις χαράξεις. Αναφέρθηκα όταν απάντησα στην ερώτηση του
κ. Μανιάτη. Μιλάµε για πράξεις και παραλείψεις δεκαετιών που
υποκύπτουν καµµιά φορά σε στρατηγικές επιλογές και που οδήγησαν σε όλες αυτές τις αυθαιρεσίες που έµµεσα και ανόητα
οµολογούν πως έγιναν και εκ των υστέρων υποκριτικά µας καταγγέλλουν µαζί µε συγκεκριµένα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
πως πάµε να νοµιµοποιήσουµε, λες και όλα αυτά έγιναν επί ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα ξέρουν όλα αυτά οι πολίτες. Ξέρουν
ότι τουλάχιστον θα προσπαθήσουµε να βρούµε µία λύση, όχι
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πάντα αρεστή προς όλους, όχι ίσως πάντα χωρίς σφάλµατα, όχι
πάντα έγκαιρα, αλλά µε ευήκοα ώτα για διορθώσεις. Γι’ αυτό
προστρέχουν και ελπίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι ξέρουν τι έχει συµβεί στο παρελθόν από άριστους τεχνοκράτες και δήθεν επαΐοντες. Κυρίως, όµως, γιατί ξέρουν πως η όποια λύση θα είναι δίκαιη
και θα είναι χωρίς δωράκια και ανταλλάγµατα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Είχαµε χρόνο
ρεκόρ τριάντα έξι λεπτών, κυρία Παπανάτσιου.
Υπάρχει ένα πρόβληµα, όµως: Έχουµε περάσει τον χρόνο της
νοµοθετικής εργασίας και έχουµε µπει στον χρόνο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δηλαδή έχουν έρθει οι Βουλευτές για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οπότε πρέπει να µιλήσετε εσείς, κύριε
Μαντά, να αρχίσει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και να γίνει µετά
η ψηφοφορία για το νοµοσχέδιο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν γίνεται να το τελειώσουµε πρώτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν γίνεται γιατί
οι υπόλοιποι πρέπει να περιµένουν. Και οι Υπουργοί είναι δύο. Εν
πάση περιπτώσει, έχουµε ακόµη χρόνο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα µαθητές και µαθήτριες
και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Καστελλίου
Μινώα Πεδιάδας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κυρία Παπανάτσιου, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Θα ήθελα να καταθέσω κάποιες φραστικές νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
(Στο σηµείο η Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Χρήστος Μαντάς για δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω την παρέµβασή µου µε ορισµένες παρατηρήσεις
και ορισµένα γενικά θέµατα, γιατί νοµίζω ότι η κ. Παπανάτσιου
έκανε εξαντλητική, πραγµατικά, παρουσίαση του νοµοσχεδίου
και νοµίζω ότι έλυσε πολλές απορίες. Άρα στο κοµµάτι του νοµοσχεδίου θα αρκεστώ µόνο σε µερικά παραδείγµατα για να καταλαβαίνουµε ποια σηµαντικά πράγµατα αλλάζουν την επόµενη
µέρα.
Πρώτη παρατήρηση: Υπάρχει ένας πραγµατικός διχασµός που
εγώ διαπίστωσα στον δηµόσιο λόγο της Νέας Δηµοκρατίας, ιδιαίτερα µε την παρέµβαση του κ. Δένδια. Ο κ. Δένδιας υπερασπίστηκε µε τόσο πάθος το άρθρο 24 του Συντάγµατος που θα
πρότεινα στην επόµενη τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία της συνταγµατικής Αναθεώρησης, εισηγητής να είναι ο κ. Δένδιας, ειδικότερα για το άρθρο 24 του
Συντάγµατος.
Απλώς να υπενθυµίσω ότι ήταν ένα από τα τρία ή τέσσερα κρίσιµα άρθρα που στην τελευταία στροφή της συζήτησης για το
Σύνταγµα είχε κάνει έκκληση ο κ. Μητσοτάκης να αλλάξουµε.
Διότι ιδεοληπτικά η Νέα Δηµοκρατία θεωρεί ότι το άρθρο 24 και
η τήρηση των κανόνων για το περιβάλλον, όπως επίσης και η αρχαιολογία γενικά, είναι τα εµπόδια στην ανάπτυξη. Αυτά βρίσκει
ως εµπόδια στην ανάπτυξη η Νέα Δηµοκρατία.
Παρατήρηση δεύτερη απέναντι στον κ. Μανιάτη και σε αυτά
που είπε. Θα έλεγα, κύριοι συνάδελφοι και κυρία Υπουργέ, ότι
σε απόγνωση βρίσκεται -γιατί µας µίλησε µε έναν πάρα πολύ έντονο τρόπο ο κ. Μανιάτης, λες και µιλούσε κι εγώ δεν ξέρω για
ποιο θέµα, ήταν εντονότατη η οµιλία του- η πολιτική ηγεσία του
ΚΙΝΑΛ, η οποία θέλει ντε και καλά να αγκαλιάσει και να στηρίξει
τη γνωστή µορφοποιηµένη σήµερα Δεξιά του κ. Μητσοτάκη για
την επόµενη µέρα.
Γιατί φαντασιώνονται ότι η επόµενη µέρα θα είναι µια µέρα
που θα έρθουν να στηρίξουν την πρωτιά της Δεξιάς. Έτσι φαντασιώνονται. Απλώς επισηµαίνω ότι αυτή η εκδοχή, από την
πλευρά κυρίως του κ. Μανιάτη, που µίλησε µε µια ρητορική φανατισµού και σύγχυσης ταυτόχρονα, δεν έχει καµµία σχέση µε
τις εκτιµήσεις και τις απόψεις της ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας για µια ακόµη φορά. Αλλά αυτό φαίνεται να µην τους νοιάζει,
να µην τους ενδιαφέρει.
Σε ποιο περιβάλλον συζητάµε σήµερα αυτό το νοµοσχέδιο το
οποίο όντως, κυρία Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα µεγάλο νοµοσχέδιο και ένα σύνθετο νοµοσχέδιο; Δεν είναι απλό.
Για να γίνει κατανοητό, ιδιαίτερα σε ορισµένες διατάξεις, πού
βρισκόµαστε και πού ακριβώς πάµε, εγώ θα έλεγα ότι δεν αρκεί
µόνο η συζήτηση στη Βουλή. Θα πρότεινα να κωδικοποιήσετε ως
Υπουργείο µε έναν τρόπο και τις αλλαγές που γίνονται. Θα πω
σε ποια κατεύθυνση γίνονται οι αλλαγές και νοµίζω ότι είναι πολύ
κρίσιµο αυτό.
Υπάρχει µια γενικότερη σύγχυση και θα αναφερθώ σ’ αυτό.
Πριν, όµως, θα ήθελα να πω δυο-τρία λόγια για το σε ποιο περιβάλλον συζητάµε αυτή τη στιγµή. Από πολλές πλευρές δόθηκε
µια εντύπωση, νοµίζω εκτός πραγµατικότητας, αν µου επιτρέπεται αυτή η έκφραση, ότι βρισκόµαστε µπροστά στην κατάρρευση
των πάντων. Για µια ακόµη φορά η καταστροφολογία και η επιλεκτική ανάγνωση της πραγµατικότητας δεν επιτρέπουν σε
πολλά κόµµατα της Αντιπολίτευσης -και στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση ιδιαίτερα και στο ΚΙΝΑΛ κατά δεύτερο λόγο- να καταλάβουν πού βρισκόµαστε.
Σήµερα, λοιπόν, η απόδοση του δεκαετούς οµολόγου είναι στο
3,29%. Είναι η χαµηλότερη εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Πώς να το
κάνουµε, δηλαδή; Αυτό να µην καταλαβαίνουµε τι σηµαίνει; Να
µην καταλαβαίνουµε τι σηµαίνει όταν ο δείκτης την Παρασκευή
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έκλεισε στις 766 µονάδες. Υψηλό
εννέα µηνών 26% παραπάνω και ισχυρότερη έναρξη έτους εδώ
και δύο δεκαετίες.
Τρίτο στοιχείο. Δεν καταλάβατε καθόλου ότι αυτές τις προηγούµενες εβδοµάδες, πρώτον, επιστράφηκε κοντά στο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ από τις διακρατήσεις των ελληνικών οµολόγων; Από
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το πρωί ως το βράδυ λέγατε ότι δεν θα γίνει. Δεν καταλάβατε ότι
αυτό το πράγµα έγινε πραγµατικότητα και αυτό µαζί µε το προχθεσινό; Δηλαδή, την αποδοχή και από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο της πρότασης της ελληνικής Κυβέρνησης να αποπληρώσουµε ένα µέρος των δανείων από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Αυτό σηµαίνει να κάνουµε ένα σηµαντικό βήµα για την απαλλαγή
από την εξάρτηση -όπως θέλετε πείτε την- από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Δηλαδή, να απαλλάξουµε τη χώρα µας, τον Έλληνα φορολογούµενο από δεκάδες, εκατοντάδες εκατοµµύρια
που πλήρωνε για ένα ακριβό επιτόκιο. Αυτό έδωσε ένα ισχυρό
σήµα στις αγορές και ισχυρό σήµα στους επενδυτές. Επίσης είναι
µια αποτελεσµατική πολιτική για την καθηµερινότητα του απλού
Έλληνα. Γιατί όταν το κράτος, η πολιτεία ελαφρύνεται από τέτοιου
είδους βάρη, αλλάζει η καθηµερινότητα. Μπορεί να µη γίνεται αυτόµατα, αλλά είναι µια πορεία σταθερή, µια πορεία που κανένας
αντικειµενικός παρατηρητής δεν µπορεί παρά να την αποτυπώσει.
Όλη η Ευρωζώνη επιβραδύνεται. Στη χώρα µας η πρόβλεψη
για φέτος και του χρόνου -χωρίς να συνιστά αυτό θριαµβολογία
και success story- είναι πολύ πάνω από τον µέσο όρο της Ευρωζώνης. Δεν άκουσα να λέµε κουβέντα γι’ αυτό. Υπήρξαν κι άλλες
αναλογίες παλιότερα. Τι θέλω να πω; Θέλω να πω ότι όταν κάνουµε µια συζήτηση και µια πολιτική αντιπαράθεση, να την κάνουµε µε όλα τα στοιχεία. Επειδή πάρα πολλές φορές απ’ αυτόν
τον ορυµαγδό των fake news των συστηµικών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης και των ορκισµένων εχθρών της Αριστεράς που
έχουν κατακλύσει τα πάντα δεν µπορεί κανένας να καταλάβει τι
ακριβώς συµβαίνει και πού βρίσκεται η αλήθεια, τουλάχιστον στο
ελληνικό Κοινοβούλιο να µπορούµε να λέµε αλήθειες. Να λέµε
την πραγµατικότητα ολόκληρη.
Δεν έχουµε δυσκολίες; Πάρα πολύ σοβαρές. Μεγάλες πληγές
στο κοινωνικό σώµα. Μεγάλα προβλήµατα. Μεγάλη υστέρηση
στην ανάπτυξη της χώρας για ένα νέο παραγωγικό µοντέλο που
εµείς θέλουµε, το επιδιώκουµε και έχουµε σηµαντικά σηµάδια
βελτίωσης σ’ αυτό. Για να µην πούµε ποια ήταν η αναλογία των
τουριστικών επιχειρήσεων στις συνολικές επενδύσεις που γίνονταν στο παρελθόν και πώς τώρα έχει αλλάξει δραµατικά υπέρ
της µεταποίησης. Αυτό έτσι γίνεται; Εκ θεού; Αυτοµάτως; Είναι
µια συγκεκριµένη πολιτική. Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, συζητάµε και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Μάλιστα, το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου είναι σ’ αυτή την
κατεύθυνση. Δηλαδή, η προσχώρηση της χώρας µας στην Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένα βήµα προς το µέλλον. Χωρίς
αµφιβολία. Απ’ όλες τις πλευρές ειπώθηκε. Ενσωµατωνόµαστε
σε µεγάλα πρότζεκτ. Η χώρα µας είναι πύλη εισόδου στην Ευρώπη µε αξιοπιστία. Και γι’ αυτό γίνονται όλα αυτά. Ούτε αυτά
είναι αυτονόητα. Ούτε γίνονται αυτόµατα. Είναι, λοιπόν, ένα πολύ
συγκεκριµένο δείγµα το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου, το
οποίο, απ’ ό,τι κατάλαβα, θα ψηφιστεί απ’ όλες τις πλευρές,
όπως και πολλές άλλες διατάξεις. Στο τέλος της µέρας θα καταλάβουµε ότι πάρα πολλές από τις διατάξεις που φέρνουµε µε
την ουσιαστική συµβολή των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, την
ουσιαστική συµβολή των Βουλευτών της Συµπολίτευσης και µε
την ουσιαστική συµβολή των φορέων, θα υπάρχει στο τέλος της
µέρας κατά την γνώµη µου και κατά τη γνώµη µας ένα σαφώς
θετικό νοµοσχέδιο.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, όσο µπορώ πιο γρήγορα. Οι ρυθµίσεις
του νοµοσχεδίου στο θέµα του αιγιαλού -για το οποίο προκλήθηκε µεγάλη ταραχή, θα έλεγα, και µεγάλη σύγχυση σε έναν
βαθµό, αν µου επιτρέπετε- νοµίζω ότι θα γείρουν προς µια πολύ
θετική πλευρά. Θα πω ένα παράδειγµα.
Πού έγινε µεγαλύτερη κριτική; Η µεγαλύτερη κριτική έγινε σε
δύο κυρίως άρθρα, στο άρθρο 34 και στο άρθρο 24. Είχαµε δύο
επιλογές. Ή θα κρύβαµε το κεφάλι µας µέσα στην άµµο ή θα κάναµε ρυθµίσεις τέτοιες ώστε να µην κρύψουµε το κεφάλι µας
στην άµµο. Δεν λέω για τις άλλες, που είναι απολύτως θετικές.
Λέω για τα προβλήµατα. Μεταξύ του 2001, του 2011 και στη συνέχεια υπάρχει µια πραγµατικότητα. Και δεν µπορούµε να κρυβόµαστε σ’ αυτή. Λέω ένα παράδειγµα για να γίνω κατανοητός
για το τι ρυθµίζουµε πριν από τις 28 Ιουλίου.
Φτιάχτηκε ένα αλιευτικό καταφύγιο νόµιµο. Έχει λάβει τις αδειοδοτήσεις από τον νόµο, τις περιβαλλοντικές µελέτες, τις σύµ-
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φωνες γνώµες συναρµοδίων υπηρεσιών, από τα Υπουργεία κ.λπ..
Ωστόσο, επειδή καθυστέρησε στη γραφειοκρατία, δεν πρόλαβε
να λάβει την άδεια παραχώρησης από το Υπουργείο Οικονοµικών. Διότι όλη η συζήτηση είναι για τους όρους των αδειών παραχώρησης από το Υπουργείο Οικονοµικών. Αυτό συζητάµε.
Δηλαδή, αυτό το αλιευτικό καταφύγιο τι ακριβώς να το κάνουµε;
Τι προτείνετε; Να µην πούµε ότι υπάρχει; Να το κατεδαφίσουµε;
Εµείς λέµε να δώσουµε σε τέτοιου είδους περιπτώσεις µία δυνατότητα, εάν πληρούν τους όρους, να νοµιµοποιηθεί. Τι θέλουµε, δηλαδή, να κάνουµε;
Τέλος, νοµίζω και µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις και µε την
απόσυρση του 24β που µας βασάνισε πάρα πολύ -το ξέρει και η
κυρία Υπουργός και όλοι οι συνεργάτες που ασχολήθηκαν µε
αυτό- είναι πολύ προτιµότερο, φαίνεται στο τέλος της µέρας, να
µελετήσουµε πολύ συγκεκριµένα για ποια πράγµατα µιλάµε και
να το φέρουµε µε έναν πιο ακριβή τρόπο στη νοµοθέτηση. Νοµίζω ότι σωστά έγινε αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε. Παραβίασα την υπόσχεσή µου κατά
ένα λεπτό. Νοµίζω ότι η επόµενη µέρα, ειδικότερα τα θέµατα της
ρύθµισης του αιγιαλού, είναι σαφώς σε θετική κατεύθυνση,
σαφώς σε κατεύθυνση υπεράσπισης του περιβάλλοντος και επίλυσης υπαρκτών προβληµάτων, για τα οποία δεν µπορούµε να
βάζουµε το κεφάλι µας µέσα στην άµµο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία τριάντα εννέα φοιτητές και ένας καθηγητής από
τη Νοµική Σχολή Αθηνών.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχουµε ήδη µπει στον προγραµµατισµένο για σήµερα χρόνο
κοινοβουλευτικού ελέγχου. Οπότε ούτως ή άλλως θα υπάρξει
µετά η ψηφοφορία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ποια ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε;
Πρέπει να µιλήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μη βιάζεστε,
κύριε Κουτσούκο.
Ή θα προχωρήσουµε τώρα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και
θα ακολουθήσει η ψηφοφορία ή θα µιλήσετε µετά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και θα ακολουθήσει η ψηφοφορία. Τι από τα δύο
θέλετε;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Είµαστε εδώ από το πρωί και θέλουµε δέκα-δεκαπέντε λεπτά για να τελειώσει το νοµοσχέδιο.
Έχουµε δηλώσει οι εισηγητές -εγώ τουλάχιστον- ότι θα µιλήσουµε όπως δικαιούµαστε και µετά µπαίνουµε στην ψηφοφορία.
Εσείς τώρα τι µας προτείνετε, κύριε Πρόεδρε; Να διακόψουµε
το νοµοθετικό έργο, να τελειώσει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος,
για να φύγει ο κύριος Υπουργός, που είχε την καλοσύνη να έρθει.
Οι δικοί µου Υπουργοί, ο κ. Τσακαλώτος και ο Υπουργός Υγείας,
εδώ και έξι µήνες δεν έρχονται. Αυτό µας προτείνετε; Επειδή το
Προεδρείο δεν µπόρεσε να διεκπεραιώσει τη διαδικασία και
έδωσε στην κ. Παπανάτσιου τρία τέταρτα;
Εγώ προσωπικά δεν το δέχοµαι. Να πάρετε οποιαδήποτε απόφαση θέλετε, ρωτήστε και τους άλλους εισηγητές των κοµµάτων, αλλά εγώ προσωπικά δεν το δέχοµαι. Με όλο τον σεβασµό
σε αυτούς που περιµένουν και ξέρω ότι µεταξύ αυτών είναι και ο
συνάδελφός µου για µία ενδιαφέρουσα επίκαιρη ο Θόδωρος Παπαθεοδώρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εντάξει, κύριε συνάδελφε.
Πρέπει να ενσωµατωθούν νοµοτεχνικές που κατέθεσε η
Υπουργός. Εκ των πραγµάτων δεν µπορεί αυτή τη στιγµή να γίνει
ψηφοφορία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Αν δεν είχαµε τον κοινοβουλευτικό
έλεγχο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν µπορεί να γίνει τώρα, γιατί δεν
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έχουµε αυτό που λέµε «σπλάχνο» του νοµοσχεδίου. Πρέπει να
το φτιάξουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν µπορεί να
γίνει η ψηφοφορία. Δεν είναι έτοιµο. Δεν µπορεί να γίνει η ψηφοφορία εκ των πραγµάτων.
Άρα, λοιπόν, αφού δεν µπορεί να γίνει η ψηφοφορία ή θα τα
κάνουµε όλα µετά ή θα µιλήσουµε τώρα, θα διακοπεί και µετά
θα συνεχίσουµε µε τη ψηφοφορία. Ένα από τα δύο θα κάνουµε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Να ολοκληρωθεί η συζήτηση θέλω,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Να ολοκληρωθεί
η συζήτηση. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Ένα από τα δύο, λοιπόν.
Θέλετε το πρώτο; Να γίνει το πρώτο.
Τον λόγο έχει ο κ. Παυλίδης για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα σεβαστώ τον
χρόνο και θα φροντίσω να είµαι σύντοµος. Νοµίζω δεν είχα και
πολύ µεγάλη πρόθεση να ξαναµιλήσω, αλλά µε αυτά που άκουσε
από ορισµένους εκπροσώπους της Αντιπολίτευσης, ειλικρινά,
έχω εκπλαγεί.
Ακούσαµε ρουσφετολογία, σκάνδαλα, κρυφές διατάξεις. Εγώ
κοίταγα ποιον συνάδελφο έπιασαν µε τη γίδα στην πλάτη. Έτσι
κάπως αισθάνθηκα. Νοµίζω ότι κάποια ζητήµατα δεν απαντιούνται
ούτε µε όρους πολιτικής ανάλυσης, αλλά µάλλον µε όρους ψυχιατρικής διερεύνησης. Δεν µπορεί την ίδια στιγµή να κατηγορούµαστε ότι δηµιουργούµε το ελάχιστο όριο στην παραλία, στα τριάντα
µέτρα, µε προϋποθέσεις φυσικά και µε σεβασµό στα τοπικά χωροταξικά σχέδια ή για παράδειγµα για το γεγονός ότι υπάρχει µια
υπερπροστασία των παλιών αιγιαλών, περνώντας τα από ιδιωτική
περιουσία σε δηµόσια κτήση και µπορεί να δηµιουργηθούν προβλήµατα σε αυτό, άρα υπάρχει µία προδιάθεση νοµοθετικής υπερπροστασίας του δηµόσιου χώρου και, ταυτόχρονα, να κατηγορούµαστε ότι τα ξεπουλήσαµε όλα, τα δώσαµε όλα, αναφέρω εκφράσεις όπως ακριβώς ακούστηκαν.
Ξεκινάω µε τον κ. Βαρδαλή, µε κάποιες τοποθετήσεις που
έκανε. Πρώτον, δεν νοµιµοποιούµε αθρόα αυθαίρετα. Διαχειριζόµαστε και δίνουµε το δικαίωµα, την άδεια παραχώρησης χρήσης
–γιατί για παραχώρηση χρήσης µιλάµε- σε ειδικές κατηγορίες
πράξεων, οι οποίες έτσι κι αλλιώς αν θα µπορούσαν και σήµερα
να γίνουν, θα µπορούσαν να αδειοδοτηθούν µε την ισχύουσα περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ό,τι δεν µπορεί έστω και σήµερα µε
την ισχύουσα περιβαλλοντική αδειοδότηση να πάρει παραχώρηση
χρήσης, δεν θα πάρει ακόµα και αν ήταν και στο παρελθόν τέτοιο.
Δεύτερον, περιορίζεται η πρόσβαση πολιτών. Έχουµε νοµοθετήσει τρία τέσσερα σηµεία, που η πρόσβαση των πολιτών ίσαίσα επαυξάνεται, βρίσκουµε διόδους από τον δηµόσιο δρόµο
στην παραλία, επεκτείνουµε τον ελεύθερο χώρο στα εκατόν πενήντα τετραγωνικά µέτρα της παραχώρησης αιγιαλού από τους
ΟΤΑ και χίλια δυο άλλα ζητήµατα.
Τρίτον, δεν ξεπουλάµε οικοσυστήµατα. Παραχωρούµε χρήση
σε περιοχές «NATURA», να υπάρχει πολύ συγκεκριµένο αυστηρό
πλαίσιο «NATURA», και εκτός αυτού προφανώς υπάρχει το δικαίωµα ήπιων χρήσεων σε περιοχές «NATURA», είναι πολύ ειδικό
και αυστηρό το καθεστώς και δεν νοµίζω ότι ο καθένας νοµιµοποιείται πολύ εύκολα µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο να µιλάει
µε έναν τρόπο, δίνοντας µία αντίληψη ότι ξεπουλάµε τα οικοσυστήµατα. Δίνουµε τις περιοχές «NATURA» στο κεφάλαιο µε µία
ανευθυνότητα, κατά τη γνώµη µου, πολιτική, που δεν απαντά
ούτε σε συγκεκριµένα πλαίσια του νοµοθετήµατος ούτε στο
υπάρχον ήδη νοµοθετικό πλαίσιο αυτών των πολύ ευαίσθητων
περιβαλλοντικών χώρων.
Και στο τέλος ακούω, και εδώ εξανίσταµαι ότι δίνουµε και 60%
των εσόδων στους ΟΤΑ ως κίνητρο και να ξεπουλήσουν και άλλα
πράγµατα. Πάντα γινόταν αυτό, πάντα έπαιρναν οι δήµοι το 60%
και το δηµόσιο το 40%, και µάλιστα επειδή είµαι στην αυτοδιοίκηση πολλά χρόνια, είµαι από αυτούς που έλεγαν ότι πρέπει το
ποσοστό που παίρνει η Κτηµατική Υπηρεσία και δη το δηµόσιο
να µειωθεί, γιατί οι δήµοι έχουν πολύ συγκεκριµένες υποχρεώσεις απέναντι στην παραλία, να την καθαρίσουν, να βάλουν ναυαγοσώστες, να διαχειριστούν τη γαλάζια σηµαία και χίλια δυο
άλλα ζητήµατα.
Με αυτή την έννοια, λοιπόν, µιλώντας πάντα για την παραχώ-
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ρηση του αιγιαλού στους δήµους –και άρα στους συµβασιούχους οµπρελοκαθισµάτων και άλλων χρήσεων- πάντα έπαιρνε ο
δήµος ένα πολύ µεγάλο ποσοστό αυτής της χρήσης για λειτουργικές ανάγκες διαχείρισης της παραλίας.
Ακούσαµε εδώ για περιβαλλοντική υποκρισία, αναισθησία, ότι
είµαστε ανάλγητοι περιβαλλοντικά και όλα αυτά. Θα πω κάποια
κοµβικά τέσσερα σηµεία ως τίτλους. Θεσµοθετούµε τριάντα
µέτρα ελάχιστο όριο παραλίας –δεν υπήρχε, το κάνουµε σήµεραµε προϋποθέσεις φυσικά και µε µία αντιστοίχιση µε τα τοπικά χωρικά σχέδια. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλιά όχθη ανήκουν από
εδώ και πέρα όχι στην ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου αλλά σε
δηµόσια κτήση.
Δηµιουργούµε υποχρεωτικότητα πρόσβασης στον αιγιαλό από
δηµόσιο δρόµο, αν υπάρχουν ακίνητα ενδιάµεσα. Προτεραιότητα
για παραχώρηση χρήσης πριν από όλα µε περιβαλλοντικές εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και όχι µόνο από αποφάσεις Υπουργού Οικονοµικών
όπως ακούσαµε εδώ όπως προ του 2011, δύο χρόνια υποβολή
αίτησης αδειοδότησης και εξαίρεση από κατεδάφιση, µετά –
εντός εξαµήνου- όσα πλέον δεν µπορούν να ενταχθούν στο νόµο,
θεωρούνται οριστικά αυθαίρετα και κατεδαφιστέα εντός εξαµήνου και χίλια δυο άλλα. Το πλαίσιο είναι πολύ αυστηροποιηµένο
για κοινοχρησία αιγιαλού. Διευρύνουµε την κοινοχρησία, αποφεύγουµε νέες αυθαιρεσίες και αντιµετωπίζουµε προβλήµατα
και παθογένειες του παρελθόντος.
Τέλος, επειδή ο κ. Δένδιας έβαλε ένα ζήτηµα, σε σχέση µε το
ότι κρύβουµε µέσα στο νοµοσχέδιο χίλια δυο πράγµατα. Νοµίζω
το νοµοσχέδιο είχε πέντε µέρη –κουραστικό ήταν- αλλά τα τρία
από αυτά, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο µέρος ήταν η Αναπτυξιακή Τράπεζα και συµµορφώσεις σε ευρωπαϊκές οδηγίες και
κανονιστικές πράξεις, και µόνο το πέµπτο µέρος αφορούσε εκκρεµότητες φορολογικές και τελωνειακές. Και το κυρίαρχο
µέρος ήταν ο αιγιαλός, γι’ αυτό και η συντριπτική πλειοψηφία
των οµιλιών και όλων των συναδέλφων αντιµετώπισε το τέταρτο
µέρος και τίποτα άλλο.
Ολοκληρώνω αναφέροντας µόνο δυο ζητήµατα. Το πρώτο για
τον κ. Γεωργιάδη, επειδή είναι γνωστή η καιροσκοπική πολιτική
αντίληψη του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά µε το θέµα της πανεπιστηµιακής έρευνας περί κωλοτούµπας στο Columbia νοµίζω ότι δεν θα πρέπει να µιλάει ο κ.
Γεωργιάδης, που είναι ένας βασικός εκπρόσωπος του πολιτικού
καιροσκοπισµού. Ξέρω ότι µε βάση τις δηλώσεις, θα έπρεπε να
είναι στην οµογένεια σήµερα και στο εξωτερικό, αφού έχασε το
δηµοψήφισµα και ξαναβγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, όπως δήλωσε ο ίδιος τον Σεπτέµβρη του 2015. Μάλλον θα έπρεπε να
είναι κάτοικος εξωτερικού και όχι στη χώρα –για να µην αναφέρω
δηλώσεις του περί της Νέας Δηµοκρατίας όπως «δεν έχει σώας
τας φρένας, είναι παρανοϊκός, ναρκοµανής όποιος θεωρεί ότι θα
προσχωρήσω στη Νέα Δηµοκρατία» και πολλά αλλά.
Τελειώνω µε το εξής και το θεωρώ σηµαντικό. Ήταν, κατά τη
γνώµη µου, εξοργιστική η τοποθέτηση του κ. Μανιάτη. Ο κ. Μανιάτης έχει µία άποψη ότι µάλλον περάσαµε από τη νεολιθική
εποχή στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρχε µεταβατικό πολιτικοοικονοµικό, θεσµικό, διοικητικό στάδιο. Απλώς από τον πολιτισµό της νεολιθικής εποχής περάσαµε στη διακυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ.
Ενδιάµεσα υπήρχε µια µεταπολίτευση σαράντα χρόνων και σε
αυτή τη µεταπολίτευση σαράντα χρόνων κάποιοι έπρεπε να φέρουν Κτηµατολόγιο, κανονιστικές πράξεις για τους αιγιαλούς,
κανονιστικές πράξεις για τις κατεδαφίσεις. Τίποτα δεν τηρήθηκε.
Η πολιτική τυµβωρυχία περί Μάνδρας και όσον αφορά στο Μάτι
µε αυτό, ακριβώς, έχει να κάνει. Με το γεγονός δηλαδή -και
ακούσαµε εκπροσώπους του ΣΕΒ στη διαβούλευση που έβαλαν
το ζήτηµα- ότι υπήρχαν ενταγµένες µεγάλες επενδύσεις στον
αναπτυξιακό νόµο, οι οποίες δεν µπορούσαν καν να πάρουν περιβαλλοντικές εγκρίσεις, είτε για θεσµικές αβλεψίες είτε για
άλλου τύπου ύποπτες συναλλαγές.
Τελειώνω και λέω: Για όλους αυτούς που µας κατηγορούν για
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όλα αυτά ας απολογηθούν εδώ τι ξήλωσαν, τι κατεδάφισαν, τι
αντιπληµµυρικά έργα έκαναν στην Αττική αυτά τα σαράντα χρόνια, για να µπορούµε να µιλάµε επί ίσοις όροις.
Τελειώνω αφιερώνοντας τους στίχους του Μανώλη Αναγνωστάκη: «Φοβάµαι τους ανθρώπους που µε καταλερωµένη τη
φωλιά τους, δυστυχώς, πασχίζουν να βρουν λεκέδες στη δική
σου».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε.
Κύριε Βεσυρόπουλε, έχετε τον λόγο και εσείς για πέντε λεπτά.
Να κρατήσουµε, σας παρακαλώ, τον χρόνο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ και πάλι στις πρακτικές ορθής νοµοθέτησης, τις οποίες δεν δείχνει να υπολογίζει
ιδιαίτερα αυτή η Κυβέρνηση. Κατατέθηκαν νοµοτεχνικές βελτιώσεις για τις οποίες λάβαµε γνώση πριν από λίγο, ενώ θα µπορούσαν να είχαν δοθεί στα κόµµατα από την Παρασκευή, µε
δεδοµένο ότι η διαδικασία ως προς τη συζήτηση στην Επιτροπή
Οικονοµικών Υποθέσεων είχε ολοκληρωθεί από την Πέµπτη. Επίσης βλέπουµε το παράδοξο, να καταθέτει η Κυβέρνηση τροπολογίες και µετά να τις αποσύρει.
Θα ήθελα να αναφερθώ στη νοµοτεχνική βελτίωση ως προς
το άρθρο 36, µε την οποία τροποποιείται ο ν.2971/2001 για την
παραχώρηση νησίδων του δηµοσίου και αβαθών θαλάσσιων
εκτάσεων. Η αρχική διάταξη, έτσι όπως παρουσιάστηκε στο νοµοσχέδιο, έδινε τη δυνατότητα παραχώρησης βραχονησίδων.
Όπως είχα επισηµάνει και στις συζητήσεις που έγιναν στην
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, µε τη συγκεκριµένη διάταξη
όχι µόνο ανατρεπόταν το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, αλλά και θα είχαµε να αντιµετωπίσουµε και πολύ σοβαρότερα προβλήµατα.
Και αυτό γιατί µέχρι σήµερα δεν επιτρέπεται η παραχώρηση βραχονησίδων, ενώ για την παραχώρηση νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων προβλεπόταν ότι θα
πρέπει προηγουµένως να έχει εκφράσει τη σύµφωνη γνώµη του
και να έχει καθορίσει τους όρους παραχώρησης το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.
Η Κυβέρνηση εντάσσοντας και τις βραχονησίδες στο πλαίσιο
παραχώρησης νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων, φαίνεται ότι δεν είχε συνυπολογίσει το γεγονός
ότι υπάρχουν βραχονησίδες που ανήκουν σε ευαίσθητους εθνικούς χώρους. Χαίροµαι που στη νοµοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών εξαιρέθηκε η
παραχώρηση βραχονησίδων.
Επίσης θα ήθελα να υπάρξουν διευκρινίσεις από την κυρία
Υπουργό ως προς το άρθρο 41, το οποίο προβλέπει την κατεδάφιση, εντός έξι µηνών, όλων των κατασκευών που εµποδίζουν
την ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό και την παραλία. Θα πρέπει να µας πείτε τι περιλαµβάνει αυτή η διάταξη, αλλά και το πώς
και για ποιες περιοχές θα ενεργοποιηθεί.
Θεωρώ, επίσης, λάθος και θεσµικό ατόπηµα της Κυβέρνησης
το γεγονός ότι παρέκαµψε από τη διαδικασία διαβούλευσης ως
προς τη σύνταξη του νοµοσχεδίου το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, όπως προκύπτει και από τις σηµερινές δηλώσεις του
Προέδρου του κ. Στασινού. Το ότι δεν είναι κοµµατικά ελεγχόµενη από τον ΣΥΡΙΖΑ η διοίκηση του Τεχνικού Επιµελητηρίου,
δεν σας δίνει το δικαίωµα να παρακάµπτετε έναν θεσµικό φορέα.
Θα ήθελα να κάνω και µία αναφορά στις διατάξεις του άρθρου
60, µε τις οποίες αποσαφηνίζεται το πλαίσιο δυνατότητας διενέργειας εκτάκτων διαχειριστικών ελέγχων των διαχειρίσεων των
εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Θα θεωρούσαµε και εµείς σωστή τη διάταξη της εναρµόνισης
του πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων των υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονοµικών, µε τα ισχύοντα για τον πειθαρχικό
έλεγχο των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Υπάρχουν όµως κάποια ερωτήµατα που συνδέονται µε τη λειτουργικότητα εφαρµογής της
συγκεκριµένης διάταξης.
Το πρώτο είναι κατά πόσο είναι επαρκής η στελέχωση και ο
βαθµός ετοιµότητας των υπαλλήλων της µονάδας εσωτερικού
ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών. Ιδιαίτερα οι προϊστάµενοι
των επιχειρησιακών οργανικών µονάδων σε επίπεδο διεύθυνσης
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ή υποδιεύθυνσης χειρίζονται θέµατα ιδιαίτερης σηµασίας και βαρύτητας. Τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο που θεσπίζονται οι
διατάξεις αυτές, δεν γνωρίζουµε αν οι υπηρετούντες υπάλληλοι
στη µονάδα εσωτερικού ελέγχου θα µπορούσαν να ανταποκριθούν στα συγκεκριµένα καθήκοντα. Σχετικά µε τις διατάξεις περί
αστικής ευθύνης δεν διευκρίνισε σε ποιες περιπτώσεις υπέχουν
αστική ευθύνη έναντι του δηµοσίου, και κάτω από ποιες προϋποθέσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 38 του
ν.3528/2007.
Θα πρέπει να απαντηθούν τρία ερωτήµατα: Ποιος προσδιορίζει
τη ζηµία, µε ποια κριτήρια και µε ποιες πράξεις. Και, βέβαια, να
επισηµάνω ότι στην αντίστοιχη περίπτωση για τους υπαλλήλους
της ΑΑΔΕ µε την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του ν.4603/2019,
εξειδικεύτηκαν ακριβώς οι περιπτώσεις που υπέχουν αστική ευθύνη µόνο έναντι του δηµοσίου και µάλιστα µόνο εάν ενεργήσουν
µε δόλο, χωρίς να γίνεται καµµία αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 38 του Υπαλληλικού Κώδικα, που σηµαίνουν απευθείας καταλογισµό.
Άρα εδώ έχουµε διαφορετική αντιµετώπιση των υπαλλήλων
του Υπουργείου Οικονοµικών σε σχέση µε αυτούς της ΑΑΔΕ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία όπως πράττει πάντα, λειτουργεί τεκµηριωµένα και εποικοδοµητικά στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Το ίδιο έπραξε και στο νοµοσχέδιο που
συζητάµε σήµερα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος για πέντε λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θα ξεκινήσω µε την κατά σύστηµα
στρεψοδικία του ΣΥΡΙΖΑ, που την επανέλαβε από το Βήµα της
Βουλής ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός του, ο κ. Μαντάς, προηγουµένως.
Ο ΣΥΡΙΖΑ µπροστά στο αδιέξοδό του και στην προσπάθειά του
να κρυφτεί πίσω από τη λεγόµενη «προοδευτική συµµαχία», αλλοιώνει συστηµατικά τις θέσεις του Κινήµατος Αλλαγής, καθώς
δεν µπορεί να αντιληφθεί πως πλέον οι όροι που θα καθορίσουν
τις εξελίξεις στη χώρα µας, µετά από τις επόµενες εκλογές, θα
είναι διαφορετικοί και θα είναι διαφορετικοί, γιατί το Κίνηµα Αλλαγής –όπως ευελπιστούµε- θα έχει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις, για να ανατρέψει τα δεσµά που σώρευσε ο ΣΥΡΙΖΑ µε την
πολιτική του, τη διαρκή πολιτική λιτότητας, την αναιµική ανάπτυξη, την πολιτική της υπερφορολόγησης που καθηλώνει την
κοινωνία και τη µεσαία τάξη.
Αυτή η πολιτική σήµερα εφαρµόζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και από
τον κ. Τσίπρα, αύριο θα εφαρµοστεί από τον κ. Μητσοτάκη, αν
τυχόν ο λαός του δώσει τη δυνατότητα να ασκήσει την εξουσία.
Και αυτό είναι που θέλουµε να αλλάξουµε, γι’ αυτό µιλάµε για
στρατηγική ήττα αυτής της πολιτικής και στρατηγική νίκη της δικιάς µας πολιτικής. Αυτά είναι πάρα πολύ καθαρά και δεν επιδέχονται των συστηµατικών στρεψοδικιών του ΣΥΡΙΖΑ.
Η κ. Παπανάτσιου έκανε µία φιλότιµη προσπάθεια, µέσα από
τις νοµοτεχνικές αλλαγές, προκειµένου να διορθώσει µερικά
πράγµατα από το νοµοσχέδιο. Εγώ θέλω να την επαινέσω για
αυτή της την προσπάθεια. Δεν είµαστε από εκείνους τους µίζερους, που δεν αναγνωρίζουν κάτι όταν γίνεται.
Και σε τελική ανάλυση, κύριε Πρόεδρε, το πιστωνόµαστε κιόλας, γιατί το µεγαλύτερο µέρος αυτών των παρατηρήσεων ανήκει στη δικιά µου παράταξη και στη δικιά µου τοποθέτηση, τη
δικιά µου και του κ. Μανιάτη. Θα αναφερθώ ειδικά σε αυτές τις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Εκείνο, όµως, που δεν µπορούµε να αποδεχτούµε, κυρία
Υπουργέ, είναι η επωδός όλων αυτών, ότι «εσείς καταστρέψατε
τον τόπο και εµείς τα διορθώνουµε», διότι θα επαναλάβω αυτό
που είπα και στην οµιλία µου, ότι κάνετε αυτό για το οποίο µας
καταγγέλλετε, δηλαδή δίνετε τη δυνατότητα νοµιµοποίησης µιας
νέας γενιάς αυθαιρεσιών από το 2001 µέχρι το 2011.
Το µόνο αποδεκτό για εµάς θα ήταν η παράταση της ρύθµισης
των αυθαιρεσιών ή των µη νόµιµων εγκαταστάσεων που είχαν
συντελεστεί µέχρι το 2001, που υπήρχε ο νόµος τον οποίο αλλάζετε εσείς. Πέραν τούτου τίποτα άλλο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έτσι, λοιπόν, πρέπει να παρατηρήσω ότι λύνετε θετικά αυτό
που είπα πως ήταν εις βάρος των πολιτών, δηλαδή ο προσδιορισµός µε έναν τρόπο που δεν επιδέχετο αµφισβητήσεων του πλάτους της παραλίας στα τριάντα µέτρα, όπως λύνετε θετικά –κατά
τη γνώµη µου- κατά µέρος την αυθαιρεσία του άρθρου 24, που
έθιγε περιουσίες και δικαιώµατα στον παλαιό αιγιαλό µε την καινούργια διάταξη που προσθέσατε και η οποία λέει ότι αυτά όσα
γίνουν µέχρι τώρα µε τις διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου δεν
θίγονται. Τις κρατάω σαν δύο θετικές από τις ενέργειές σας.
Οι βελτιώσεις, όµως, του τίτλου των άρθρων 28 και 34 δεν
αναιρούν τον χαρακτήρα αυτών των διατάξεων όπως τον έχω
µέχρι σήµερα περιγράψει, παρά –επαναλαµβάνω- τις βελτιώσεις
που τις αναγνωρίζω ως θετικές και ένα µέρος των οποίων θέλω
να το πιστωθώ και εγώ, διότι σας είπα ότι την κατάπτυστη διάταξη του 1β του 34 πρέπει να την αφαιρέσετε. Κατά συνέπεια,
θα εµµείνουµε στις αντιρρήσεις µας.
Επίσης θέλω να σηµειώσω ότι δεν κάνατε καµµία βελτίωση στο
άρθρο 37 στον αλγόριθµο. Σας είπαν όλοι ότι αυτός ο αλγόριθµος δεν µπορεί να βασίζεται στις αντικειµενικές αξίες παρά στις
πραγµατικές.
Θα πω και για τις τροπολογίες δύο λέξεις. Προσπαθείτε να λύσετε το θέµα των αµβυκούχων. Εφάπαξ για φέτος; Δηλαδή του
χρόνου τι θα κάνουν οι άνθρωποι; Τι θα το κάνουν το τσίπουρο
και τη ρακή που έχουν; Θα το πιουν; Δεν µπορούν να τα πιουν
τόσα πολλά. Άρα πρέπει να κάνετε τη διάταξη πάγια. Ναι µεν κάνετε µία προσπάθεια, αλλά είναι ηµιτελής.
Στις άλλες τροπολογίες µε ορισµένες ενστάσεις θα είµαστε
θετικοί.
Θέλω, επίσης, κλείνοντας –για να είµαι στον χρόνο- να επικρίνω τη συµπεριφορά σας, που δεν αποδεχθήκατε µία τροπολογία που την ανέπτυξε ο κ. Καρράς και έρχεται σε συνέχεια
όσων έχει πει ο κ. Τσίπρας, για να δώσουµε τη δυνατότητα διεξόδου στη θάλασσα στους κατοίκους του Χαϊδαρίου και στην για
πολλοστή φορά δικιά µου τροπολογία για το Δήµο Ήλιδας.
Σας είπα στην επιτροπή –θα το επαναλάβω, κύριε Μαντά- ότι
στην Αµαλιάδα τον κ. Τσίπρα τον καλοδεχτήκαµε, ήρθε έκανε εγκαίνια, τον δεχτήκαµε στο δηµαρχείο, δεν τον προπηλακίσαµε,
δεν τον υβρίσαµε, φιλόξενοι άνθρωποι είµαστε, τον λόγο πήρε.
Προσπαθεί ο Δήµος Ήλιδας να πάρει η Αµαλιάδα την παραθαλάσσια έκταση, έχω καταθέσει πέντε φορές τροπολογία και δεν
εδέησε η κ. Παπανάτσιου να την κάνει αποδεκτή, όπως κάνει σε
όλους τους σε άλλους δήµους. Μας τιµωρείται επειδή είµαστε
ΠΑΣΟΚ; Νοµίζω ότι κάνετε πολύ µεγάλο λάθος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Βαρδαλή,
δεν ζητήσατε τον λόγο. Τον ζητάτε τώρα; Για ποιο θέµα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Δεν τον ζήτησα, τον ζητώ τώρα –µε
βάση την εξέλιξη της κουβέντας- για τη δευτερολογία µου
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Έγινε µία προσπάθεια, κυρίως, από
τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, να αποφύγει την ουσία της κριτικής µε
το πρόσχηµα «δεν καταλαβαίνω τι λέει το ΚΚΕ και τα λοιπά» που
έκανε το κόµµα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Εδώ τα πράγµατα είναι συγκεκριµένα. Βγαίνει η Νέα Δηµοκρατία και όχι µόνο και το Κίνηµα Αλλαγής και τους λένε το εξής:
Πήρατε µία προσπάθεια την οποία εµείς την αρχίσαµε µε το νοµοσχέδιο που είχε κατεβάσει το 2014 µε Υπουργό Οικονοµικών,
τον κ. Στουρνάρα, µε κάποιες αλλαγές πάνω κάτω και φέρνετε
αυτή τη νοµοθεσία σήµερα. Τους λέµε ότι εµείς συµφωνούµε,
είναι σε θετική κατεύθυνση η ένταξη της χώρας µας στην Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων. Τους λέµε ότι εµείς
συµφωνούµε και θα το ψηφίσουµε το συνυποσχετικό µε τους
εφοπλιστές και χαίρονται µάλιστα γιατί κάνετε βήµατα σύγκλισης. Αυτό σας είπαµε.
Τι δεν καταλαβαίνετε; Κάνετε βήµατα σύγκλισης ναι ή όχι;
Αυτή η πολιτική ποιον υπηρετεί, τους εργαζόµενους και τα λαϊκά
στρώµατα, τους ναυτεργάτες ή υπηρετεί το κεφάλαιο;
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Προφανώς το δεύτερο και εδώ δεν λέτε κουβέντα, τουλάχιστον να αντιπαρατεθείτε. Αυτά σας είπε το ΚΚΕ, ότι αυτό που
αποδεικνύεται µε τη συζήτηση και την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου, είναι οι τεράστιες συγκλίσεις στα βασικά ζητήµατα, στα
ζητήµατα που αφορούν την ανάπτυξη, την καπιταλιστική ανάπτυξη, αυτή την ανάπτυξη που ζούµε και που, βέβαια, εµάς θα
µας βρείτε απέναντι.
Άλλωστε στην αιτιολογική έκθεση αυτού του νοµοσχεδίου για
τα ζητήµατα του αιγιαλού, των λιµνών, των ποταµών –γιατί δεν
µόνο ο αιγιαλός- λέτε ότι βασικό κριτήριο είναι οι ρυθµίσεις
αυτές η ανάπτυξη της οικονοµίας. Αυτό παίρνεται υπ’όψιν και νοµοθετείτε. Άρα τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή;
Εν πάση περιπτώσει, επειδή αναφέρθηκε ένα παράδειγµα και
κλείνω, κύριε Πρόεδρε, ανοίγουν διόδους προς τη θάλασσα,
ανάµεσα σε µία ιδιωτική περιουσία και τη θάλασσα που δεν
υπάρχει δρόµος. Βεβαίως το κάνετε αυτό.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Δεν πρέπει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Βεβαίως πρέπει, πρέπει να υπάρχουν ούτε συζήτηση.
Εµείς άλλο πράγµα σας λέµε. Ανοίγετε δρόµο να φύγει προς
τη θάλασσα και να µην µπορεί να αξιοποιήσει γιατί θα πέσει πάνω
στις οµπρέλες. Αυτό σας λέµε. Περιορίζεται ο χώρος µε τον
οποίον θα αξιοποιηθεί από τον λαό και αξιοποιείται για επενδύσεις από τους επιχειρηµατίες. Όλο και µεγαλύτερο ποσοστό δίνεται σε αυτούς για αξιοποίηση. Αυτό θεωρείτε εσείς ανάπτυξη
της οικονοµίας. Και βέβαια µε µία σειρά άρθρα, για τα οποία να
µην επανέλθω, έχουµε επιχειρηµατολογήσει, πώς βοηθάτε τους
επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τον αιγιαλό, τον παλιό αιγιαλό
και τα λοιπά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο. Πρέπει να απαντήσω δεν
µπορούν να µείνουν έτσι κάποια πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εντάξει. Γελώ,
γιατί έχετε µιλήσει τριάντα πέντε λεπτά, κυρία Υπουργέ.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Είναι θέµατα που τεθήκαν επί της δευτερολογίας.
Κατ’ αρχάς θα πρέπει θα πρέπει να δούµε τη σύγκριση µε το
νόµο του 2014, Τι έλεγε εκείνος ο νόµος του 2014; Αφαιρούνταν
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όλοι οι περιορισµοί στην έκταση που µπορούσε να παραχωρηθεί
σε απλή χρήση. Δεν έχει καµµία σχέση µε αυτό που κάνουµε
εµείς τώρα. Ήταν πεντακόσια µέτρα η παραχώρηση, την κάνουµε τριακόσια.
Μας είπε ο κ. Βαρδαλής ότι θα πέσει πάνω στις οµπρέλες. Ξεχνάτε ότι µε αυτόν το νόµο τώρα µόνο το 40% µπορεί, κύριε Βαρδαλή, να έχει οµπρέλες, το άλλο 60% είναι ελεύθερο. Αυτό
δίνουµε µε αυτόν το νόµο, τη δυνατότητα να µείνει ελεύθερο, για
να µπορέσει ο καθένας να το εκµεταλλευτεί.
Στον προηγούµενο νόµο αφαιρούνται όλες οι αναφορές στην
υποχρέωση ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης στον αιγιαλό, καθώς και η απαγόρευση της παραχώρησης αποκλειστικής
χρήσης αιγιαλού και παραλίας. Εµείς εδώ πέρα την αποκλειστική
χρήση του αιγιαλού και της παραλίας δεν την δίνουµε πουθενά. Η
µόνη αναφορά ήταν στις παραχωρήσεις ότι πρέπει να περιλαµβάνονται όροι χρήσης, που να διασφαλίζουν την πρόσβαση του κοινού. Διευκολυνόταν η δηµιουργία µόνιµων κατασκευών από
ιδιώτες. Σε καµµία περίπτωση το ξεκαθαρίσαµε. Δεν έχει καµµία
σχέση ο προηγούµενος νόµος µε αυτόν το νόµο που φέρνουµε
εµείς. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Και ένα πιο τραγικό που υπήρχε σε εκείνο το εκείνο το νοµοσχέδιο, ήταν ότι επιτρεπόταν η επιχωµάτωση, το µπάζωµα, του
θαλάσσιου χώρου για την εξυπηρέτηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, που είχε ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις και είχε
εγκριθεί ΕΣΧΑΔΑ ή ΕΣΧΑΣΕ, κάτι που δεν έχει καµµία σχέση µε
αυτή που φέρνουµε εµείς τώρα σε καµµία περίπτωση. Την κοινοχρησία του παλιού αιγιαλού φέρνουµε, µεγαλώνουµε την παραλία, αφήνουµε πιο ελεύθερο τον αιγιαλό. Όλα αυτά δεν
συνεκτιµώνται;
Και κακά τα ψέµατα έχουµε δεχτεί, όσον αφορά το άρθρο 28
και 34, από πάρα πολλούς φορείς παρατηρήσεις. Το είπα και
στην οµιλία µου, προσπαθήστε να µας βοηθήσετε να λύσουµε
τα προβλήµατα. Δεν µπορούµε πλέον να αντιµετωπίσουµε τη
συντήρηση. Αυτό οφείλουµε να κάνουµε σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε τη νοµοθετική εργασία, για
να εισέλθουµε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και πιο συγκεκριµένα στη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων. Μετά την ολοκλήρωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, θα επανέλθουµε στη
νοµοθετική εργασία, µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθούν δύο επίκαιρες ερωτήσεις. Δεν θα συζητηθούν
δεκαεννέα επίκαιρες ερωτήσεις για λόγους που θα αναφέρω
ευθύς αµέσως.
Η δεύτερη µε αριθµό 474/8-4-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα:
«Ούτε µια µονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων στην Ελλάδα», δεν
θα συζητηθεί εξαιτίας κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας κ. Παύλου Πολάκη, λόγω φόρτου εργασίας.
Η πέµπτη µε αριθµό 440/22-3-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Θεσπρωτίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασιλείου Γιόγιακα προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Επίλυση σοβαρών εκκρεµοτήτων σχετικά µε την έγκριση ειδικών θεραπειών»,
δεν θα συζητηθεί εξαιτίας κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας κ. Παύλου Πολάκη, λόγω φόρτου εργασίας.
Η έκτη µε αριθµό 416/12-3-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Κιλκίς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου
Γεωργαντά προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Τραγικές ελλείψεις προσωπικού στο Νοσοκοµείο Κιλκίς», δεν θα συζητηθεί
εξαιτίας κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη, λόγω φόρτου εργασίας.
Η έβδοµη µε αριθµό 414/8-3-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Ηλείας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Ιωάννη Κουτσούκου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Καταγγελίες για µεθοδεύσεις σε βάρος των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας µε την υπολειτουργία της Παθολογικής Κλινικής του
Νοσοκοµείου Αµαλιάδας», δεν θα συζητηθεί εξαιτίας κωλύµατος
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη, λόγω
φόρτου εργασίας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κουτσούκο,
εάν θέλετε, θα σας δώσω για ένα λεπτό τον λόγο, όταν ολοκληρώσω την ανάγνωση των διαγραφών των επίκαιρων ερωτήσεων.
Όποιος άλλος Βουλευτής από τους ερωτώντες θέλει να λάβει
τον λόγο, θα του τον δώσω.
Η όγδοη µε αριθµό 421/12-3-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Δελή προς τον Υπουργό Υγείας, µε
θέµα: «Σε αναστολή λειτουργίας η Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Κιλκίς λόγω έλλειψης προσωπικού», δεν θα συζητηθεί εξαιτίας κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
κ. Παύλου Πολάκη, λόγω φόρτου εργασίας.
Η δέκατη τέταρτη µε αριθµό 316/29-1-2019 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Καθυστερήσεις στη διακοµιδή ασθενών από
το ΕΚΑΒ σε µονάδες εντατικής θεραπείας λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού», δεν θα συζητηθεί εξαιτίας κωλύµατος του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη, λόγω φόρτου
εργασίας.
Η δέκατη πέµπτη µε αριθµό 332/5-2-2019 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε «τα χρόνια προβλήµατα της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου
(ΠΑΓΝΗ)», δεν θα συζητηθεί εξαιτίας κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη, λόγω φόρτου εργασίας.
Η δέκατη έκτη µε αριθµό 329/4-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Δηµητρίου Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Δηµιουργία Τµήµατος Βραχείας Νοσηλείας / Ογκολογικής Κλινικής
στο Γενικό Νοσοκοµείο Δράµας», δεν θα συζητηθεί εξαιτίας κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη,
λόγω φόρτου εργασίας.
Η πρώτη µε αριθµό 481/8-4-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου

κύκλου του Βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Εµµανουήλ Κόνσολα προς την Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα:
«Ίδρυση τµήµατος Τουρισµού µε έδρα τη Ρόδο και ανωτατοποίηση της «ΑΣΤΕΡ» µε την ένταξή της στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου»,
δεν θα συζητηθεί εξαιτίας κωλύµατος της Υπουργού Τουρισµού
κ. Έλενας Κουντουρά, λόγω προγραµµατισµένου ταξιδιού στο
Ηράκλειο Κρήτης.
Η τέταρτη µε αριθµό 439/22-3-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Φθιώτιδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Χρήστου Σταϊκούρα προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα:
«Καταπτώσεις εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου για δάνεια
που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και πληγέντες
φυσικών καταστροφών», δεν θα συζητηθεί εξαιτίας κωλύµατος
τον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών κ. Γεωργίου Χουλιαράκη, λόγω απουσίας του στο εξωτερικό.
Η ένατη µε αριθµό 420/12-3-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σάκη Βαρδαλή προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την «Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων
«ΕΛ.ΒΟ.Α.Β.Ε.»», δεν θα συζητηθεί εξαιτίας κωλύµατος του
Υπουργού Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου, λόγω φόρτου
εργασίας.
Η ενδέκατη µε αριθµό 355/12-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε την «εκχώρηση της ακίνητης δηµόσιας
περιουσίας σε Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου (ΕΤΑΔ) – Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)», δεν
θα συζητηθεί εξαιτίας κωλύµατος του Υπουργού Οικονοµικών κ.
Ευκλείδη Τσακαλώτου, λόγω φόρτου εργασίας.
Η δωδέκατη µε αριθµό 350/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Γεωργίου Βλάχου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Λογαριασµός Επικούρησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
(ΛΕΠΕΤΕ)», δεν θα συζητηθεί εξαιτίας κωλύµατος του Υπουργού
Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου, λόγω φόρτου εργασίας.
Η δέκατη τρίτη µε αριθµό 351/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ιωάννη Κουτσούκου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Η σκοπιµότητα και η µεθόδευση της µεταφοράς
στο υπερταµείο κατ’ απαίτηση των δανειστών πενήντα ενός ακινήτων του δηµοσίου στον Δήµο Πύργου», δεν θα συζητηθεί εξαιτίας κωλύµατος του Υπουργού Οικονοµικών κ. Ευκλείδη
Τσακαλώτου, λόγω φόρτου εργασίας.
Η πρώτη µε αριθµό 3920/30-11-2018 ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Γεωργίου - Δηµητρίου Καρρά προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα:
«Ανάγκη παραχώρησης της δηµόσιας έκτασης διακοσίων είκοσι
στρεµµάτων στην περιοχή Ναυπηγείων Σκαραµαγκά στους κατοίκους της δυτικής Αθήνας», δεν θα συζητηθεί εξαιτίας κωλύµατος του Υπουργού Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου,
λόγω φόρτου εργασίας.
Η δεύτερη µε αριθµό 2932/31-1-2019 ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Γεωργίου - Δηµητρίου Καρρά προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αποδέσµευση του Δηµοτικού Κλειστού Γυµναστηρίου “Νίκης 2ου
Λυκείου” Αγίας Βαρβάρας από το υπερταµείο», δεν θα συζητηθεί
εξαιτίας κωλύµατος του Υπουργού Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου, λόγω φόρτου εργασίας.
Η δέκατη µε αριθµό 375/20-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας, µε θέµα: «Συµµετοχή της Ελλάδας στην αµυντική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δεν θα συζητηθεί εξαιτίας
κωλύµατος του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Ευάγγελου Αποστολάκη, λόγω του ότι ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας προτίθεται
να ενηµερώσει την Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας µεταξύ
άλλων και για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Η τρίτη µε αριθµό 454/27-3-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη Λαγού προς την Υπουργό Προστασίας του
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Πολίτη, µε θέµα: «Καµµία σύλληψη στην Κόρινθο, όπου οµάδες
Ροµά προέβησαν σε βιαιοπραγίες», δεν θα συζητηθεί.
Η δέκατη έβδοµη µε αριθµό 262/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Παππά προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Επιτακτική ανάγκη αυξήσεως της
στρατιωτικής θητείας», δεν θα συζητηθεί.
Ορίστε, κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι πρέπει
να αναλάβετε σοβαρά τις ευθύνες σας ως Προεδρείο. Δεν αναφέροµαι σε εσάς προσωπικά. Αναφέροµαι στον κ. Βούτση.
Πόσες ερωτήσεις διαγράφηκαν; Δεκαεννέα. Πόσες ερωτήσεις
συζητούνται; Δύο. Αυτό γίνεται κάθε φορά που έχουµε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Πρόκειται περί ευτελισµού µιας διαδικασίας κατοχυρωµένης από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής,
δηλαδή της διαδικασίας του ελέγχου που ασκεί η Βουλή στους
Υπουργούς.
Είµαι απολύτως βέβαιος ότι ο κ. Τσακαλώτος, που µε µια απόφασή του µετέφερε στο υπερταµείο δέκα χιλιάδες εκατόν δεκαεννέα ακίνητα πέρυσι το καλοκαίρι, δεν θα κρυβόταν εδώ και
έναν χρόνο, αν δεν είχε την ανοχή του Προεδρείου. Δεν θα έβρισκε πάντα κώλυµα. Εξάλλου, η κ. Παπανάτσιου ήταν εδώ προηγουµένως. Θα µπορούσε να της δώσει εντολή να απαντήσει.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τον κ. Πολάκη, που λέει ότι έχει φόρτο
εργασίας, ο οποίος κάθε βράδυ ξενυχτάει απαντώντας στους πολιτικούς του αντιπάλους στο facebook και δεν διαθέτει πέντε
λεπτά εδώ να έρθει να µας πει τι θα γίνει µε το Νοσοκοµείο Αµαλιάδας που πάει να κλείσει. Πρόκειται, λοιπόν, περί ευτελισµού
των κοινοβουλευτικών διαδικασιών.
Ερωτώ τον κ. Παπαγγελόπουλο που είχε την καλοσύνη να είναι
εδώ: Εάν προσφύγω αύριο στον εισαγγελέα, κύριε Παπαγγελόπουλε, θα µου δώσει εισαγγελική διαταγή να πάω στον κ. Τσακαλώτο να µου προσκοµίσει τους τίτλους των δέκα χιλιάδων
εκατόν δεκαεννέα ακινήτων που αρνείται εδώ και έναν χρόνο να
φέρει στη Βουλή ή εν πάση περιπτώσει αυτό µε συµβουλεύετε
να κάνω, αφού η Κυβέρνηση δεν έρχεται να απαντήσει;
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να τα διαβιβάσετε αυτά ως έντονη διαµαρτυρία και θα υπάρξει –σας λέω- και σχετική πρωτοβουλία της
Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας γι’ αυτό το θέµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κατ’ αρχάς θα
απαντήσω ότι αυτό το θέµα µάς έχει απασχολήσει στη Διάσκεψη
των Προέδρων επανειληµµένως. Έχουν γίνει οι σχετικές εκκλήσεις. Πρέπει η Κυβέρνηση να υποχρεώσει τους Υπουργούς να
έρχονται. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν µπορεί η Βουλή να
τους υποχρεώσει. Αυτό θέλω να πω.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ο Πρόεδρος µπορεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ούτε ο Πρόεδρος
µπορεί. Δεν υποστηρίζω τον κ. Βούτση, αλλά δεν µπορεί, δεν έχει
την αρµοδιότητα. Η Κυβέρνηση, όµως, µπορεί να υποχρεώσει
τους Υπουργούς να έρχονται.
Εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι όταν οι Βουλευτές ζητούν
τον λόγο –καλή ώρα όπως εσείς- εγώ, αλλά και οι άλλοι Αντιπρόεδροι και ο Πρόεδρος, τούς τον δίνουµε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω κι εγώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα περίµενα σήµερα η κυρία Υπουργός να ήταν εδώ για να απαντήσει µε
αφορµή την ερώτησή µας, κυρίως γιατί στις ΑΣΤΕ Ρόδου και
Αγίου Νικολάου γίνονται παρατεταµένες καταλήψεις. Θα πρέπει
επίσης να µας απαντήσει η κυρία Υπουργός, η οποία από τον Νοέµβριο δεσµεύτηκε εδώ στην Ολοµέλεια σε αντίστοιχη επίκαιρη
ερώτησή µου, ότι θα καταθέσει σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία
για την εξέλιξη των προγραµµάτων σπουδών και τις ΑΣΤΕ. Δεν
το έχει πράξει. Παρακαλώ να λάβετε τη σχετική πρωτοβουλία. Ή
θα καταθέσει νοµοσχέδιο ή θα επανακαταθέσουµε την ερώτηση
αυτή, ώστε επιτέλους να έρθει να απαντήσει και να δώσει µια
οριστική λύση για το αν πιστεύει ότι οι τουριστικές σπουδές στην
Ελλάδα είναι αυτές οι οποίες θα αναβαθµίσουν την ποιότητα του
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τουρισµού και κυρίως να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τις ΑΣΤΕ, γιατί
µετά την εξέλιξη της ανωτατοποίησης των ΤΕΙ σε ΑΕΙ –φέρνω
σαν παράδειγµα το Δυτικής Αττικής- έχουµε ένα κενό στο hotel
management, στις ξενοδοχειακές σπουδές που παρουσιάζουν
µια κατάρρευση στη χώρα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εκείνο που πρέπει
να σας πω, κύριε Κόνσολα, επειδή το ξέρω, είναι ότι η Πρύτανις
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ζήτησε από τον Υπουργό Παιδείας
την ανωτατοποίηση της σχετικής σχολής και βεβαίως υπάρχει
ένα νοµοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή από το Υπουργείο
Παιδείας και νοµίζω ότι εκεί µπορεί να γίνει η συζήτηση γι’ αυτό
το θέµα επ’ ευκαιρία του νοµοσχεδίου.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, όλοι οι Βουλευτές των κοµµάτων έχουν συνυπογράψει να συζητηθεί αυτό το
θέµα στις σχετικές Επιτροπές Μορφωτικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εµπορίου και δυστυχώς δύο χρόνια τώρα, µετά από
τρεις οχλήσεις και επιστολές, δεν έχει συζητηθεί ακόµα. Μακάρι,
λοιπόν, να συνεννοηθούν τα δύο Υπουργεία και να κατατεθεί
κοινή πρόταση για την αναβάθµιση των σχολών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων
και άλλες διατάξεις».
Οι δύο ερωτήσεις που θα συζητηθούν σήµερα –στις οποίες και
θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Παπαγγελόπουλος- έχουν
το ίδιο περίπου θέµα.
Μπορούµε, λοιπόν, εάν θέλουν οι Βουλευτές και αν βέβαια το
δέχεται και ο κύριος Υπουργός, να απαντηθούν ξεχωριστά ή, αν
θέλουν, να ενοποιηθούν οι ερωτήσεις και οι χρόνοι να είναι ίδιοι.
Δεν θα παραβιαστούν, δηλαδή, οι χρόνοι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Παπαθεοδώρου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να σας ζητήσω να συζητηθούν ξεχωριστά -νοµίζω,
κύριε Υπουργέ, δεν θα είχατε αντίρρηση- για τον απλό λόγο ότι
ενδεχοµένως η επιχειρηµατολογία µας να είναι διαφορετική. Το
θέµα µπορεί να αφορά την ίδια υπόθεση, αλλά σίγουρα θα
έχουµε διαφορετικά πράγµατα να πούµε. Νοµίζω θα διευκολύνει
τον κύριο Υπουργό, έτσι ώστε να δώσει πιο ολοκληρωµένες
απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συµφωνείτε;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συµφωνώ
κι εγώ. Είναι καλύτερα. Η επιχειρηµατολογία θα είναι σε κάποια
σηµεία διαφορετική και σε κάποια σηµεία επικαλυπτόµενη. Είναι
καλύτερο για τον κόσµο που µας παρακολουθεί τώρα ή θα το δει
αργότερα τα επιχειρήµατα να έχουν συνάφεια και να µην φεύγουµε στη συζήτηση από το ένα θέµα στο άλλο, που έχει θέσει
ο ένας ή ο άλλος Βουλευτής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ωραία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να πω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Συγγνώµη που σας διέκοψα, κύριε Πρόεδρε.
Δεν έχω ουσιαστική αντίρρηση να απαντήσω ξεχωριστά, όµως
είµαι σε δύσκολη θέση και θα την πω δηµοσίως. Είχα την εντύπωση, πεπλανηµένα ίσως, µε είχαν ενηµερώσει παλαιότεροι κοινοβουλευτικοί, ότι συνήθως απαντώ και στους δύο Βουλευτές.
Γι’ αυτόν τον λόγο η δοµή της οµιλίας µου ήταν προσανατολισµένη ενιαία και έχω κάνει την κατανοµή ανά εξάλεπτο.
Επειδή, όµως –αν το δέχονται οι άλλοι, είµαι καλοπροαίρετος
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άνθρωπος- θα συµφωνήσω µε τους ερωτώντες Βουλευτές, αλλά
θα παρακαλέσω και εσάς και τους κυρίους Βουλευτές, να µου
επιτρέψουν, τουλάχιστον στα τρίλεπτα που µου αναλογούν, τα
οποία εγώ τα είχα υπολογίσει έξι συν έξι λεπτά, να µεταφέρω
διαφορετικά τον χρόνο. Δηλαδή, στην πρώτη µου απάντηση,
στον πρώτο Βουλευτή, θα χρειαστώ τέσσερα λεπτά, τα οποία θα
δανειστώ από κάποιο άλλο τρίλεπτο, διότι η δοµή ήταν προσανατολισµένη έτσι.
Επίσης θα ήθελα και κάποια ανοχή, που θα την ξαναζητήσω
όταν πάρω τον λόγο, διότι το θέµα είναι πάρα πολύ σοβαρό έτσι
όπως τίθεται. Δεν αφορά µόνο το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη
Γενική Γραµµατεία κατά της Διαφθοράς, αλλά θεωρώ ότι αφορά
το σύνολο των Βουλευτών και των Υπουργών και τους συνεργάτες τους. Γι’ αυτό, λοιπόν, και θα ήθελα την ανοχή σας για ένα,
δύο λεπτά, προκειµένου να εξηγήσω κάποια πράγµατα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Νοµίζω ότι δεν
υπάρχει θέµα, κύριε Υπουργέ.
Τώρα, λοιπόν, θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 480/8-4-2019
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Θεοχάρη (Χάρη) Θεοχάρη προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
µε θέµα: «Πολιτικά, νοµικά και ηθικά ζητήµατα που άπτονται της
σχέσης της νυν Γενικής Γραµµατέως Διαφθοράς µε Κυπριακή
Εταιρεία».
Παρακαλώ, κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δώστε µου λίγο χρόνο παραπάνω να ενώσω κι εγώ τη φωνή
µου, παρ’ όλο που νιώθω τυχερός που είναι εδώ ο κύριος Υπουργός και µου απαντάει, µε τους συναδέλφους που µίλησαν προηγουµένως όσον αφορά στο προηγούµενο ζήτηµα, που είναι η
παντελής έλλειψη ανταπόκρισης από τους Υπουργούς και ο ευτελισµός της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Επιτρέψτε µου, µε όλο το σεβασµό, κύριε Πρόεδρε, να διαφωνήσω µε την εκτίµησή σας ότι δεν έχει τη δυνατότητα ο Πρόεδρος της Βουλής να φέρει εδώ τους Υπουργούς για να
απαντήσουν. Εάν δεχθούµε τη θέση αυτή την οποία διατυπώσατε
προηγουµένως, τότε οδηγούµαστε στην υποβάθµιση του Κοινοβουλίου σε σχέση µε την εκτελεστική εξουσία, ενώ οι ρόλοι τους
είναι διακριτοί. Και ας µην ξεχνάµε ότι από την αρχή της δεδηλωµένης η εκτελεστική εξουσία υπάρχει όσο έχει την εµπιστοσύνη της Βουλής.
Συνεπώς οι Υπουργοί και συνολικά η Κυβέρνηση είναι υποχρεωµένοι να απαντούν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και να µην τον
θεωρούν πάρεργό τους. Έχουµε δει αυτό το διάστηµα από την
Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τραγελαφικά γεγονότα, τραγελαφικές
περιπτώσεις, όπως Υπουργό να λέει τις προάλλες πως βρίσκεται
στο εξωτερικό και να είναι εντός της Αιθούσης για να ψηφίσει
στην ονοµαστική ψηφοφορία ή τον Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας, τον κ. Πολάκη, να κάθεται στο εντευκτήριο να πίνει καφέ
και να καπνίζει και να έχει δηλώσει κώλυµα και να µην έρχεται
εδώ στη Βουλή να απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε συνάδελφε,
θα σας διακόψω για να σας πω ότι ο Γενικός Γραµµατέας της
Κυβέρνησης, ο κ. Καϊδατζής, ενηµερώνει τη Βουλή για το ποιες
ερωτήσεις θα απαντηθούν και ότι οι συγκεκριµένοι Υπουργοί που
αναφέρθηκαν, για τους λόγους που αναφέρθηκαν, δεν είναι παρόντες. Δηλαδή, η Κυβέρνηση απαντά στο αίτηµα της Βουλής
για το αν οι Υπουργοί είναι δικαιολογηµένα απόντες. Κατά συνέπεια, είναι θέµα της Κυβέρνησης να πει στους Υπουργούς να
προσέρχονται.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι
ηθικά, πολιτικά και συνταγµατικά σωστή η στάση αυτή. Η Βουλή
πρέπει, εάν αυτό χρειάζεται, να αλλάξει ακόµη και τον Κανονισµό
της, ώστε να υπάρχουν κυρώσεις στους Υπουργούς οι οποίοι κάνουν κατάχρηση αυτού του δικαιώµατός τους. Σε κάθε περίπτωση, το ξαναλέω, δεν στέκει συνταγµατικά και πολιτικά.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, έρχοµαι σ’ αυτήν την πάρα πολύ σηµαντική υπόθεση, την ξεκάθαρη, κατά την άποψή µου, υπόθεση διαφθοράς που έχει έρθει στο φως της δηµοσιότητας, έχει πάρει
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τεράστιες διαστάσεις και αφήνει έκθετη και την Κυβέρνηση και
τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Γιατί τι άλλο είναι η διαφθορά αν δεν
είναι η κατάχρηση του δηµόσιου αξιώµατος για ίδιο όφελος, για
ιδιωτικό όφελος, που µπορεί να έχει πρακτική εφαρµογή είτε µε
πολλαπλές µεθόδους, όπως η δωροληψία, όπως ο νεποτισµός,
όπως η σύγκρουση συµφερόντων. Και εδώ έχουµε, φυσικά, και
κατάχρηση δηµοσίου αξιώµατος, αλλά και καραµπινάτη, ξεκάθαρη σύγκρουση συµφερόντων.
Ας εξηγήσουµε λίγο το χρονικό της ανέλιξης της κ. Ξεπαπαδέα, ώστε να είναι ξεκάθαρο στον ελληνικό λαό. Τον Ιούνιο του
2015, κύριε Υπουργέ, την διορίσατε διευθύντρια του γραφείου
σας. Τον Δεκέµβριο του 2015 την υποβιβάσατε από διευθύντρια
σε ειδική συνεργάτη, για να µπορεί να παίρνει υποθέσεις –αναρωτιέµαι- ειδικού σκοπού; Τον Σεπτέµβριο του 2016 ορίζεται
γραµµατέας της επιτροπής που αποφασίζει ποιες υποθέσεις του
ΣΔΟΕ θα ελεγχθούν και θα περάσουν στην ΑΑΔΕ και ποιες υποθέσεις δεν θα ελεγχθούν και θα αφεθούν να παραγραφούν. Τον
Μάρτιο του 2018 εκπροσωπεί την offshore «HI-MED SOLUTIONS» του κ. Αρτέµη Αρτεµίου.
Εδώ κάνω µία µικρή παρένθεση. Θυµίζω πως ο κ. Αρτεµίου δεν
είναι ένα τυχαίο πρόσωπο για την Κυβέρνησή σας. Έχουµε τα
µπες-βγες στο Μαξίµου, έχουµε τα ταξίδια του στη Βενεζουέλα
µε τον κ. Παππά, τη Βενεζουέλα που ήταν για ζαρζαβατικά, µας
λέτε, τη Βενεζουέλα των µυστικών πτήσεων των αεροσκαφών,
θυµίζω, όλο αυτό το διάστηµα. Έχουµε τις πληρωµές στον κ. Πετσίτη και τα ερωτηµατικά για το πού πηγαίνουν αυτά τα χρήµατα.
Πρέπει, επιτέλους, αυτά τα ερωτήµατα να απαντηθούν από την
Κυβέρνησή σας, κύριε Υπουργέ. Έχουµε τις µυστηριώδεις και
τριγωνικές σχέσεις του κ. Πετσίτη, του κ. Αρτεµίου και µε υπόδικο επιχειρηµατία στη χώρα µας. Όλα πολύ σκοτεινά, όλα πολύ
µυστηριώδη!
Επιστρέφω στην ανέλιξη της κ. Ξεπαπαδέα. Τον Μάιο του 2018
αναβαθµίζεται από τον κ. Αλέξη Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό, σε
Γενική Γραµµατέα για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς. Γιατί
άραγε; Μήπως ξέρει πάρα πολλά για το συγκεκριµένο θέµα, έχει
εµπειρία; Και τέλος, για να ολοκληρωθεί το έγκληµα, τη διορίζετε
στην επιτροπή που θα φτιάξει τον νόµο για το ξέπλυµα µαύρου
χρήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο ήταν µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου και µέτοχος εργολήπτριας εταιρείας, της οικογενειακής
της επιχείρησης που παίρνει δηµόσια έργα από το ελληνικό δηµόσιο. Από τη στιγµή δε που έγινε Γενική Γραµµατέας Διαφθοράς, η κ. Ξεπαπαδεα είναι υπεύθυνη για να ελέγχει την εταιρεία
του πατέρα της, των αδερφών της και τη δική της. Μιλάµε, δηλαδή, για µια καραµπινάτη και σε πολλαπλά επίπεδα υπόθεση
διαφθοράς, µε προφανή ηθικά, νοµικά και πολιτικά ζητήµατα που
ανακύπτουν και ερωτήµατα που πρέπει να απαντήσετε.
Πρώτον, γνωρίζατε ότι η κ. Ξεπαπαδέα ενεργούσε ταυτόχρονα
µε τις ανώτατες διοικητικές θέσεις που της είχατε δώσει από το
2015 µέχρι και σήµερα ως πληρεξούσια δικηγόρος της εταιρείας
του κ. Αρτεµίου;
Είχε λάβει η κ. Ξεπαπαδέα την εξαίρεση από την αναστολή του
δικηγορικού λειτουργήµατος, όπως ορίζει η παράγραφος 8 του
άρθρου 57 του π.δ.63/2005; Πότε και από ποιον αρµόδιο
Υπουργό;
Τρίτον, είχε ειδική άδεια για να είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου εταιρείας, όπως υποχρεούται;
Τέταρτον, γνωρίζατε ότι η κ. Ξεπαπαδέα ήταν µέλος Δ.Σ. εργολήπτριας εταιρείας και ταυτόχρονα ήλεγχε το Σώµα Επιθεωρητών Δηµοσίων Έργων;
Και τέλος, προτίθεστε να ζητήσετε την άµεση παραίτηση της
Γενικής Γραµµατέως για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο κ. Θεοχάρης εκτός των ερω-
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τηµάτων που µου είχε θέσει, έθεσε και κάποια άλλα θέµατα για
τα οποία θα απαντήσω ακροθιγώς ελλείψει χρόνου. Έχω τη
γνώση. Θα τον παρακαλούσα, όµως αν θέλει εµπεριστατωµένες
απαντήσεις, να επανέλθει για τα καινούργια θέµατα που έθεσε
και εγώ εδώ είµαι. Όπως µου αναγνώρισε ο κ. Κουτσούκος, έχω
την καλοσύνη -εγώ δεν το θεωρώ καλοσύνη, αλλά καθήκον µουνα έρχοµαι και να απαντώ πάντα. Όµως, να µη µε αιφνιδιάζετε,
γιατί βασικά έχω πρόβληµα χρόνου λόγω απειρίας.
Και µπαίνω τώρα στην ουσία της υπόθεσης. Στην πρώτη πρωτολογία µου θα χρησιµοποιήσω και τον άλλο χρόνο, γιατί θα µιλήσω γενικά.
«Ώδινεν όρος και έτεκεν µυν». Μεταφράζω την αρχαία ρήση
για να γίνει αντιληπτή από όλους η σοφία της, επειδή απεικονίζει
πλήρως τον υπέρµετρο θόρυβο σε αντιδιαστολή µε την ελάχιστη
έως ανύπαρκτη σηµασία του θέµατος που συζητάµε τώρα: «Κοιλοπονούσε θεόρατο βουνό και γέννησε µικρό ποντικάκι».
Ας δούµε τι ακριβώς συµβαίνει, λοιπόν, µε την κ. Αναστασία
Ξεπαπαδέα. Όταν τελειώσω, θα καταθέσω στα Πρακτικά -για να
µη µετακινούµε τώρα- το από 11-4-2019 ενηµερωτικό σηµείωµα
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού και Διοικητικής Υποστήριξης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης από το οποίο
προκύπτει αναλυτικά η πορεία της κ. Ξεπαπαδέα από της αναλήψεως των καθηκόντων της ως διευθύντριας του πολιτικού µου
γραφείου µέχρι σήµερα.
Το περιεχόµενό του δεν αµφισβητείται, γιατί περίπου η πορεία
είναι αυτή που περιέγραψε ο κ. Θεοχάρης και όπως έχει γραφτεί
και από τα δηµοσιεύµατα και ιδίως από το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» που
το ανέδειξε. Και οφείλω να οµολογήσω ότι το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»
ήταν πολύ προσεκτικό στη διατύπωσή του. Άλλοι υπερέβαλαν
µετά. Δεν εννοώ εσάς. Εννοώ τον θόρυβο που δηµιουργήθηκε.
Από το έγγραφο αυτό, λοιπόν, και από τις δηλώσεις της κ. Ξεπαπαδέα στον Τύπο -όταν ήταν αναγκασµένη να απαντάει-, αλλά
και από όλα τα δηµοσιεύµατα σχετικά µε το θέµα που συζητάµε
σήµερα, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι η κ. Ξεπαπαδέα δεν
είχε καµµία δραστηριότητα ως δικηγόρος όσο ήταν διευθύντρια
του πολιτικού µου γραφείου και όσο είναι τώρα Γενική Γραµµατέας κατά της Διαφθοράς.
Ασκούσε το επάγγελµά της ως δικηγόρος µόνο κατά την περίοδο που ήταν ειδική συνεργάτης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι στο άρθρο 31 παράγραφος 1 του ν.4194/2013 -πρόκειται για τον Κώδικα Δικηγόρωνορίζεται ρητά ότι η άσκηση του λειτουργήµατος του δικηγόρου
αναστέλλεται µόνο σε εκείνους που διορίζονται Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γραµµατείς του Υπουργικού Συµβουλίου, Γενικοί ή Ειδικοί Γραµµατείς της Βουλής και των Υπουργείων, καθώς και
στους συµβούλους αυτών, πλην –επαναλαµβάνω- των ειδικών
συνεργατών. Άρα η κ. Ξεπαπαδέα ενήργησε απολύτως σύννοµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Για να δούµε, όµως, οι ενέργειες της κ. Ξεπαπαδέα εκτός από
νόµιµες ήταν και ηθικές; Τι ακριβώς έπραξε η κ. Ξεπαπαδέα ως
δικηγόρος και προκάλεσε τόσο µεγάλο πολιτικό και δηµοσιογραφικό θόρυβο, καθώς και τις επίκαιρες ερωτήσεις του κ. Θεοχάρη
και του κ. Παπαθεοδώρου;
Η κ. Ξεπαπαδέα ως δικηγόρος ανέλαβε την εκπροσώπηση της
κυπριακής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης κατά το Κυπριακό
Δίκαιο και όχι offshore, όπως ανακριβώς ή αναληθώς –για εσάς
λέω «ανακριβώς»- και παραπλανητικά ισχυρίζονται κάποιοι µε την
επωνυµία «HI-MED SOLUTIONS», η οποία υφίσταται από το 1998
και εµπορεύεται ιατρικά µηχανήµατα µε πολύ µεγάλο κύκλο εργασιών. Επαναλαµβάνω ότι δεν πρόκειται περί offshore εταιρείας, αλλά περί εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε
το Κυπριακό Δίκαιο.
Νόµιµος εκπρόσωπός της είναι ο ιδιοκτήτης της, κάποιος Κύπριος πολίτης, και όχι ο κ. Αρτεµίου όπως αναληθώς –για να µη
χάνω χρόνο δεν επαναλαµβάνω τα ίδια- λένε κάποιοι. Αυτή η κυπριακή εταιρεία εποµένως δεν ανήκει ούτε στον κ. Αρτεµίου ούτε
στον κ. Λαυρεντιάδη, όπως κάποιοι αφήνουν να εννοηθεί. Απλώς
ο κ. Αρτεµίου είναι δικηγόρος στην Κύπρο της κυπριακής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης και –επαναλαµβάνω- όχι offshore
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εταιρείας και ο κ. Λαυρεντιάδης συνδέεται µε άλλη εταιρεία, µε
την «ALAPIS Α.Ε.», η οποία ήταν µητρική µιας άλλης ανώνυµης
εταιρείας της «PHARMAGORA», που εδρεύει στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης και κατά της οποίας είχε απαίτηση η κυπριακή εταιρεία.
Για την απαίτησή της αυτή µάλιστα η κυπριακή εταιρεία -επαναλαµβάνω και πάλι ότι δεν είναι offshore, αλλά εταιρεία περιορισµένης ευθύνης- είχε εκτελεστεί δικαστική απόφαση από το
επαρχιακό δικαστήριο της Λευκωσίας σε βάρος της «PHARMAGORA» και όχι κατά του ελληνικού δηµοσίου, όπως, προς
αποφυγή επαναλήψεως υπενθυµίζω, αναληθώς, ανακριβώς, τεχνηέντως και λόγω πολιτικής σκοπιµότητας επιβάλλουν να λέµε.
Ανατέθηκε, λοιπόν, στην κ. Ξεπαπαδέα από την κυπριακή εταιρεία, από τον Κύπριο ιδιοκτήτη και όχι από τον κ. Αρτεµίου ή τον
κ. Λαυρεντιάδη µία απλή και πολύ συγκεκριµένη εντολή, να εκτελέσει την απόφαση του κυπριακού δικαστηρίου στην Ελλάδα, για
να εισπράξει το επιδικασθέν ποσό από τη «PHARMAGORA».
Επειδή, όµως, η «PHARMAGORA» ήταν σε αδυναµία να καταβάλει το χρέος της, γιατί εν τω µεταξύ νοµίζω είχε πτωχεύσει η
«ALAPIS», δηλαδή η µητρική της εταιρεία, η τελευταία, η κυπριακή δηλαδή εταιρεία, προέβη σε κατάσχεση εις χείρας του
ελληνικού δηµοσίου ως τρίτου, το οποίο ήταν οφειλέτης της
«PHARMAGORA», δηλαδή της χρωστούσε χρήµατα.
Πρόκειται για την κλασική περίπτωση κατάσχεσης εις χείρας
τρίτου, που προβλέπεται από τον νόµο και εφαρµόζεται κατά
κόρον στη δικαστηριακή πρακτική. Εποµένως, η κ. Ξεπαπαδέα
δεν στράφηκε κατά του ελληνικού δηµοσίου -όπως αναληθώς,
ανακριβώς, πολιτικώς τεχνηέντως κ.λπ. λέγεται, για να µην κουράζω δεν τα επαναλαµβάνω-, αλλά στράφηκε κατά της ανώνυµης εταιρείας «PHARMAGORA». Εποµένως, δεν στράφηκε κατά
του δηµοσίου -όπως είπαµε- και υπέρ συµφερόντων Λαυρεντιάδη, αλλά µάλλον κατά συµφερόντων Λαυρεντιάδη, αφού όπως
είπαµε η «ALAPIS» ήταν συµφερόντων Λαυρεντιάδη και η «PHARMAGORA» ήταν θυγατρική εταιρεία της. Το λέω για να κατανοήσουµε το µέγεθος της ανακρίβειας τουλάχιστον.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι σύµφωνα µε τον
Κώδικα Δικηγόρων στο άρθρο 37 του ν.4194/2013, ο δικηγόρος
έχει υποχρέωση να αναλάβει κάθε υπόθεση, εκτός αν αυτή είναι
προδήλως αβάσιµη, δεν είναι δεκτική υπεράσπισης, έρχεται σε
σύγκρουση µε τα συµφέροντα άλλων εντολέων του ή αντιβαίνει
στις αρχές του. Η ίδια ακριβώς υποχρέωση για τον δικηγόρο καθιερώνεται και από τον Κώδικα Δεοντολογίας δικηγορικού επαγγέλµατος. Ο κ. Παπαθεοδώρου τα γνωρίζει καλύτερα από µένα,
διότι είναι έµπειρος δικηγόρος και έγκριτος νοµικός.
Εγώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον από τα φοιτητικά µου χρόνια, ακούω και διαβάζω, όπως όλοι έχουµε ακούσει
και διαβάσει, δηλώσεις διακεκριµένων νοµικών και δικηγόρων ότι
το λειτούργηµα του δικηγόρου είναι ιερό. Ο συνήγορος δεν πρέπει να ταυτίζεται µε τον πελάτη του και να στοχοποιείται από την
υπόθεση που χειρίζεται. Τα προαναφερθέντα δεν είναι δυνατόν
να ισχύουν για όλους τους δικηγόρους και να µην ισχύουν για
την κ. Ξεπαπαδέα. Άρα, η κ. Ξεπαπαδέα ενήργησε και νόµιµα και
ηθικά.
Θα επανέλθω, αφού ακούσω και τον κ. Παπαθεοδώρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει
ξανά ο κ. Θεοχάρης.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Είστε ένας πολύ έµπειρος εισαγγελέας και είναι φανερό από τον
τρόπο που µιλάτε. Με την εµπειρία σας όλο αυτό το διάστηµα δεν είµαι εγώ δικηγόρος ούτε έχω παρακολουθήσει ευτυχώς από
κοντά, δεν έχει τύχει, τις διαδικασίες των δικών- φαίνεται ότι
έχετε µάθει πάρα πολλά από τους δικηγόρους, τους οποίους
ήσασταν ταγµένος να ξεσκεπάζετε απ’ αυτά τα τερτίπια τα οποία
περιγράψατε.
Χρησιµοποιείτε τα ίδια τερτίπια που είναι νοµιµοφανή και
σωστά, αλλά στην πραγµατικότητα και στην ουσία η αλήθεια
είναι ακριβώς ανάποδη απ’ αυτήν την οποία περιγράφετε.
Θα καταθέσω και εγώ κάποια σχετικά έγγραφα σε σχέση µε
τα στοιχεία της ανέλιξης. Δεν νοµίζω ότι έχουµε καµµία ουσιαστική διαφορά. Είναι τέσσερα ΦΕΚ για τους όποιους διορισµούς.
Είµαι σίγουρος ότι θα συµφωνούν και µε το υπόµνηµα, το οποίο
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αναφέρατε και το οποίο θα καταθέσετε και εσείς.
Η κ. Ξεπαπαδέα, όµως, όσο κρατούσε αυτές τις πολύ σηµαντικές θέσεις, ήταν δικηγόρος µιας offshore, κύριε Υπουργέ. Διότι,
η offshore δεν ορίζεται από το αν είναι στην Κύπρο ή στην Ελλάδα ή όπου είναι. Ορίζεται από το αν ξέρουµε ποιανού τα συµφέροντα κρύβονται από πίσω.
Και η Κύπρος, καλώς ή κακώς, όπως και η Ολλανδία, όπως και
το Λουξεµβούργο, όπως και µια σειρά από άλλες τέτοιες χώρες,
δεν παρέχει στοιχεία για τον τελικό δικαιούχο, τον βασικό µέτοχο
που λέγαµε έτσι πάλαι ποτέ σε µια άλλη κυβέρνηση την οποία
υπηρετήσατε.
Αυτό είναι λοιπόν το ουσιώδες, το αν ξέρουµε ποιος είναι από
πίσω. Και η Κύπρος χρησιµοποιεί κατά κόρον παρένθετα πρόσωπα, όπως ενδεχοµένως να είναι και σε αυτήν την περίπτωση.
Το πρώτο, λοιπόν, είναι αυτό. Είναι έωλο το επιχείρηµα ότι αυτή
η εταιρεία δεν είναι offshore.
Το δεύτερο είναι ότι αυτή η εταιρεία έχει ως διεύθυνση το γραφείο του κ. Αρτεµίου. Άλλη µια πρακτική που κάνουν οι δικηγόροι
που δηµιουργούν offshore, που τις δηµιουργούν όλες µε την ίδια
διεύθυνση για διάφορους πελάτες τους στο γραφείο τους. Και
αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο για το ότι µας δείχνει ότι είναι η
offshore.
Εδώ, λοιπόν, εφόσον η κ. Ξεπαπαδέα εκπροσωπεί αυτήν την
εταιρεία, τίθενται µια σειρά από ζητήµατα. Πρώτο ζήτηµα: Ελέγχει µια εταιρεία που σχετίζεται µε τον κ. Αρτεµίου άµεσα. Ο κ.
Αρτεµίου ελέγχεται για φοροδιαφυγή, γιατί είναι στα Panama Papers ή θα έπρεπε να ελέγχεται. Αν δεν ελέγχεται, να µας φέρετε
εδώ και να µας πείτε για ποιον λόγο δεν ελέγχεται. Η κ. Ξεπαπαδέα ήταν γραµµατέας στην επιτροπή που είχε τη δύναµη να αφήσει υποθέσεις να παραγραφούν.
Το ερώτηµα, λοιπόν, που πρέπει να απαντήσετε ξεκάθαρα είναι
τι στάση τήρησε για την υπόθεση του κ. Αρτεµίου σε αυτήν την
επιτροπή. Και αυτή η επιτροπή τελικά τι αποφάσισε εν συνόλω;
Άφησε την υπόθεση να παραγραφεί ή η υπόθεση αυτή συνεχίζει
και ελέγχεται στην ΑΑΔΕ; Αυτό, λοιπόν, πρέπει να απαντηθεί.
Η κ. Ξεπαπαδέα, έστω και εµµέσως, εφόσον κάνει κατασχέσεις
κατά του ελληνικού δηµοσίου, είναι ανώτατος κρατικός λειτουργός. Νοείται ο Πρωθυπουργός, εσείς ως Υπουργός, µια Γενική
Γραµµατέας, ένας ανώτατος κρατικός λειτουργός που συµβουλεύει εσάς, τον Υπουργό κατά της Διαφθοράς, να κάνει κατασχέσεις κατά του δηµοσίου για τον οποιονδήποτε λόγο; Χάθηκαν οι
δικηγορικές υποθέσεις; Έπρεπε να πάρει κατάσχεση κατά του
δηµοσίου; Δεν υπάρχει εδώ πέρα σύγκρουση συµφερόντων,
όταν είναι ανώτατος λειτουργός;
Τρίτο ζήτηµα: Εδώ λέτε, από τον Δικηγορικό Κώδικα, ότι δεν
είχε υποχρέωση να πάρει ρητώς εξαίρεση από την άσκηση του
επαγγέλµατος. Υπάρχει και η άλλη ερµηνεία που λέει ότι είναι
δηµόσιος υπάλληλος, κρατικός λειτουργός, είναι στο Δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να πάρει ρητή
εξαίρεση. Τι σας εµπόδιζε να της δώσετε τη ρητή εξαίρεση;
Εξάλλου, είναι φανερό ότι το ξέρατε. Υποβαθµίσατε την κ. Ξεπαπαδέα από διευθύντρια σε απλή ειδική σύµβουλό σας. Συνεπώς το κάνατε για να µπορεί να πάρει αυτήν την υπόθεση. Άρα
το ξέρατε. Τι σας εµπόδιζε να της δώσετε την εξαίρεση, ώστε να
είναι καλυµµένη και να συζητάµε αν η ερµηνεία του κ. Θεοχάρη
είναι σωστή ή η ερµηνεία του κ. Παπαγγελόπουλου είναι σωστή;
Δεν υπήρχε κανένας λόγος.
Και το ερώτηµα είναι και άλλο. Μήπως έγινε και κατ’ εντολή
σας; Μήπως έγινε και κατ’ εντολή της Κυβέρνησης να πάρει
αυτήν την υπόθεση; Διότι βλέπουµε ότι φεύγει από διευθύντριά
σας που έχει κώλυµα, γίνεται ειδική σύµβουλος που δεν έχει κώλυµα, ολοκληρώνει αυτήν την υπόθεση και µετά ξαναγίνεται γενική γραµµατέας, που έχει πάλι κώλυµα. Μήπως ανταµείφθηκε
για καλές υπηρεσίες; Νοµίζω ότι δικαιούµαστε να ερωτηθούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κι ας έρθουµε και τώρα λίγο και στην ουσία της υπόθεσης την
οποία θίξατε στο µεγαλύτερο µέρος της αγόρευσής σας. Υπάρχει ένα σκοτεινό πρόσωπο που κρύβεται πίσω από αυτήν την
εταιρεία. Εσείς τον κατονοµάσατε. Εγώ θα µιλάω και θα συνεχίσω να µιλάω για υπόδικο επιχειρηµατία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ, ο
χρόνος έχει περάσει.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Είναι πάρα πολύ σηµαντικό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Είµαστε στο πέµπτο λεπτό, παρακαλώ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι µια απλή υπόθεση. Θα τελειώσω πάρα πολύ
σύντοµα. Ο Υπουργός θα έχει και την ευκαιρία να απαντήσει
άλλες τρεις φορές και νοµίζω είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σύµφωνοι, αλλά
ολοκληρώνετε κι εσείς.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Έχουµε µια εταιρεία που
έχει κάνει ελάχιστο τζίρο περί το 1 εκατοµµύριο και ξαφνικά κάνει
µια σύµβαση 5 εκατοµµυρίων µε εταιρεία συµφερόντων του υπόδικου επιχειρηµατία. Και όταν όλα καταρρέουν, έρχεται αυτή η
εταιρεία να ζητήσει τα λεφτά, να πάρει τα χρήµατα του ελληνικού
δηµοσίου, να αδειάσει την εταιρεία «PHARMAGORA» και να
πάρει ουσιαστικά και φορολογικά έσοδα.
Αυτό εδώ που γίνεται στην πιάτσα είναι µια καραµπινάτη διαδικασία, ώστε να µεταφέρονται έσοδα από την Ελλάδα στην
Κύπρο, που έχει ευνοϊκότερη φορολογία. Είναι δυνατόν να αναλαµβάνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο γραφείο σας, που
είστε εντεταλµένος κατά της διαφθοράς, τέτοιου είδους υπόθεση και να το αφήνετε; Το γνωρίζατε; Δεν είναι δυνατόν αυτά
να αφήνονται.
Τελειώνω µε δύο λόγια, κύριε Πρόεδρε.
Για το δεύτερο ζήτηµα ο Υπουργός είπε ότι δεν είναι έτοιµος
να απαντήσει στη δεύτερη αποκάλυψη, θα έπρεπε όµως. Από τη
στιγµή που κάνω εγώ και ο συνάδελφος, ο κ. Παπαθεοδώρου,
την ερώτηση, οι αποκαλύψεις ήταν «χιονοστιβάδα». Υπήρξε και
το Iefimerida που αποκάλυψε ότι ήταν µέτοχος στο διοικητικό
συµβούλιο της οικογενειακής εταιρείας.
Ήταν λοιπόν στο διοικητικό συµβούλιο της οικογενειακής επιχείρησης -υποθέτω ότι διαβάζετε ειδήσεις- που παίρνει έργα από
το δηµόσιο. Θα καταθέσω και άρθρο για έργα που έχει πάρει στα
Ιόνια νησιά, στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος.
Στο ΓΕΜΗ το βράδυ είναι στο διοικητικό συµβούλιο, το πρωί
είναι στο διοικητικό συµβούλιο, τη µια φορά από το Iefimerida,
την επόµενη φορά από το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», από την «Open Corporate» κι εκεί είναι, και ξαφνικά το βράδυ εξαφανίζεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχουµε λοιπόν µια σειρά πάλι από ερωτήµατα και τελειώνω
µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Είναι µέλος Δ.Σ. στα εκτελεστικά; Αν ήταν εκτελεστικό, θα απαγορευόταν να ήταν. Ως µη εκτελεστικό όφειλε να έχει ειδική
άδεια. Πού είναι και παρακαλώ να την καταθέσετε. Ο Κώδικας
των Δηµοσίων Υπαλλήλων την υποχρεώνει κι έχω κι ένα σχετικό
έγγραφο εδώ για να το αποδείξω.
Δεύτερον, αντί να δώσετε αυτήν την άδεια έστω και να δικαιολογηθείτε, όπως κάνετε µε την εξαίρεση που λέτε ότι δεν χρειάζεται, επιλέγετε την συγκάλυψη. Εξαφανίζετε την κ. Ξεπαπαδέα
από το διοικητικό συµβούλιο.
Τρίτον, να δεχθώ εγώ καλόπιστα πως δεν είναι πια και είναι εντάξει µε τον νόµο και δεν είναι µέλος, όµως από τον ν.4412/2016
εποπτεύει το Σώµα Επιθεωρητών Δηµοσίων Έργων, εποπτεύει
τους εποπτευόµενους της εταιρείας αυτής που ακόµη και αν
έφυγε από το διοικητικό συµβούλιο, είναι εταιρεία του πατέρα
της, των αδερφών της, είναι η οικογενειακή της επιχείρηση. Προτίθεστε να την αφήσετε στη θέση της για να κάθεται να εποπτεύει την οικογένεια των γονιών της;
Και τέλος, µήπως είναι και µέτοχος και παραµένει; Παρακαλώ
αν είναι µέτοχος, είναι δική της η εταιρεία. Δεν νοείται να µείνει
και να εποπτεύει την εταιρεία αυτή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώνετε,
παρακαλώ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Τέλειωσα!
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Η «πρώτη φορά Αριστερά» ήρθε για να φέρει ένα νέο ήθος
διακυβέρνησης. Αντί αυτού βλέπουµε τον κ. Πετσίτη, τις offshore,
τον υπόδικο επιχειρηµατία, τα χρήµατα να πηγαίνουν από την Ελλάδα στην Κύπρο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εκτός ερωτήσεως…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Αεροπλάνα να ανεβοκατεβαίνουν και να µην ξέρουµε τι κάνουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Θεοχάρη,
παρακαλώ!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Είστε υπόλογοι και όσο
καλύπτετε την κ. Ξεπαπαδέα, η κάλυψη στη διαφθορά έρχεται
σε εσάς, έρχεται στην Κυβέρνησή σας, έρχεται στον ίδιο τον
Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα που είναι υπόλογος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε εντός της ερωτήσεως.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, παράκληση να είµαστε εντός της
ερωτήσεως όλοι…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Δεν είναι εντός της ερωτήσεως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν το λέω για
εσάς.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Όµως τη µετατόπιση των θεµάτων από τον κ. Θεοχάρη, µε όλη
την καλοπροαίρετη διάθεση και τη συµπάθεια που του έχω, θα
την αποδώσω στο γεγονός ότι αντιλήφθηκε ότι πραγµατικά κοιλοπονούσε το όρος και γέννησε ποντικάκι. Δεν του βγήκε η ερώτηση και µου πετάει την µπάλα στην εξέδρα, αλλά επειδή έχω
παίξει καλή µπάλα κι εγώ στα νιάτα µου, την επαναφέρω πολύ
γρήγορα κι έχω και δυνατό αράουτ.
Άνοιξε όλα τα θέµατα στα οποία είµαι έτοιµος να απαντήσω.
Τα γνωρίζω. Επί τροχάδην, λοιπόν λέω τα εξής. Η κ. Ξεπαπαδέα
παραιτήθηκε από την οικογενειακή επιχείρηση έγκαιρα. Αυτό
µπορείτε να το διαγνώσετε. Κάντε µου ερώτηση να έρθω µε συντριπτικά στοιχεία να σας απαντήσω.
Τώρα, για να κερδίσουµε τις εντυπώσεις -έρχονται και το Φθινόπωρο εκλογές και θα είστε υποψήφιος- να κάνουµε θόρυβο,
να πολυβολούµε την Κυβέρνηση και τον Παπαγγελόπουλο, ο
οποίος είναι σάκος του µποξ για ό,τι συµβαίνει στην Ελλάδα; Νοµίζετε ότι αυτό θα σας φέρει ψήφους. Δεν θα σας φέρει, ειδικά
στην παράταξή σας και δεν λέω τίποτε άλλο.
Προχωρούµε τώρα στην υπόθεση µε τον κ. Αρτεµίου, ο οποίος
δεν είναι ιδιοκτήτης της κυπριακής εταιρείας. Υπάρχει ιδιοκτήτης, µπορώ να τον κατονοµάσω κιόλας, αλλά θα κάνουµε τον άνθρωπο βούκινο, έναν άσχετο άνθρωπο. Και η κυπριακή εταιρεία,
επαναλαµβάνω -γιατί ο κ. Θεοχάρης το άκουσε και το κατάλαβε,
γιατί είναι ευφυής άνθρωπος, απλώς κάνει σπέκουλα γιατί ακούγεται ωραία το offshore- δεν είναι offshore. Είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. Πώς να το κάνουµε;
Ακόµη και το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», κύριε Θεοχάρη, δεν µιλάει για
offshore. Εγώ είµαι τακτικός αναγνώστης όλων των εφηµερίδων
και το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» είναι στις προτεραιότητές µου, γιατί µερικές φορές αποκαλύπτει. Δεν µιλάει όµως για offshore.
Ξεκίνησε λοιπόν, ένα χρόνο µετά την παραίτησή της από τη
θέση της διευθύντριας. Δεν θέλω να µεταχειριστώ βαριές εκφράσεις -σας το έχω πει, σας συµπαθώ- και να πω ότι είναι συκοφαντίες να λέτε ότι µπορεί και κατόπιν εντολής µου να παραιτήθηκε
η κ. Ξεπαπαδέα για να πάει να εξυπηρετήσει τον κ. Αρτεµίου, την
offshore, τον κ. Λαυρεντιάδη, τον κ. Μαδούρο, τον κ. Τσάβες και
ποιος άλλους θα βάλουµε στο προσκήνιο; Άρα, δεν στέκει αυτό
το πράγµα. Ένα χρόνο πριν, πάλι µαντικές ικανότητες είχα.
Καµµία υπόθεση δεν συζητείται στην επιτροπή που να είναι η
κ. Ξεπαπαδέα. Η κ. Ξεπαπαδέα για το ΣΔΟΕ -από ό,τι µε ενηµέρωσε τώρα, γιατί δεν µπορώ να παρακολουθώ όλα τα θέµατα-
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παρακολουθούσε και διευκόλυνε το έργο της µεταφοράς των δικογραφιών, δεν ήταν µέλος επιτροπής και δεν είχε αποφασιστικό
λόγο. Επιπλέον, εκεί προΐσταται εισαγγελέας. Ε, τι να κάνει η κ.
Ξεπαπαδέα τώρα; Πάει και αυτό, λοιπόν.
Θα µπορούσα να πω πάρα πολλά για όλα τα παρεµπίπτοντα θέµατα, που έθεσε, αλλά επαναλαµβάνω: Θεωρώ καλύτερο για την
ενηµέρωση του ελληνικού λαού και του Κοινοβουλίου να επανέλθει ο κ. Θεοχάρης µε συγκεκριµένα ερωτήµατα, για θέµατα, που
έθεσε µόλις τώρα, τα οποία µπορώ να απαντήσω, αλλά απλώς
χάνω χρόνο. Και ο χρόνος είναι περιορισµένος και το θέµα µείζον.
Απέδειξα, λοιπόν, στην τροπολογία µου ότι οι ενέργειες της κ.
Ξεπαπαδέα ήταν απολύτως σύµφωνες µε το νόµο, την ηθική και
τη δικηγορική δεοντολογία. Στο σηµείο αυτό θέλω να επισηµάνω
στον κ. Θεοχάρη, ο οποίος -δικαιολογηµένα ίσως, νοµίζω ότι δεν
είναι νοµικός, το είπε και ο ίδιος- παραπλανήθηκε και ερωτά, µεταξύ άλλων, αν η κ. Ξεπαπαδέα είχε εξαιρεθεί από την αναστολή
του δικηγορικού λειτουργήµατος από πότε και από ποιον αρµόδιο Υπουργό.
Επειδή, του διάβασα τη διάταξη του Κώδικα περί Δικηγόρων
υπαναχώρησε λίγο και είπε ότι υπάρχει κι άλλη ερµηνεία. Επικαλείται και στην ερώτησή του τη διάταξη του άρθρου 57, παράγραφος 8 του Προεδρικού Διατάγµατος 63 του 2005. Όµως,
στην περίπτωση της κ. Ξεπαπαδέα, όπως και όλων των ειδικών
συνεργατών, ισχύει όπως προανέφερα τώρα πια η διάταξη του
άρθρου 31, παράγραφος 1, του ν.4194 του 2013 του Κώδικα περί
Δικηγόρων, η οποία αναφέρεται στους ειδικούς συνεργάτες δικηγόρους και είναι και ειδικότερη και µεταγενέστερη. Όπως είναι
δε, γνωστό ο ειδικός νόµος υπερισχύει του γενικού και ο µεταγενέστερος νόµος, υπερισχύει του προγενέστερου.
Τα νοµικά αυτά αξιώµατα διατυπώθηκαν εύστοχα, πολλούς αιώνες πριν, από επιφανείς νοµοδιδασκάλους στην αρχαία Ρώµη,
πριν την εποχή του Κατιλίνα και της Μεσσαλίνας, δηλαδή αιώνες
πριν το Ρασπούτιν, ως ακολούθως: «Lex specialis derogat lex generali» και “Lex posterior derogat lex priori». Μεταφράζω: «Ο ειδικός νόµος καταργεί τον γενικό νόµο και ο µεταγενέστερος
νόµος καταργεί τον προγενέστερο».
Αυτά προς το παρόν και θα επανέλθω. Κρατάω χρόνο, γιατί
ανακύπτουν διάφορα. Θα έχω βέβαια, τη χαρά να ακούσω και
τον κ. Παπαθεοδώρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ και
εγώ.
Τώρα θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 475/8-4-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Θεόδωρου Παπαθεοδώρου προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Διαπλεκόµενες σχέσεις της Γενικής Γραµµατέως για την καταπολέµηση της διαφθοράς κ. Ξεπαπαδέα».
Κύριε Παπαθεοδώρου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επειδή προηγουµένως µιλήσατε για ποντίκια,
για όρη, για βουνά, για λαγκάδια, να δούµε λίγο τον ελέφαντα,
που είναι εδώ µέσα. Και βεβαίως, επειδή κάνατε και ένα ωραίο
µάθηµα πρώτου έτους για τον ειδικό και τον γενικό νόµο, θα σας
πω, εκ των προτέρων, ότι εγώ θα συµφωνήσω πολύ περισσότερο
µε σας, παρά µε το συνάδελφό µου τον κ. Θεοχάρη. Γιατί;
Γιατί, κύριε Υπουργέ, θα συµφωνήσω; Διότι πραγµατικά, µάς
είπατε τόση ώρα όσα έχει πει η κ. Ξεπαπαδέα στη συνέντευξή
της στην «Εφηµερίδα των Συντακτών», η οποία έλεγε ότι είχαµε
την «HI-MED SOLUTIONS LTD.» περιορισµένης ευθύνης πράγµατι. Είχε εκτελεστεί δικαστική απόφαση σε βάρος ελληνικής
εταιρείας, θυγατρικής του κ. Λαυρεντιάδη -να τα λέµε όλα- και
της ανατέθηκε, από την ίδια την εταιρεία, η εκτέλεση στην Ελλάδα της απόφασης του κυπριακού δικαστηρίου, όπως το είπατε. Στη δίκη, αναγνώρισε στο ελληνικό δηµόσιο την οφειλή
ταυτόχρονα και της εταιρείας συµφερόντων Λαυρεντιάδη και το
νόµιµο των απαιτήσεων της κυπριακής εταιρείας, που η ίδια εκπροσωπούσα, όµως άσκησε ανακοπή και µέχρι τώρα δεν έχει καταβάλει το ποσό, ό,τι είπατε.
Κύριε Υπουργέ, δεν ήρθαµε να δούµε εάν ο Κώδικας Δικηγόρων δίνει τη δυνατότητα σε µία ειδική σύµβουλο, νοµικό, δικηγόρο ενός Υπουργείου να ασκεί λειτούργηµα, δεν ήρθαµε εδώ
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να ελέγξουµε αν θέλετε τις πληρεξουσιότητες της κ. Ξεπαπαδέα.
Ήρθαµε εδώ να ελέγξουµε την πολιτική διαπλοκή µεταξύ της
άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας και ταυτόχρονα, των
πολιτικών θέσεων, που κατείχε τόσο ως διευθύντρια, όσο και ως
σύµβουλος, όσο επίσης και ως γενική γραµµατέας µετά.
Ταυτόχρονα, όµως, κύριε Υπουργέ, ήρθαµε να ελέγξουµε το
εξής. Να σας διορθώσω σε κάτι προηγουµένως. Τη διαχείριση
είχε ο κ. Αρτεµίου, γι’ αυτό και στην έδρα του, στο δικηγορικό
του γραφείο, το οποίο ήταν Αρτεµίου-Πιερής, είχε την αναφορά
της η συγκεκριµένη εταιρεία. Γι’ αυτό, σε αυτή τη διεύθυνση είχε
αναφορά, Αρτεµίου-Πιερής, ένα γνωστότατο δικηγορικό γραφείο
στη Λευκωσία, το οποίο εκπροσωπούσε, ως πληρεξούσιος δικηγόρος, η κ. Ξεπαπαδέα στην Ελλάδα.
Πότε όλα αυτά, σε σχέση µε τον κ. Λαυρεντιάδη; Όταν, ταυτόχρονα, ο κ. Πετσίτης ήταν φορολογικός εκπρόσωπος του κ. Αρτεµίου στην Ελλάδα και ειδικότερα του κ. Αρτεµίου -θα σας πω και
την ηµεροµηνία σε λίγο, γιατί θα το καταθέσω- ως φορολογικός
εκπρόσωπος της δικηγορικής εταιρείας, που είχε µαζί µε τον κ.
Πιερή και διαχειριζόταν συγκεκριµένες κυπριακές εταιρείες του κ.
Λαυρεντιάδη στη Λευκωσία. Γιατί µάθαµε τον κ. Πετσίτη, τον κατά
τα άλλα ιδιώτη κ. Πετσίτη; Τον µάθαµε τον κ. Πετσίτη προ µηνών,
διότι ο κ. Πετσίτης ήταν φίλος του κ. Παππά και ο ίδιος ενεργούσε
ως εκπρόσωπος των υπηρεσιών του Μαξίµου στην περίφηµη διαπραγµάτευση µεταξύ ΔΕΠΑ και Λαυρεντιάδη.
Τι µας κάνει όλο αυτό, κατά λογική αλληλουχία; Πάµε τώρα
στο νόµιµο και στο ηθικό. Τι µας κάνει όλο αυτό; Μας κάνει µία
σχέση -είδατε πως το λέω γλυκά!- η οποία συνδέει την επαγγελµατική δραστηριότητα ενός δικηγόρου µε την πολιτική θέση του
ίδιου προσώπου. Συνδέει επίσης, αυτό που διερευνά -και θα
έπρεπε να διερευνήσει σήµερα- η Γενική Γραµµατέας κατά της
Διαφθοράς, δηλαδή τις σχέσεις του κ. Πετσίτη µε τον κ. Λαυρεντιάδη και τον κ. Παππά. Γιατί, εκτός της πληρεξουσιότητας ο κ.
Αρτεµίου, µαθαίνουµε ότι από το 2016 έχει επισκεφτεί το Μέγαρο Μαξίµου και συνταξίδευσε µε τον κ. Παππά στη Βενεζουέλα, για να προωθήσει ελληνικά αγροτικά προϊόντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ελάτε όµως, που υπάρχουν κι άλλα ζητήµατα, τα οποία σήµερα φαίνεται να µας ενδιαφέρουν περισσότερο. Πράγµατι -και
ολοκληρώνω µε αυτό- υπάρχουν στοιχεία, τα οποία θα πρέπει
εσείς να µας τα εξηγήσετε.
Γιατί σας είπα ότι συµφωνώ µαζί σας προηγουµένως; Συµφωνώ ότι η κ. Ξεπαπαδέα από 09-02-2016 δεν είναι στην εταιρεία
του πατέρα της, διότι υπάρχει έγγραφο, το οποίο ζητά την αντικατάστασή της. Και θα το καταθέτω στα Πρακτικά. Ελάτε όµως,
να µας πείτε γιατί, όταν ψάχνουµε το ΓΕΜΗ, ακόµα και στις 080-2019, φαίνεται να είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου -εγώ
θα σας πω από αβλεψία- και όταν ψάχνουµε ένα άλλο, το «Open
Corporates», εκεί βλέπουµε ότι είναι µέλος πάλι του διοικητικού
συµβουλίου, από λάθος σας λέω εγώ; Πώς γίνεται, όταν αυτό
ανεβαίνει µε τη δική µου ερώτηση -και προφανώς την ερώτηση
του κ. Θεοχάρη- το όνοµα να εξαφανίζεται µέσα σε δύο-τρεις
ώρες; Ποιος επενέβη για να εξαφανίστηκε από τα δύο και από
το ΓΕΜΗ και από το άλλο site; Άρα, αυτή είναι µία µικρή λεπτοµέρεια που, αν θέλετε, µάς στην εξηγείτε.
Όµως, το πολιτικό ζήτηµα είναι ότι βρισκόµαστε στην ίδια
σειρά, δηλαδή η κ. Ξεπαπαδέα, ο κ. Αρτεµίου, ο κ. Παππάς, ο κ.
Πετσίτης. Και όλα αυτά συµβαίνουν στην αυλή του Μαξίµου.
Αυτό είναι το πολιτικό πρόβληµα και σε αυτό θα πρέπει να
απαντήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο και πάλι για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Κατ’ αρχάς και ο κ. Παπαθεοδώρου δεν απέφυγε τον πειρασµό
να µου θέσει και άλλα θέµατα. Θα επαναλάβω αυτό για το ΓΕΜΗ.
Δεν είµαι βέβαιος αν το ΓΕΜΗ το εποπτεύω εγώ.
Εν πάση περιπτώσει, έχω εικόνα και θα σας απαντήσω, αλλά
σας παρακαλώ, όπως παρακάλεσα τον κ. Θεοχάρη, να επανέλθετε µε συγκεκριµένο ερώτηµα για το ΓΕΜΗ και όλα αυτά που
θέσατε…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Στο πολιτικό απαντήστε µας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Μπορώ να απαντήσω και τώρα
αλλά, ξέρετε, χάνω χρόνο και νιώθω άβολα να καταχρώµαι…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Μην ανησυχείτε, τελευταίοι
είµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχουµε και συνέχεια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Ορίστε, ο κύριος Πρόεδρος φροντίζει, ευγενικά µεν και διακριτικά, να µε επαναφέρει στην τάξη.
Κατ’ αρχάς, ως προς το ΓΕΜΗ, θα πω ότι η ανακοίνωση του
ΓΕΜΗ είναι το επίσηµο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η αποχώρηση από το ΔΣ και όχι οι λοιπές εγγραφές στο site. Για το
ΓΕΜΗ δεν ξέρω αν είµαι εγώ υπεύθυνος, αλλά εν πάση περιπτώσει, απαντάω τώρα σε αυτό.
Η κ. Ξεπαπαδέα παραιτήθηκε πολύ πριν αναλάβει την υπόθεση
του Αρτεµίου. Όπως είπα και στο πρώτο, αλλά και στο δεύτερο
τρίλεπτο, τα οποία υπερέβην, η κ. Ξεπαπαδέα, κατά την άποψή
µου -και το απέδειξα- δεν έχει διαπράξει κανένα ποινικό ή ηθικό
παράπτωµα.
Ο κ. Παπαθεοδώρου ρωτάει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, στον
οποίο απευθύνει την ερώτηση, γιατί µετά τις αποκαλύψεις δεν
φρόντισε για την παραποµπή των στοιχείων στις αρµόδιες δικαστικές αρχές προς διερεύνηση. Εγώ αναρωτιέµαι το εξής: Ποιο
ποινικό αδίκηµα έχει εντοπίσει ο κ. Παπαθεοδώρου ότι πιθανόν
να τέλεσε η κ. Ξεπαπαδέα και ρωτά τον Υπουργό Δικαιοσύνης
γιατί δεν προέβη σε αυτή την ενέργεια;
Είµαι βέβαιος ότι ο κ. Παπαθεοδώρου, ως έγκριτος νοµικός,
εάν είχε εντοπίσει συγκεκριµένη αξιόποινη πράξη και µπορούσε
να την αιτιολογήσει σε τι συνίσταται, θα είχε αναφερθεί στην
αξιόποινη πράξη.
Εγώ δεν βλέπω ποινικό αδίκηµα. Δεοντολογικά να το συζητήσουµε -και το συζητάµε- αλλά να φτάνουµε στο σηµείο να υπαινισσόµεθα ότι έχει διαπραχθεί και ποινικό αδίκηµα; Μπορώ να
θεωρήσω ότι οφείλεται µόνο στη δηµιουργία εντυπώσεων.
Επιπλέον, ο κ. Παπαθεοδώρου ρωτά τον Υπουργό από πότε
γνώριζε την επαγγελµατική δραστηριότητα της κ. Ξεπαπαδέα ως
πληρεξουσίας δικηγόρου του κ. Αρτεµίου.
Εδώ έχετε αστοχήσει, κύριε Παπαθεοδώρου. Όπως ανέφερα
διεξοδικά παραπάνω, η κ. Ξεπαπαδέα δεν υπήρξε πληρεξούσια
δικηγόρος του Αρτεµίου, αλλά της προαναφερθείσας κυπριακής
εταιρείας, της «HI-MED SOLUTIONS», της οποίας δικηγόρος
ήταν ο Αρτεµίου. Ο κ. Αρτεµίου ήταν απλώς δικηγόρος αυτής
της εταιρείας και η σχέση του µε την κ. Ξεπαπαδέα ήταν η περιστασιακή του συνεργασία µαζί της, για µια συνηθισµένη και απλή
διαδικασία, ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. Οποιοδήποτε
δικηγόρο να ρωτήσετε, αυτό θα σας πει.
Είµαι βέβαιος, κύριε Παπαθεοδώρου, ότι αυτή η διαδικασία είναι
συνηθισµένη και απλή και το αναγνωρίζετε πρώτος εσείς και η κ.
Ξεπαπαδέα µε την κατάθεση του κατασχετηρίου δεν στράφηκε
κατά του ελληνικού δηµοσίου, το διευκρινίζω, κατά εταιρείας…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: …Λαυρεντιάδη, το είπατε και
εσείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Θυγατρικής, συµφερόντων του κ. Λαυρεντιάδη. Δεν στράφηκε
κατά του δηµοσίου. Όχι πως θα είχε σηµασία, γιατί είναι µια συνηθισµένη συνεργασία, αλλά να µην σπεκουλάρουµε και να λέµε
ότι η νυν Γραµµατέας κατά της Διαφθοράς είχε στραφεί κατά
του δηµοσίου. Μα, δεν στράφηκε κατά του δηµοσίου. Το δηµόσιο αναγνώρισε την οφειλή του.
Βέβαια, ο κ. Παπαθεοδώρου, πολύ έξυπνα, ανέφερε κάποια
ονόµατα και µε διευκολύνει, γιατί είχα σκοπό να το πω στο τέλος,
στην τελική οµιλία µου. Ανέφερε τον κ. Πετσίτη, τον κ. Αρτεµίου,
τον κ. Παππά, τη Βενεζουέλα.
Εκτιµώ ότι, εκτός από το νόµιµο και παράνοµο, το ηθικό και
ανήθικο υπάρχει και το δίκαιο και το άδικο. Η κ. Ξεπαπαδέα, κατά
την άποψή µου, και νόµιµα ενήργησε και ηθικά. Όµως, αδική-
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θηκε. Και αδικήθηκε γιατί βρέθηκε σε λάθος θέση.
Ανέδειξε το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», χωρίς υπερβολές, επαναλαµβάνω, και καλόπιστα το ζήτηµα αυτό και πέσαµε πάνω στον κ.
Αρτεµίου. Αυτός ο κ. Αρτεµίου, πλέον, έχει δαιµονοποιηθεί.
Μπήκε στο Μαξίµου! Έγκληµα! Ξέρετε, εγώ µπαίνω συχνά στο
Μαξίµου και εκτός από όλα τα άλλα, για τα οποία θα µε πάνε στο
Ειδικό Δικαστήριο, θα µε πάνε και γι’ αυτό, γιατί µπαίνω στο Μαξίµου. Δεν το λέω για εσάς, κύριε Παπαθεοδώρου. Το λέω για
κάποιους άλλους έξαλλους.
Μπαίνει στο Μαξίµου, έχει ταξιδέψει στη Βενεζουέλα µε τον κ.
Παππά. Εγώ θα έλεγα να ψάξουµε να βρούµε ποιοι άλλοι ταξίδεψαν. Θα ήταν µεγάλη πτήση και θα ήταν πολύς κόσµος. Όλοι
αυτοί πρέπει να λογοδοτήσουν. Μα, πάνε στη Βενεζουέλα το
2013, δυο χρόνια πριν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ; Δεν βλέπουν τη συνοµωσία, που ετοιµάζεται και έρχεται; Θα έρθει το 2018 και δύο
αεροπλάνα θα περάσουν από δω, θα φέρουν χρυσό!
Δεν τα είπατε εσείς, αλλά λέω πως έχει παιχτεί το παιχνίδι το
τελευταίο διάστηµα. Βάζουµε και λίγο κ. Λαυρεντιάδη, βάζουµε
και λίγο ΕΛΦΕ, βάζουµε και λίγο ΔΕΠΑ και έδεσε, όχι το γλυκό,
αλλά αυτό το κατασκεύασµα της παραπληροφόρησης και της
κατασυκοφάντησης. Επαναλαµβάνω ότι δεν αφορά εσάς. Λέω
ό,τι επικρατεί το τελευταίο διάστηµα.
Βρήκαµε την κ. Ξεπαπαδέα να έχει υπογράψει ένα απλό κατασχετήριο «εις χείρας τρίτου» µαζί µε τον δαίµονα τον κ. Αρτεµίου,
που είναι συνεργάτης του κ. Πιερή, ο οποίος γνωρίζει τον κ. Πετσίτη, ο οποίος ήταν συµµαθητής του κ. Νίκου Παππά. Να τη η
συνοµωσία, το έγκληµα, το µεγάλο σκάνδαλο.
Θα συνεχίσω µετά τη δευτερολογία του κ. Παπαθεοδώρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Παπαθεοδώρου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Κύριε Υπουργέ, ευφυώς
παίρνετε κάποιες αποστάσεις από την υπόθεση και τώρα πλέον
γίνεται, αν θέλετε, και λίγο συγκινητικό το θέµα, διότι θεωρείτε
ότι η αξιότιµη κ. Ξεπαπαδέα βρέθηκε τη λάθος εποχή, σε λάθος
θέση. Εκτός εάν δεν έγινε έτσι τελικά, αν βρέθηκε στην κατάλληλη θέση, στην κατάλληλη εποχή.
Εσείς, βέβαια, όπως είχατε υποχρέωση, το είπατε. Όµως
,επειδή εγώ δεν θα µιλήσω για συµπτώσεις, αλλά για συγκεκριµένα δεδοµένα, σας θυµίζω ότι στις 6 Ιουλίου 2015 οι κυπριακές
εταιρείες συµφερόντων Λαυρεντιάδη, που εµπλέκονταν στο
σκάνδαλο της Proton Bank, πέρασαν στην διαχείριση της εταιρείας Αρτεµίου-Πιερή. Σκάνδαλο! Τότε ο ταλαντούχος και δραστήριος κ. Πετσίτης, ο ιδιώτης, που έµπαινε και αυτός στο
Μαξίµου -και µάλιστα γιόρταζε και το δηµοψήφισµα και νοµίζω
ήταν και σε άλλες χαρές από ό,τι καταλαβαίνω και σε άλλα ταξίδια- ήταν φορολογικός εκπρόσωπος του κ. Αρτεµίου. Πάλι δεν
έχει καµµία σηµασία.
Όµως, αυτό που έχει σηµασία είναι ότι ο κ. Αρτεµίου επέλεξε
έναν πληρεξούσιο δικηγόρο στην Ελλάδα, την κ. Ξεπαπαδέα, η
οποία είχε και µια άλλη ιδιότητα: ήταν στο ίδιο γραφείο µε τον κ.
Καλογήρου και τον κ. Δαµασκόπουλο. Είναι κακό; Προφανώς και
όχι. Είναι κακό να συνεργάζεσαι µε άλλους δικηγόρους; Το κάνουµε όλοι.
Όµως, αυτό, που διαµορφώνει την πολιτική σχέση, είναι ότι
έχετε υποχρέωση αυτή τη στιγµή να διερευνήσετε και το σκάνδαλο της Proton Bank και τι δουλειά έκανε ο κ. Λαυρεντιάδης,
όταν προσπαθούσε να ανταλλάξει ορισµένα ακίνητα µε τη ΔΕΠΑ.
Ο κ. Χριστάκος λέει άλλα πράγµατα. Λέει ότι ο κ. Πετσίτης συµµετείχε στη διαπραγµάτευση. Αυτό δε, έχει αναφορά µε το Μέγαρο Μαξίµου και µε τον κ. Παππά, διότι θεωρείται ότι ήταν
εκπρόσωπος κάποιων υπηρεσιών του Μαξίµου και σε όλα αυτά
µέσα βρίσκεται η Γενική Γραµµατέας Καταπολέµησης της Διαφθοράς.
Εσείς µπορεί να µην απαντήσατε στο συγκεκριµένο ερώτηµα.
Όµως, υπάρχουν και άλλα ερωτήµατα. Εγώ δεν θα αναφέρω ότι
υπάρχει τίποτα επίµεµπτο να είσαι στο ίδιο γραφείο µε τον κύριο
Υπουργό Δικαιοσύνης, όταν είσαι ταυτόχρονα Σύµβουλος ή Γενική Γραµµατέας στον κ. Παπαγγελόπουλο, Αναπληρωτή
Υπουργό Δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει τίποτα µεµπτό. Απλώς, µαζεύονται τα ίδια πρόσωπα για την ίδια δουλειά. Και εδώ η δουλειά είναι η διερεύνηση της διαφθοράς.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όπως ανέφερα προηγουµένως, κύριε Υπουργέ -δεν θα καταχραστώ τον χρόνο σας πολύ- δεν διερευνάται ένα πρόσωπο, το
οποίο απλά έκανε τη δουλειά του και ήταν στη λάθος στιγµή. Διερευνάται ποιες ήταν οι συγκεκριµένες σχέσεις, επαγγελµατικές και
πολιτικές, που διαπλέκονταν κατά την περίοδο 2015, 2016, 2017,
2018. Αυτό διερευνάµε. Αυτό είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.
Εποµένως, σας είπα προηγουµένως ότι υπάρχει το έγγραφο
της αντικατάστασης στο διοικητικό συµβούλιο. Αυτό, όµως, που
θέλω να ξέρω είναι το εξής: Αφού έχει γίνει από τον Μάιο του
2015, γιατί αυτό παρουσιάζεται και αντικαθίσταται τον Φλεβάρη
του 2016; Τα ερωτήµατα έχουν να κάνουν και µε το πρακτικό της
αντικατάστασης. Αφού η κ. Ξεπαπαδέα, έτσι όπως γνωρίζω εγώ,
παραιτήθηκε από το διοικητικό συµβούλιο της «ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε.»
τον Μάιο του 2015, γιατί εµφανιζόταν στο ΓΕΜΗ; Δηλαδή, υπήρχαν κάποιοι, που ήθελαν το πολιτικό κακό της, τη στιγµή που ξεκινούσε µία σηµαντική πολιτική διαδροµή στο πλευρό σας;
Πάµε τώρα σε δύο ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ, που νοµίζω ότι
και οι δύο καταλαβαίνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε συνάδελφε,
παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η κ. Ξεπαπαδέα, σύµφωνα µε το ΦΕΚ, το οποίο έχετε και έχω
και εγώ εδώ, συµµετείχε στο πρώτο διοικητικό συµβούλιο, άρα
κατείχε µετοχές της «ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε.». Διαθέτει σήµερα µετοχές;
Αν ναι, να µας πείτε. Αν όχι, πότε τις µετεβίβασε; Διότι αν τις είχε,
θα έπρεπε να τις είχε µεταβιβάσει.
Εφόσον κατέχει αυτήν την πολύ ευαίσθητη θέση, κύριε
Υπουργέ, -φαντάζοµαι ότι και εσείς είστε πολύ ευαίσθητος, έτσι
ώστε να µην υπάρχει τίποτα, το οποίο να σας εκθέσει- η ερώτηση
είναι η εξής: Έχετε διερευνήσει εάν µε την προηγούµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα -δεν υπονοώ απολύτως τίποτε άλλοτης κ. Ξεπαπαδέα, αν είχε µετοχές, µήπως υπήρχαν καταθέσεις
στο εξωτερικό και αν ναι, σε ποια χώρα;
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, έχετε και πάλι τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι πολύ σύντοµος, κύριε Πρόεδρε. Ο
κ. Παπαθεοδώρου όµως, χείµαρρος, µου έβαλε πολλά ερωτήµατα. Θα αναγκαστώ να επαναλάβω αυτό που είπα στον κ. Θεοχάρη. Μάλλον, επειδή το ποντικάκι, όπως θα πω και στο τέλος,
δεν είναι µόνο µικρό, είναι ανύπαρκτο, πετάµε την µπάλα πάλι
στην εξέδρα. Πάλι θα αναγκάζοµαι να τρέχω στο αράουτ και να
επαναφέρω τη µπάλα. Έχω και µία ηλικία τώρα για να τρέχω
εκτός αγωνιστικού χώρου, να παίρνω την µπάλα και να την επαναφέρω. Λυπηθείτε µε!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ίδια ερώτηση ήταν, µε την
ίδια διαδροµή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Ας περιοριστούµε, λοιπόν, στο θέµα µας. Για το θέµα του ΓΕΜΗ,
όπως και για τον κ. Λαυρεντιάδη, να επανέλθετε µε µία ερώτηση.
Το θέµα είναι ότι η κ. Ξεπαπαδέα παραιτήθηκε έγκαιρα. Το αναγνωρίζετε. Εάν τώρα, το ΓΕΜΗ έκανε λάθος, έσφαλε ή δεν ξέρω
τι έκανε, σας είπα, δεν είµαι και βέβαιος αν είµαι αρµόδιος εγώ
για το ΓΕΜΗ. Το ζητούµενο ποιο είναι; Είναι το εάν η κ. Ξεπαπαδέα -ως όφειλε- παραιτήθηκε. Τα ίδια είπατε και για τον κ. Λαυρεντιάδη και ένα σωρό άλλα. Εδώ είµαι. Επανέλθετε µε ερώτηση,
να προετοιµαστώ, να έχω τον χρόνο να σας απαντήσω.
Είπατε και για Κιτσάκους και για ΔΕΠΑ. Μιλήσατε για Μανώλη
Πετσίτη, για Νίκο Παππά, για Βενεζουέλες κ.λ..π..
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Στην ίδια σειρά είναι όλοι
αυτοί.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Ναι, ακούστηκαν όλα αυτά κι εσείς τα επαναλάβατε.
Όλως τυχαίως, εχθές η «REAL» -οµολογώ δεν το µελέτησα, το
διάβασα κάθετα και σήµερα νοµίζω ότι το επαναφέρει και η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»- µιλούσε για µία πρόσφατη δικαστική απόφαση, η
οποία εµφανίζει τα πράγµατα διαφορετικά από ότι ήταν µέχρι
τώρα για τη ΔΕΠΑ. Δεν ξέρω. Θα το µελετήσω το θέµα. Όταν θα
επανέλθετε για Λαυρεντιάδη και Παππά, θα είµαι ενήµερος και
θα σας απαντήσω και γι’ αυτό.
Αναρωτιέµαι, λοιπόν, τι γίνεται µετά από αυτήν την τελευταία
–την πρόσφατη- δικαστική εξέλιξη, µε το θέµα αυτό, όπως και µε
όλα αυτά τα αναπόδεικτα, που πλανώνται ότι πήρε τις εταιρείες
του Λαυρεντιάδη. Αυτά νοµίζω έγιναν το 2010, το 2011, πριν
πέντε, έξι χρόνια. Όλα αυτά τώρα τα συνδέουν µε την κ. Ξεπαπαδέα. Μήπως λοιπόν, έχουµε ακούσει πολλά και για τον κ. Πετσίτη;
Εδώ, θέλω να ρωτήσω, όχι µόνο εσάς, αλλά και όλους όσους
βγαίνουν και κατακεραυνώνουν την περίπτωση Πετσίτη και ειδικά
τους δηµοσιογράφους: Αλήθεια, ποιο αδίκηµα µπορούµε να αποδώσουµε στον κ. Πετσίτη; Ρωτάω για να ξέρω. Εγώ έψαξα.
Ήµουν τριάντα πέντε χρόνια εισαγγελέας. Νοµίζω ότι στην ποινική δίωξη είχα περάσει τα περισσότερα. Έχω αρκετή πείρα.
Ψάχνω να βρω το αδίκηµα. Δεν το βρίσκω. Θα µου πείτε ότι έχω
γεράσει και έχω φύγει πολλά χρόνια. Γι’ αυτό ζητώ βοήθεια.
Πείτε µου το αδίκηµα που διέπραξε ο κ. Πετσίτης. Διότι, πολύ
φοβάµαι ότι ο Θεός -εγώ πιστεύω στον Θεό- η µοίρα ή δεν ξέρω
ποιος άλλος έχει πολύ µεγάλο χιούµορ, έδωσε το όνοµα «Πετσίτης» σε κάποιον πρόγονο του σηµερινού Πετσίτη, γιατί γνώριζε
ότι κάποια στιγµή, κάποιος Μανώλης Πετσίτης θα πρωταγωνιστούσε σε «πέτσινο» σκάνδαλο. Φοβάµαι ότι θα αποδειχθεί «πέτσινο» και αυτό το σκάνδαλο. Το ερευνά η δικαιοσύνη.
Εγώ, προς το παρόν, ρωτάω ποιο αδίκηµα πρέπει να ψάξει η
δικαιοσύνη και να τη βοηθήσουµε την καηµένη. Απάντηση δεν
έχω πάρει. Ποιο είναι το αδίκηµα του κ. Πετσίτη; Έµπαινε στο
Μαξίµου. Με συγχωρείτε, βρήκα ένα αυτή τη στιγµή: Εσχάτη
προδοσία. Προέβλεψε το ποσοστό που νίκησε ο ΣΥΡΙΖΑ στις
εκλογές! Πώς το ήξερε; Συµµετείχε στη νοθεία. Θυµάστε, είχαν
βγάλει τα κανάλια ένα σηµειωµατάκι και έλεγε: Ο τάδε προβλέπει
τόσο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Παπαγγελόπουλος -εγώ δεν ήµουν, µε συγχωρείτε- προβλέπει τόσο. Ο κ. Παπαθεοδώρου -ούτε εσείς ήσασταν στην παρέα του Μαξίµου ούτε εγώ ήµουν τότε- προβλέπει
τόσο. Και από κάτω έλεγε «Πετσίτης» -τότε πρωτογνώρισα εγώ
τον Πετσίτη, ως όνοµα- και είχε πετύχει το ποσοστό. Αυτό, λέει,
είναι αδίκηµα για εµένα.
Θα ήθελα να κλείσω γενικά και θεσµικά για το θέµα των ειδικών συνεργατών. Η στοχοποίηση των δικηγόρων για τις υποθέσεις που αναλαµβάνουν είναι άδικη και επικίνδυνη. Όλοι οι
Βουλευτές και Υπουργοί έχουν ειδικούς συνεργάτες, οι οποίοι
παράλληλα ασκούν δικηγορία. Φανταστείτε τι θα συµβεί αν αρχίσουµε να ψαχνόµαστε. Ποιες υποθέσεις έχει στο παρελθόν ο
συνεργάτης του κ. Παπαθεοδώρου; Εγώ δεν έχω συνεργάτες
ούτε επιτελείο. Εγώ είµαι περαστικός. Όλοι οι Βουλευτές, όµως,
έχουν κάποιο επιτελείο, κάποιους συνεργάτες. Οι περισσότεροι
είναι δικηγόροι. Φανταστείτε τι θα συµβεί αν αρχίσουµε να τους
ψάχνουµε.
Επιπλέον, πολλοί Βουλευτές και της Συµπολίτευσης και της
Αντιπολίτευσης είναι διακεκριµένοι δικηγόροι και ασκούν νοµίµως δικηγορία. Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς, έχουν διατελέσει
Υπουργοί στο παρελθόν και ενδέχεται να υπουργοποιηθούν οι
της Αντιπολίτευσης και στο µακρινό µέλλον. Μου έρχεται στο
µυαλό ο κ. Καραγκούνης, ο οποίος έχει διατελέσει και Υφυπουργός Δικαιοσύνης -νοµίζω ότι είναι δικηγόρος- και ο κ. Βορίδης.
Ξέρω ότι ασκούν δικηγορία. Πρέπει να αρχίσουµε να ψάχνουµε
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τις υποθέσεις τους;
Θα ήθελα να το αποφύγω, αλλά υποκύπτω στον πειρασµό είµαι ακόµα ευάλωτος στους πειρασµούς- να πω ότι, πέρα από
την πολιτική σκοπιµότητα των ερωτήσεων, ίσως υπάρχει και κάτι
άλλο. Μέχρι εκεί θα πω. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Θα µπορούσα
να πω πάρα πολλά ακόµα, αλλά και είναι αργά και ακολουθεί και
άλλη συζήτηση.
Θα κλείσω, λοιπόν, την οµιλία µου, επαναλαµβάνοντας αυτά
που είπα στην αρχή. Θα µου επιτρέψετε, όµως, µία µικρή µετατροπή. Είχα πει: «Ώδινεν όρος και έτεκεν µυν». Τώρα θα το παραποιήσω: «Ώδινεν όρος και έτεκεν ουδέν», δηλαδή, δεν γέννησε
τίποτα. Πονούσε δηλαδή θεόρατο βουνό και δεν γέννησε τίποτα,
ούτε καν µικρό ποντικάκι. Μάλλον δεν υπάρχει καν εγκυµοσύνη.
Όλα είναι ψεύτικα. Ο λαός µας έχει χαρακτηριστική λέξη για την
ψεύτικη εγκυµοσύνη. Αναζητήστε την. Εγώ δεν θα την αναφέρω.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Δηµήτριος Παπαγγελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Επανερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της νοµοθετικής εργασίας και στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών: «Ι. Κύρωση της Συµφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρµόνιση του Κώδικα
Φ.Π.Α. µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωµάτωση των σηµείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της
Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες
διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θέλω να επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, εξήντα έξι άρθρα, πέντε τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται ως τέσσερα άρθρα προς
ψήφιση. Για να ψηφίσετε τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλήσετε
την οθόνη αφής. Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται
κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση.
Και βεβαίως, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα
άρθρα, τις τροπολογίες, καθώς και το ακροτελεύτιο άρθρο και
το σύνολο του νοµοσχεδίου. Αφού καταχωρηθεί η ψήφος σας,
έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε
έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο Προεδρείο και στις
υπηρεσίες της Βουλής, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
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 ως έχει 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 όπως τροπ. 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.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 7 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
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Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 11 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 12 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 14 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
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Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 23 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 24 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 28 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 29 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Άρθρο 30 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 31 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 32 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 33 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 34 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 35 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 36 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 37 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 38 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 39 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
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Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 42 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
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.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 48 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
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Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 53 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 61 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 63 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 64 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 65 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Άρθρο 66 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ

Υπουργική Τροπολογία 2086/276 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Υπουργική Τροπολογία 2087/277 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Υπουργική Τροπολογία 2089/278 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Υπουργική Τροπολογία 2090/279 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Βουλευτική Τροπολογία 2080/272 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Ακροτελεύτιο άρθρο (ως έχει) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ι. Κύρωση της Συµφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων, ΙΙ.
Εναρµόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065,
ΙΙΙ. Ενσωµάτωση των σηµείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των
άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση
του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«I. Κύρωση της Συµφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων, II. Εναρµόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. µε την
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωµάτωση των σηµείων 1, 2, 4
και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας
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1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν.2971/2001 και άλλες διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚYΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝIΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΙΑΤΙΚH
ΤΡAΠΕΖΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔYΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συµφωνία για την Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών
και Επενδύσεων και τα συνηµµένα δύο (2) Παραρτήµατα, το κείµενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής :
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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6161
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6163

6164

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6165

6166

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6167

6168

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6169

6170

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6171

6172

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6173

6174

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6175

6176

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6177

6178

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6179

6180

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6181

6182

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6183

6184

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6185

6186

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6187

6188

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6189

6190

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6191

6192

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6193

6194

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6195

6196

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6197

6198

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6199

6200

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6201

6202

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6203

6204

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6205

6206

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6207

6208

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6209

6210

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6211

6212

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6213

6214

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6215

6216

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6217

6218

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6219

6220

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6221

6222

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6223

6224

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6225

6226

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6227

6228

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6229

6230

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6231

6232

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6233

6234

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6235

6236

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6237

6238

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6239

6240

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6241

6242

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6243

6244

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6245

6246

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6247

6248

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6249

6250

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6251

6252

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6253

6254

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6255

6256

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6257

6258

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
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6260

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Άρθρο 2
Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµικών να υπογράφει κάθε
αναγκαίο έγγραφο και επιστολή προς την Ασιατική Τράπεζα Υποδοµών και Επενδύσεων (εφεξής Α.Τ.Υ.Ε.) για την ολοκλήρωση
της συµµετοχής της Ελλάδος ως µέλους της και να προβαίνει σε
κάθε αναγκαία ενέργεια που αφορά οποιοδήποτε θέµα αναφέρεται στην αρχική συµµετοχή ή σε µελλοντική ειδική ή γενική αύξηση του µεριδίου συµµετοχής της Ελλάδος στο µετοχικό
κεφάλαιο της Α.Τ.Υ.Ε., καθώς και στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που αναλαµβάνει εφεξής η Ελλάδα έναντι αυτής, βάσει της
Συµφωνίας.
Άρθρο 3
Το Υπουργείο Οικονοµικών ορίζεται ως επίσηµος φορέας µε
τον οποίο η Α.Τ.Υ.Ε. µπορεί να επικοινωνεί σχετικά µε κάθε θέµα
που ανακύπτει, βάσει των διατάξεων της παρούσας Συµφωνίας.
Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως θεµατοφύλακας, στον οποίο
η Α.Τ.Υ.Ε. µπορεί να τηρεί όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που
κατέχει σε δολάρια ή σε όποιο άλλο νόµισµα επιλέξει, καθώς και
όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία της.
Άρθρο 4
1. Η εγγραφή της Ελλάδος στο αρχικό εγκεκριµένο µετοχικό
κεφάλαιο της Α.Τ.Υ.Ε., αφορά κάλυψη συνολικού ποσού δέκα
εκατοµµυρίων (10.000.000) δολαρίων ΗΠΑ, που αντιστοιχεί σε
εκατό (100) µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκατό χιλιάδων
(100.000) δολαρίων ΗΠΑ έκαστης, εκ των οποίων οι είκοσι (20)
αντιστοιχούν στο εγκεκριµένο καταβεβληµένο κεφάλαιο (εξοφληθείσες ή paid-in shares) και οι ογδόντα (80) είναι καταβλητέες (callable shares), σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Συµφωνίας
που κυρώνεται µε το άρθρο 1.
2. Η καταβολή της συµµετοχής της Ελλάδος στο µετοχικό κεφάλαιο της Α.Τ.Υ.Ε., αφορά τις είκοσι (20) εξοφληθείσες µετοχές, ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000)
δολαρίων ΗΠΑ και γίνεται σε πέντε (5) δόσεις ως εξής:
α) η πρώτη δόση αντιστοιχεί στο είκοσι τοις εκατό (20%) της
αξίας των µετοχών και καταβάλλεται κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης του εγγράφου κύρωσης της Συµφωνίας στην Α.Τ.Υ.Ε., το
αργότερο έως τις 31.12.2019,
β) το υπόλοιπο ογδόντα τοις εκατό (80%) της αξίας των µετοχών κατατίθεται σε τέσσερις (4) ισόποσες ετήσιες δόσεις από
την ηµεροµηνία καταβολής της πρώτης δόσης εξ’ αυτών.
Άρθρο 5
Το Ελληνικό Δηµόσιο διατηρεί, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 51 της Συµφωνίας, το δικαίωµα επιβολής
φόρου επί των µισθών και αποδοχών που καταβάλλει η Α.Τ.Υ.Ε.
σε Έλληνες πολίτες, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών.
Άρθρο 6
1. Οι συµβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων
µορφών χρηµατοδότησης, στις οποίες συµβάλλεται η Α.Τ.Υ.Ε.,
η εξόφλησή τους, η πληρωµή τόκων ή προµηθειών επ’ αυτών, τα
παρεπόµενα αυτών σύµφωνα παροχής εγγυήσεως, υποθήκης,
ενεχύρου ή πάσης άλλης ασφάλειας, οι εκχωρήσεις και κάθε
άλλη σχετική µε τις παραπάνω πράξεις της ανωτέρω Τράπεζας,
σύµβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη ενάσκηση των συναφών
δικαιωµάτων ή η εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δικαίωµα ή τέλος και εισφορά, συµπεριλαµβανοµένων των τελών χαρτοσήµου, της εισφοράς της
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975 (Α’ 178), καθώς και από
κάθε είδους ή φύσης επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.
2. Οι πράξεις της παραγράφου 1, διενεργούµενες από ηµεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύµατα προς χρηµατοδότηση αυ-
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τοχρηµατοδοτούµενων ή συγχρηµατοδοτούµενων ή δηµόσιων
έργων της παρ. 4 του άρθρου 9 του
ν. 2052/1992 (Α’94), της
περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4413/ 2016 (Α’148)
και της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 166/1996 (Α’125) και µε την
προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά έτυχαν χρηµατοδότησης από την
Α.Τ.Υ.Ε., υπάγονται, µε εξαίρεση τον φόρο εισοδήµατος και µε
την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 2859/2000 (Α’248), στο αυτό φορολογικό καθεστώς
που απολαµβάνει η Α.Τ.Υ.Ε., σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
3. Οι εργασίες και οι συναλλαγές της Α.Τ.Υ.Ε., που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των επίσηµων δραστηριοτήτων της, δυνάµει της ανωτέρω συµφωνίας ίδρυσής της, απαλλάσσονται, µε την
επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α., από κάθε
φόρο, δικαίωµα ή τέλος και εισφορά, συµπεριλαµβανοµένου του
φόρου χρηµατιστηριακών συναλλαγών του άρθρου 9 του
ν. 2579/1998 (Α’31), καθώς και από κάθε είδους ή φύσης επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.
Άρθρο 7
Η ισχύς του παρόντος Μέρους αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η ισχύς της κυρούµενης
Συµφωνίας και των Παραρτηµάτων της για την Ελλάδα αρχίζει,
µε βάση την παρ. 2 του άρθρου 3 της Συµφωνίας και τα προβλεπόµενα στην µε αριθµό 39/12.5.2017 απόφαση του Συµβουλίου
των Διοικητών της Τράπεζας, από την ηµεροµηνία καταβολής
της πρώτης δόσης και κατάθεσης από την Xώρα µας του εγγράφου κύρωσης της Συµφωνίας στην Α.Τ.Υ.Ε., σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ)
2016/1065 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ)
2016/1065 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ
Άρθρο 8
Αντικείµενο
Με το άρθρο 9 εναρµονίζεται ο Κώδικας Φ.Π.Α. µε την Οδηγία
(ΕΕ) 2016/1065 του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2016 (EE L
177), σχετικά µε την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ (EE
L 347), όσον αφορά την αντιµετώπιση των κουπονιών.
Άρθρο 9
(άρθρο 1 παρ. 1 και 2 και άρθρο 2 παρ. 1 της Οδηγίας)
Προσθήκη άρθρου 12α και παρ. 1α στο άρθρο 19
του Κώδικα Φ.Π.Α.
1. Στον Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Προστίθεται άρθρο 12α ως εξής:
«Άρθρο 12α
Κουπόνια
1. Ορισµοί.
Για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος:
α) ως «κουπόνι» νοείται ένα µέσο, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση αποδοχής του ως ανταλλάγµατος ή µέρους ανταλλάγµατος για µια παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών και όπου
τα αγαθά που θα παραδοθούν ή οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή οι ταυτότητες των ενδεχόµενων προµηθευτών αναγράφονται είτε στο ίδιο το µέσο είτε στη σχετική τεκµηρίωση,
συµπεριλαµβανοµένων των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης
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αυτού του µέσου,
β) ως «κουπόνι συγκεκριµένου σκοπού» νοείται ένα κουπόνι,
όταν ο τόπος παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών
που αφορά το κουπόνι και ο Φ.Π.Α. που οφείλεται για τα εν λόγω
αγαθά ή υπηρεσίες, είναι γνωστά κατά το χρόνο έκδοσης του κουπονιού,
γ) ως «κουπόνι πολλαπλών σκοπών» νοείται ένα κουπόνι διαφορετικό από το κουπόνι συγκεκριµένου σκοπού.
2. Κάθε µεταβίβαση κουπονιού συγκεκριµένου σκοπού που
πραγµατοποιείται από υποκείµενο στον φόρο, ο οποίος ενεργεί
εξ ιδίου ονόµατος, θεωρείται ως παράδοση των αγαθών ή παροχή
των υπηρεσιών που αφορά το κουπόνι. Η πραγµατική παράδοση
των αγαθών ή η πραγµατική παροχή των υπηρεσιών έναντι κουπονιού συγκεκριµένου σκοπού, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον
προµηθευτή ως αντάλλαγµα ή µέρος ανταλλάγµατος δεν θεωρείται ως ανεξάρτητη συναλλαγή.
Όταν µια µεταβίβαση κουπονιού συγκεκριµένου σκοπού διενεργείται από υποκείµενο στον φόρο που ενεργεί εξ’ ονόµατος άλλου
υποκειµένου στον φόρο, η µεταβίβαση αυτή θεωρείται ως παράδοση των αγαθών ή παροχή των υπηρεσιών µε τα οποία σχετίζεται
το κουπόνι, πραγµατοποιούµενη από τον άλλο υποκείµενο στον
φόρο, εξ’ ονόµατος του οποίου ο υποκείµενος στον φόρο ενεργεί.
Αν ο προµηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών δεν είναι ο υποκείµενος
στον φόρο που, ενεργώντας εξ’ ιδίου ονόµατος, εξέδωσε το κουπόνι συγκεκριµένου σκοπού, ο εν λόγω προµηθευτής θεωρείται,
παρ’ όλα αυτά, ότι έχει προµηθεύσει τα αγαθά ή έχει παράσχει τις
υπηρεσίες που αφορά το κουπόνι στον εν λόγω υποκείµενο στον
φόρο.
3. Η πραγµατική παράδοση των αγαθών ή η πραγµατική παροχή
των υπηρεσιών, έναντι κουπονιού πολλαπλών σκοπών που γίνεται
αποδεκτό ως αντάλλαγµα ή µέρος ανταλλάγµατος από τον προµηθευτή υπόκειται σε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 2 ενώ κάθε
προηγούµενη µεταβίβαση του εν λόγω κουπονιού πολλαπλών
σκοπών δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α..
Όταν ένα κουπόνι πολλαπλών σκοπών µεταβιβάζεται από έναν
υποκείµενο στον φόρο διαφορετικό από τον υποκείµενο στον
φόρο που διενεργεί τη συναλλαγή που υπόκειται στον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών που
µπορεί να προσδιορισθεί, όπως υπηρεσίες διανοµής ή υπηρεσίες
προώθησης, υπόκειται σε Φ.Π.Α..
4. Το παρόν άρθρο και η παράγραφος 1α του άρθρου 19 εφαρµόζονται µόνο για τα κουπόνια που εκδίδονται µετά την 31η Δεκεµβρίου 2018.»
β. Στο άρθρο 19 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η φορολογητέα αξία
της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών που πραγµατοποιείται έναντι κουπονιού πολλαπλών σκοπών, όπως ορίζεται
στο άρθρο 12α, πρέπει να είναι ίση µε το αντάλλαγµα που έχει καταβληθεί για το κουπόνι ή ελλείψει στοιχείων, σχετικά µε το εν
λόγω αντάλλαγµα, µε τη χρηµατική αξία που αναγράφεται στο ίδιο
το κουπόνι πολλαπλών σκοπών ή στη σχετική τεκµηρίωση, µειωµένη κατά το ποσό του Φ.Π.Α., που αναλογεί στα παραδιδόµενα
αγαθά ή τις παρεχόµενες υπηρεσίες.»
2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει την 1.1.2019.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α.
Άρθρο 10
Τροποποίηση του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α.
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Ειδικά στην πώληση καρτών τηλεπικοινωνίας και εισιτηρίων
µεταφοράς προσώπων των οποίων προβλέπεται η ακύρωση σε ειδικά µηχανήµατα, ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται η τιµή λιανικής πώλησής τους χωρίς φόρο προστιθέµενης αξίας.»
2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει την 1.1.2019.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 1, 2, 4 ΚΑΙ 5
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 6, 7 ΚΑΙ 8
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1164/2016/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (L 193) ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 345 ΚΑΙ
346/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 1, 2, 4 ΚΑΙ 5
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 6, 7 ΚΑΙ 8
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1164/2016/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (L 193) ΓΙΑ
ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ
ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 11
(σηµεία 1, 2 και 5 του άρθρου 2 και άρθρο 4
της Οδηγίας 1164/2016/ΕΕ)
Τροποποιήσεις του άρθρου 49
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
Το άρθρο 49 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
4172/2013, Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 49
Κανόνας περιορισµού των τόκων

(ν.

1. Το υπερβαίνον κόστος δανεισµού εκπίπτει κατά το φορολογικό έτος στο οποίο προκύπτει και µόνο έως ποσοστό τριάντα τοις
εκατό (30%) των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
(EBITDA) του φορολογουµένου.
2. Ο όρος «υπερβαίνον κόστος δανεισµού» σηµαίνει το ποσό,
κατά το οποίο το εκπεστέο κόστος δανεισµού ενός φορολογουµένου, υπερβαίνει τα φορολογητέα έσοδα από τόκους και άλλα
οικονοµικώς ισοδύναµα φορολογητέα έσοδα τα οποία λαµβάνει ο
φορολογούµενος, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.
Ο όρος «κόστος δανεισµού» περιλαµβάνει δαπάνες για τόκους
κάθε µορφής χρέους, άλλες δαπάνες οικονοµικά ισοδύναµες µε
τόκους και έξοδα που προκύπτουν από την άντληση χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ελληνικό δίκαιο, περιλαµβανοµένων ενδεικτικά των πληρωµών στο πλαίσιο δανείων µε
συµµετοχή στο κέρδος, των τεκµαρτών τόκων επί προϊόντων,
όπως τα µετατρέψιµα οµόλογα και τα οµόλογα µηδενικού τοκοµεριδίου, των χορηγήσεων στο πλαίσιο εναλλακτικών χρηµατοδοτικών ρυθµίσεων, όπως η Ισλαµική χρηµατοδότηση, του στοιχείου
του χρηµατοοικονοµικού κόστους από χρηµατοδοτικά µισθώµατα,
των κεφαλαιοποιηµένων τόκων που καταχωρίζονται ως αξία στον
ισολογισµό του αντίστοιχου περιουσιακού στοιχείου ή της απόσβεσης των κεφαλαιοποιηµένων τόκων, των χορηγήσεων που
υπολογίζονται µε βάση την επιστροφή κεφαλαίων στο πλαίσιο των
κανόνων για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές κατά περίπτωση, των
πλασµατικών τόκων βάσει παραγώγων ή συµφωνιών αντιστάθµισης κινδύνου σχετικά µε τον δανεισµό µιας οντότητας, ορισµένων
συναλλαγµατικών κερδών και ζηµιών επί δανείων και προϊόντων
που συνδέονται µε την άντληση χρηµατοδότησης, των εγγυήσεων
για χρηµατοδοτικές ρυθµίσεις, των τελών διακανονισµού και συναφών δαπανών που σχετίζονται µε τον δανεισµό κεφαλαίων.
3. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) υπολογίζονται προσθέτοντας στο φορολογητέο εισόδηµα τα ποσά
που αντιστοιχούν στο υπερβαίνον κόστος δανεισµού και τις φορολογικές αποσβέσεις, όπως αυτά προκύπτουν µετά τις φορολογικές αναπροσαρµογές που προβλέπονται στον Κ.Φ.Ε.. Το
απαλλασσόµενο από φόρους εισόδηµα δεν συνυπολογίζεται στα
κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του φορολογουµένου.
4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, αναγνωρίζεται στο φορολογούµενο το δικαίωµα έκπτωσης του υπερβαίνοντος κόστους
δανεισµού µέχρι του ποσού των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000)
ευρώ.
5. Από το πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1, εξαιρείται το
υπερβαίνον κόστος δανεισµού που προκύπτει από δάνεια τρίτων
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τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για τη χρηµατοδότηση µακροπρόθεσµων δηµόσιων έργων υποδοµής, όταν ο φορέας εκµετάλλευσης του έργου, το κόστος δανεισµού, τα περιουσιακά στοιχεία
και τα εισοδήµατα βρίσκονται όλα στην Ένωση. Ως µακροπρόθεσµο δηµόσιο έργο υποδοµής νοείται το έργο που παρέχει,
αναβαθµίζει, εκµεταλλεύεται και/ή συντηρεί περιουσιακό στοιχείο µεγάλης κλίµακας και το οποίο αποτελεί αντικείµενο σύµβασης παραχώρησης κατά την έννοια των διατάξεων των νόµων
4412/2016 (Α’ 147) και 4413/2016 (Α’ 148) ή αποτελεί αντικείµενο
σύµβασης Σύµπραξης Δηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3389/2005.
6. Το υπερβαίνον κόστος δανεισµού που δεν µπορεί να εκπέσει κατά το τρέχον φορολογικό έτος, µε βάση τις παραγράφους
1 έως 5 µεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισµό.
7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις χρηµατοπιστωτικές
επιχειρήσεις.
Ο όρος «χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις» περιλαµβάνει τις
εξής περιπτώσεις:
α) πιστωτικό ίδρυµα, όπως ορίζεται στην παρ. 27 του άρθρου
4 του ν. 4514/2018 (Α’ 14), ή επιχείρηση επενδύσεων, όπως ορίζεται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου
και νόµου ή διαχειριστής οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων
(ΔΟΕΕ), όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης
β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013 (Α’ 253), ή επιχείρηση διαχείρισης οργανισµών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όπως ορίζεται στο στοιχείο β’ του άρθρου 3
του ν. 4099/2012 (Α’ 250) ή όπως ορίζεται στο στοιχείο β’ της
παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 235).
β) ασφαλιστική επιχείρηση, όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 (Α’ 13),
γ) αντασφαλιστική επιχείρηση, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του
άρθρου 3 του ν. 4364/2016,
δ) ίδρυµα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, εκτός αν στο εν λόγω
ίδρυµα, δεν εφαρµόζεται εν όλω ή εν µέρει η εν λόγω Οδηγία,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 αυτής, ή ο εκπρόσωπος ενός ιδρύµατος
επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών, όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 της εν λόγω Οδηγίας,
ε) συνταξιοδοτικά ιδρύµατα που διαχειρίζονται συνταξιοδοτικά
προγράµµατα τα οποία θεωρούνται συστήµατα κοινωνικής
ασφάλισης εµπίπτοντα στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 (L 166) και στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 2009 (L 284), καθώς και κάθε νοµική οντότητα που συστάθηκε µε σκοπό τις επενδύσεις τέτοιων προγραµµάτων,
στ) οργανισµός εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) τη διαχείριση του οποίου έχει ΔΟΕΕ, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση
αα’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013
ή ΟΕΕ που εποπτεύεται, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο,
ζ) ΟΣΕΚΑ, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν.
4099/2012,
η) κεντρικός αντισυµβαλλόµενος, όπως ορίζεται στο σηµείο 1
του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου
2012 (L 201),
θ) κεντρικό αποθετήριο αξιών, όπως ορίζεται στο σηµείο 1 της
παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 909/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου
2014 (L 257).»
Άρθρο 12
(σηµείο 4 του άρθρου 2 και άρθρα 7 και 8
της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ)
Τροποποιήσεις του άρθρου 66
του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος
Το άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος αντικαθί-
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σταται ως εξής:
«Άρθρο 66
Κανόνες για τις Ελεγχόµενες Αλλοδαπές Εταιρείες
1. Ως Ελεγχόµενη Αλλοδαπή Εταιρεία νοείται το αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή η αλλοδαπή νοµική οντότητα ή η µόνιµη εγκατάσταση στην αλλοδαπή, τα κέρδη της οποίας δεν φορολογούνται
ή απαλλάσσονται του φόρου στην ηµεδαπή, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
(α) στην περίπτωση νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας,
ο φορολογούµενος µόνος του ή από κοινού µε τις συνδεδεµένες
µε αυτόν επιχειρήσεις, κατέχει άµεση ή έµµεση συµµετοχή σε
ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωµάτων
ψήφου ή έχει την άµεση ή έµµεση κυριότητα επί ποσοστού άνω
του πενήντα τοις εκατό (50%) του κεφαλαίου ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών του εν λόγω νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας,
(β) ο πραγµατικός εταιρικός φόρος που έχει καταβάλει για τα
κέρδη του το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα ή η µόνιµη
εγκατάσταση στην αλλοδαπή, είναι µικρότερος από τη διαφορά
µεταξύ του φόρου που θα οφειλόταν από το νοµικό πρόσωπο ή
τη νοµική οντότητα ή τη µόνιµη εγκατάσταση, σύµφωνα µε την
ελληνική νοµοθεσία, αν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε µόνιµη εγκατάσταση σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ΚΦΕ
στην Ελλάδα και του πραγµατικού εταιρικού φόρου που έχει καταβάλει για τα κέρδη του το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα ή η µόνιµη εγκατάσταση. Για τον υπολογισµό της διαφοράς
της παρούσας, η µόνιµη εγκατάσταση µίας ελεγχόµενης αλλοδαπής εταιρείας που δεν υπόκειται σε φόρο ή απαλλάσσεται του
φόρου στη χώρα της ελεγχόµενης αλλοδαπής εταιρείας δεν λαµβάνεται υπόψη. Ο φόρος που θα οφειλόταν στην ηµεδαπή υπολογίζεται σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία,
(γ) άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού εισοδήµατος προ φόρων που πραγµατοποιεί το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα ή η µόνιµη εγκατάσταση στην αλλοδαπή, εµπίπτει
σε µία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που ορίζονται στην
παράγραφο 3.
2. Για την εφαρµογή του παρόντος ως συνδεδεµένη επιχείρηση νοείται:
(α) νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα στην οποία ο φορολογούµενος κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη ποσοστού
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και άνω,
(β) φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που κατέχει,
άµεσα ή έµµεσα, δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχή στο κεφάλαιο
ή δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη ποσοστού είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) και άνω σε έναν φορολογούµενο.
Αν ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή µια νοµική οντότητα κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη ποσοστού είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) και άνω σε έναν φορολογούµενο και σε ένα ή
περισσότερα νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, όλα τα σχετικά νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, περιλαµβανοµένου
του φορολογουµένου, θεωρούνται επίσης συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
3. Στο φορολογητέο εισόδηµα του φορολογουµένου περιλαµβάνεται το µη διανεµηθέν εισόδηµα της ελεγχόµενης αλλοδαπής
εταιρείας, που προκύπτει από τις εξής κατηγορίες εισοδήµατος:
α) τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα που παράγεται από
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία,
β) δικαιώµατα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα που παράγεται
από πνευµατική ιδιοκτησία,
γ) µερίσµατα και εισόδηµα από την εκποίηση µετοχών,
δ) εισόδηµα από χρηµατοδοτική µίσθωση,
ε) εισόδηµα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες,
στ) εισόδηµα από εταιρείες τιµολόγησης που αποκοµίζουν
έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και υπηρεσιών που
αγοράζονται και πωλούνται σε συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις και δεν προσθέτουν καµία ή προσθέτουν ελάχιστη οικονο-
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µική αξία.
4.(α) Tο εισόδηµα που περιλαµβάνεται στη φορολογητέα βάση
υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και
µε το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων, σύµφωνα
µε το Δεύτερο Μέρος ή µε το φορολογικό συντελεστή που ισχύει
για τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα των νοµικών
προσώπων ή νοµικών, οντοτήτων, σύµφωνα µε το Τρίτο Μέρος,
κατά περίπτωση.
(β) Το εισόδηµα περιλαµβάνεται σε εκείνο το φορολογικό έτος
του φορολογουµένου, στη διάρκεια του οποίου λήγει το φορολογικό έτος του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας και
υπολογίζεται κατ' αναλογία προς τη συµµετοχή του φορολογουµένου στο νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα.
(γ) Αν το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα ή η µόνιµη εγκατάσταση πραγµατοποιούν σε ένα φορολογικό έτος ζηµίες,
αυτές δεν περιλαµβάνονται στη φορολογητέα βάση του φορολογουµένου, αλλά συµψηφίζονται µε µελλοντικά κέρδη, υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 27.
5. Όταν το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα διανέµει
κέρδη ή, σε περίπτωση µόνιµης εγκατάστασης, αποδίδει κέρδη
στον φορολογούµενο, τα οποία περιλαµβάνονται στο φορολογητέο εισόδηµα του τελευταίου, τα ποσά του εισοδήµατος που
είχαν περιληφθεί σε προηγούµενο φορολογικό έτος στη φορολογητέα βάση σύµφωνα µε την παράγραφο 3 αφαιρούνται από
τη φορολογητέα βάση κατά τον υπολογισµό του ύψους του οφειλόµενου φόρου επί των διανεµοµένων κερδών.
6. Σε περίπτωση εκποίησης των συµµετοχών του φορολογουµένου στο αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή της
δραστηριότητας της µόνιµης εγκατάστασης στην αλλοδαπή,
κατά τον υπολογισµό του ύψους του οφειλόµενου φόρου, αφαιρείται από τη φορολογητέα βάση το µέρος εκείνο που έχει ήδη
φορολογηθεί σε προηγούµενα φορολογικά έτη µε βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
7. Ο φόρος αλλοδαπής που έχει καταβάλει το νοµικό πρόσωπο
ή νοµική οντότητα ή η µόνιµη εγκατάσταση, καθώς και οι συνδεδεµένες εταιρείες σε περίπτωση έµµεσης συµµετοχής, µειώνει
τη φορολογική υποχρέωση του φορολογουµένου. Η µείωση
αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί
για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα.
8. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται όταν η ελεγχόµενη αλλοδαπή εταιρεία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1,
ασκεί ουσιαστική οικονοµική δραστηριότητα που υποστηρίζεται
από προσωπικό, εξοπλισµό, περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις, όπως αποδεικνύεται από συναφή πραγµατικά στοιχεία
και περιστάσεις. Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται όταν
η ελεγχόµενη αλλοδαπή εταιρεία έχει φορολογική κατοικία ή µόνιµη εγκατάσταση σε τρίτη χώρα η οποία δεν είναι συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας για τον ΕΟΧ.»
Άρθρο 13
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ)
Τροποποιήσεις του άρθρου 38
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Το άρθρο 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.
4174/2013, Α’ 170) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 38
Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων
1. Κατά τον προσδιορισµό του φόρου, η Φορολογική Διοίκηση
δεν λαµβάνει υπόψη τυχόν διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οι
οποίες, έχοντας συσταθεί µε κύριο σκοπό ή µε έναν από τους
κύριους σκοπούς την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήµατος
που µαταιώνει το αντικείµενο ή τον σκοπό των εφαρµοστέων φορολογικών διατάξεων, δεν είναι γνήσιες, συνεκτιµωµένων όλων
των σχετικών στοιχείων και περιστάσεων.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «διευθέτηση» νοείται κάθε συναλλαγή, δράση, πράξη, συµφωνία, επιχορήγηση,
συνεννόηση, υπόσχεση, δέσµευση ή γεγονός. Μια διευθέτηση

µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή µέρη.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η διευθέτηση ή σειρά
διευθετήσεων είναι µη γνήσια στον βαθµό που δεν τίθεται σε
εφαρµογή για βάσιµους εµπορικούς λόγους που απηχούν την οικονοµική πραγµατικότητα.
Για τον καθορισµό του γνήσιου ή µη χαρακτήρα µιας διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει
αν αυτές αφορούν µία ή περισσότερες από τις εξής, ενδεικτικώς
απαριθµούµενες, καταστάσεις:
α) ο νοµικός χαρακτηρισµός των µεµονωµένων σταδίων από
τα οποία αποτελείται µια διευθέτηση είναι ασυµβίβαστος µε τη
νοµική υπόσταση της διευθέτησης στο σύνολο της,
β) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων εφαρµόζεται κατά
τρόπο που δεν συνάδει µε µια συνήθη επιχειρηµατική συµπεριφορά,
γ) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων περιλαµβάνει στοιχεία
που έχουν ως αποτέλεσµα την αλληλοαντιστάθµιση ή την αλληλοακύρωσή τους,
δ) η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα,
ε) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οδηγεί σε σηµαντικό
φορολογικό πλεονέκτηµα αλλά αυτό δεν αντανακλάται στους
επιχειρηµατικούς κινδύνους, τους οποίους αναλαµβάνει ο φορολογούµενος, ή στις ταµειακές ροές του,
στ) το αναµενόµενο περιθώριο κέρδους πριν από τον φόρο
είναι σηµαντικό σε σύγκριση µε το ύψος του αναµενόµενου φορολογικού πλεονεκτήµατος.
4. Όταν, κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1, διευθετήσεις ή
σειρά διευθετήσεων κρίνονται µη γνήσιες, τότε η φορολογική
υποχρέωση, συµπεριλαµβανοµένων σχετικών κυρώσεων, υπολογίζεται βάσει των διατάξεων που θα τύγχαναν εφαρµογής εν
απουσία της εν λόγω διευθέτησης.
5. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζεται η διαδικασία εφαρµογής του παρόντος και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Τα άρθρα 11 έως 13, µε τα οποία ενσωµατώνονται τα σηµεία
1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και τα άρθρα 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας
2016/1164/ΕΕ, έχουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται στα φορολογικά έτη
που αρχίζουν από την 1.1. 2019 και µετά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)
345/2013 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 15
Αρµόδια Αρχή
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως «Aρµόδια Aρχή»,
κατά την έννοια του στοιχείου ιγ’ του άρθρου 3 του Κανονισµού
αυτού, όπως ισχύει, για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης
προς τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 115), όταν:
α) «κράτος-µέλος καταγωγής», κατά την έννοια του στοιχείου
ια’ του άρθρου 3 του ίδιου Κανονισµού, όπως ισχύει είναι η Ελλάδα, και
β) η «εταιρεία επιχειρηµατικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις», κατά την έννοια του στοιχείου β’ του άρθρου 3 του
Κανονισµού είναι εγκατεστηµένη ή προωθείται εµπορικά στην
Ελλάδα.
Άρθρο 16
Άρνηση καταχώρισης διαχειριστών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
1. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρνείται να προβεί στην
κατά το άρθρο 14 του Κανονισµού (ΕΕ) 345/2013, όπως ισχύει,
καταχώριση είτε του «διαχειριστή εταιρείας επιχειρηµατικού κε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

φαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις», κατά την έννοια του
στοιχείου γ’του άρθρου 3 του εν λόγω Κανονισµού, είτε του, διαχειριστή «οργανισµού συλλογικών επενδύσεων», κατά την έννοια
του στοιχείου α’ του άρθρου 3 του Κανονισµού, κοινοποιεί στους
ανωτέρω διαχειριστές, σύµφωνα µε το άρθρο 14β του Κανονισµού, αιτιολογηµένη απόφαση σχετικά µε την εν λόγω άρνηση,
µέσα στις προθεσµίες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του
άρθρου 14 και στην παράγραφο 6 του άρθρου 14α, αντίστοιχα,
του Κανονισµού.
2. Η απόφαση άρνησης καταχώρισης διαχειριστή, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1, καθώς και η τεκµαιρόµενη, από την άπρακτη πάροδο των ως άνω προθεσµιών, σιωπηρή άρνηση καταχώρισης υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του διοικητικού
εφετείου, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 3371/2005 (Α’ 178).
Άρθρο 17
Εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης σύµφωνα
µετο άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 345/2013
Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων εποπτείας και διερεύνησης
στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού 345/2013 και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισµού 2016/679/ΕΕ (Γενικός
Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαθέτει, ιδίως, τις εξής εξουσίες:
α) να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα υπό οποιαδήποτε µορφή και να λαµβάνει τα έγγραφα ή αντίγραφα αυτών,
β) να απαιτεί την άµεση παροχή πληροφοριών από τον «διαχειριστή εταιρείας επιχειρηµατικού κεφαλαίου που πληροί τις
προϋποθέσεις»,
γ) να ζητεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετίζεται µε τις δραστηριότητες του «διαχειριστή εταιρείας επιχειρηµατικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις» ή µε τις
δραστηριότητες της «εταιρείας επιχειρηµατικού κεφαλαίου που
πληροί τις προϋποθέσεις»,
δ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους µε ή χωρίς προηγούµενη
ειδοποίηση,
ε) να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να διασφαλίζει ότι
ο «διαχειριστής εταιρείας επιχειρηµατικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις» συνεχίζει να συµµορφώνεται µε τον εν
λόγω Κανονισµό,
στ) να εκδίδει εντολή, ώστε να διασφαλίζει ότι ένας «διαχειριστής εταιρείας επιχειρηµατικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις» συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό και δεν
επαναλαµβάνει οποιαδήποτε συµπεριφορά ή πρακτική που συνιστά παράβασή του,
ζ) να ζητεί τις καταγεγραµµένες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή
τα αρχεία ανταλλαγής δεδοµένων,
η) να ζητεί τη δέσµευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων,
θ) να επιβάλλει την προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας,
ι) να απαιτεί την αναστολή της έκδοσης, της εξαγοράς ή της
εξόφλησης των µεριδίων προς το συµφέρον των µεριδιούχων,
των µετόχων ή του κοινού,
ια) να ζητεί την άσκηση ποινικής δίωξης των µη συµµορφούµενων φυσικών ή νοµικών προσώπων.
Άρθρο 18
Διοικητικές κυρώσεις και µέτρα σύµφωνα
µε το άρθρο 20 του Κανονισµού (ΕΕ) 345/2013
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει σε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ)
345/2013, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων
πράξεων, διαζευκτικά ή σωρευτικά, τις εξής διοικητικές κυρώσεις
και µέτρα:
α) δηµόσια ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται το υπεύθυνο
για την παράβαση πρόσωπο, καθώς και η φύση της παράβασης,
β) εντολή που υποχρεώνει το υπεύθυνο πρόσωπο να παύσει
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την παράβαση και να µην την επαναλάβει στο µέλλον,
γ) αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
δ) προσωρινή ή, σε περίπτωση επανειληµµένων παραβάσεων,
οριστική απαγόρευση, κατά του υπεύθυνου για την παράβαση
φυσικού προσώπου, να συµµετέχει σε διοικητικό συµβούλιο ή να
ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στις οντότητες µε χαρακτηρισµό
«EuVEKA», σύµφωνα µε τον Κανονισµό,
ε) επίπληξη ή πρόστιµο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ µέχρι
τρία εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ ή ίσο µε το διπλάσιο του οφέλους που απεκόµισε ο παραβάτης, εφόσον το όφελος αυτό µπορεί να προσδιοριστεί, ακόµα και αν υπερβαίνει το ανώτατο όριο
των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ.
2. Κατά τον καθορισµό του είδους των επιβαλλόµενων διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών µέτρων και κατά την επιµέτρηση του ύψους των προστίµων που προβλέπονται στην
παράγραφο 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει υπόψη όλες
τις περιστάσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται:
α) η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) ο βαθµός ευθύνης του προσώπου στο οποίο αποδίδεται η
παράβαση,
γ) η οικονοµική επιφάνεια του υπεύθυνου για την παράβαση
προσώπου, όπως προκύπτει, ιδίως, από τον συνολικό κύκλο εργασιών του νοµικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδηµα και τα
περιουσιακά στοιχεία του φυσικού προσώπου,
δ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που
αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο,
στον βαθµό που µπορούν να προσδιοριστούν,
ε) η ζηµία που προκλήθηκε σε τρίτους από την παράβαση,
στον βαθµό που µπορεί να προσδιοριστεί, και η τυχόν ανόρθωσή
της,
στ) ο βαθµός συνεργασίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο
για την παράβαση, µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεδοµένης
και της ανάγκης εξασφάλισης της παραίτησης του υπαίτιου προσώπου από τα αποκτηθέντα κέρδη ή τις αποφευχθείσες ζηµίες,
ζ) η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη λειτουργία της
αγοράς και ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συµφέροντα των
επενδυτών,
η) η καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων του Κανονισµού και
των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων πράξεων, καθώς και
της λοιπής νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, από το πρόσωπο
που είναι υπεύθυνο για την παράβαση,
θ) η λήψη µέτρων για την άρση της παράβασης στο µέλλον,
ι) οι ανάγκες της γενικής και ειδικής πρόληψης.
3. Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων και µέτρων
που εκδίδονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, υπόκεινται σε προσφυγή ή αίτηση ακυρώσεως, κατά περίπτωση, ενώπιον του διοικητικού εφετείου, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 3371/2005.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)
346/2013 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 19
Αρµόδια Αρχή
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως «Aρµόδια Aρχή»,
κατά την έννοια του στοιχείου ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
Κανονισµού (ΕΕ) 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 17ης Απριλίου 2013 (L 115), για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του όταν:
α) «κράτος-µέλος καταγωγής», σύµφωνα µε το στοιχείο ια’ της
παρ. 1 του άρθρου 3 του ιδίου Κανονισµού, όπως ισχύει, είναι η
Ελλάδα, και
β) το «ταµείο κοινωνικής επιχειρηµατικότητας που πληροί τις
προϋποθέσεις», σύµφωνα µε το στοιχείο β’της παρ. 1 του άρθρου 3 του ιδίου Κανονισµού, είναι εγκατεστηµένο ή προωθείται
εµπορικά στην Ελλάδα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 20
Άρνηση καταχώρισης διαχειριστών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Άρθρο 22
Διοικητικές κυρώσεις και µέτρα σύµφωνα
µε το άρθρο 21 του Κανονισµού (ΕΕ) 346/2013

1. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρνείται να προβεί στην
κατά το άρθρο 15 του Κανονισµού (ΕΕ) 346/2013, όπως ισχύει,
καταχώριση είτε του «διαχειριστή ταµείου κοινωνικής επιχειρηµατικότητας», σύµφωνα µε το στοιχείο γ’ της παρ. 1 του άρθρου
3 του εν λόγω Κανονισµού, είτε του διαχειριστή «οργανισµού
συλλογικών επενδύσεων», σύµφωνα µε το στοιχείο α’ της παρ. 1
του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΕ) 346/2013, κοινοποιεί στους
ανωτέρω διαχειριστές, σύµφωνα µε το άρθρο 15β του ιδίου Κανονισµού, αιτιολογηµένη απόφαση σχετικά µε την εν λόγω άρνηση, µέσα στις προθεσµίες που προβλέπονται στην παρ. 4 του
άρθρου 15 και στην παρ. 6 του άρθρου 15α , αντίστοιχα, του Κανονισµού.
2. Η απόφαση άρνησης καταχώρισης, σύµφωνα µε την παράγραφο1, καθώς και η τεκµαιρόµενη από την άπρακτη πάροδο
των ως άνω προθεσµιών, σιωπηρή άρνηση καταχώρισης, υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του διοικητικού εφετείου,
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 3371/2005.

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιβάλει σε όποιο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 346/2013, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση του
Κανονισµού αυτού εκδιδόµενων πράξεων, διαζευκτικά ή σωρευτικά, µεταξύ άλλων, τις εξής διοικητικές κυρώσεις και µέτρα:
α) δηµόσια ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται το υπεύθυνο
για την παράβαση πρόσωπο, καθώς και η φύση της παράβασης,
β) εντολή που υποχρεώνει το υπεύθυνο για την παράβαση
πρόσωπο να παύσει την παράβαση και να µην την επαναλάβει
στο µέλλον,
γ) αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
δ) προσωρινή ή, σε περίπτωση επανειληµµένων παραβάσεων,
οριστική απαγόρευση κατά του υπεύθυνου για την παράβαση
φυσικού προσώπου να συµµετέχει σε διοικητικό συµβούλιο ή να
ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε οντότητες που χρησιµοποιούν
την ονοµασία «EuSEF», σύµφωνα µε τον ανωτέρω Κανονισµό,
ε) επίπληξη ή πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ µέχρι τρία
εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ ή ίσο µε το διπλάσιο του οφέλους
που απεκόµισε ο παραβάτης, εφόσον το όφελος αυτό µπορεί να
προσδιοριστεί, ακόµα και αν υπερβαίνει το ανώτατο όριο των
τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ.
2. Κατά τον καθορισµό του είδους των επιβαλλόµενων διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών µέτρων και κατά την επιµέτρηση του ύψους των προστίµων που προβλέπονται στην
παράγραφο 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει υπόψη όλες
τις περιστάσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται:
α) η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) ο βαθµός ευθύνης του φυσικού ή νοµικού προσώπου στο
οποίο αποδίδεται η παράβαση,
γ) η οικονοµική επιφάνεια του υπαίτιου για την παράβαση προσώπου, όπως προκύπτει, ιδίως, από τον συνολικό κύκλο εργασιών του νοµικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδηµα και τα
περιουσιακά στοιχεία του φυσικού προσώπου,
δ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που
αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο,
στον βαθµό που µπορεί να προσδιοριστούν,
ε) η ζηµία που προκλήθηκε σε τρίτους από την παράβαση,
στον βαθµό που µπορεί να προσδιοριστεί, και η ανόρθωσή της,
στ) ο βαθµός συνεργασίας του φυσικού ή νοµικού προσώπου
που είναι υπεύθυνο για την παράβαση µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεδοµένης και της ανάγκης εξασφάλισης της παραίτησης του υπαίτιου προσώπου από τα αποκτηθέντα κέρδη ή τις
αποφευχθείσες ζηµίες,
ζ) η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθµη λειτουργία της
αγοράς και ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συµφέροντα των
επενδυτών,
η) η καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων ή προηγούµενων παραβάσεων του Κανονισµού (ΕΕ) 346/2013 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων πράξεων, καθώς και της λοιπής
νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση,
θ) η λήψη µέτρων για την άρση της παράβασης στο µέλλον,
ι) οι ανάγκες της γενικής και ειδικής πρόληψης.
3. Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων και µέτρων
που εκδίδονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, υπόκεινται σε προσφυγή ή αίτηση ακυρώσεως, κατά περίπτωση, ενώπιον του διοικητικού εφετείου, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 3371/2005.

Άρθρο 21
Εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης σύµφωνα
µε το άρθρο 20 του Κανονισµού (ΕΕ) 346/2013
Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων εποπτείας και διερεύνησης
στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 346/2013 και µε
την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισµού 2016/679, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαθέτει ιδίως τις εξής εξουσίες:
α) να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα υπό οποιαδήποτε µορφή και να λαµβάνει τα έγγραφα ή αντίγραφα αυτών,
β) να απαιτεί την άµεση παροχή πληροφοριών από τον «διαχειριστή ταµείου κοινωνικής επιχειρηµατικότητας που πληροί τις
προϋποθέσεις», σύµφωνα µε το στοιχείο γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισµού 346/2013,
γ) να ζητεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετίζεται µε τις δραστηριότητες του «διαχειριστή ταµείου κοινωνικής
επιχειρηµατικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις», σύµφωνα
µε το στοιχείο γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισµού
346/2013 ή µε τις δραστηριότητες του «ταµείου κοινωνικής επιχειρηµατικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις», σύµφωνα µε
το στοιχείο β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισµού
346/2013,
δ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους µε ή χωρίς προηγούµενη
ειδοποίηση,
ε) να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να διασφαλίζει ότι
ο «διαχειριστής ταµείου κοινωνικής επιχειρηµατικότητας που
πληροί τις προϋποθέσεις», σύµφωνα µε το στοιχείο γ’ της παρ.
1 του άρθρου 3 του Κανονισµού 346/2013, συνεχίζει να συµµορφώνεται µε τον εν λόγω Κανονισµό,
στ) να εκδίδει εντολή, ώστε να διασφαλίζει ότι ένας «διαχειριστής ταµείου κοινωνικής επιχειρηµατικότητας που πληροί τις
προϋποθέσεις», σύµφωνα µε το στοιχείο γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισµού 346/2013 συµµορφώνεται µε τον ανωτέρω Κανονισµό και ότι δεν επαναλαµβάνει οποιαδήποτε
συµπεριφορά ή πρακτική που συνιστά παράβασή του,
ζ) να ζητεί τις υπάρχουσες καταγεγραµµένες τηλεφωνικές
συνδιαλέξεις ή τα αρχεία ανταλλαγής δεδοµένων, των εµπλεκόµενων φυσικών ή νοµικών προσώπων, στο πλαίσιο των επιτόπιων
ελέγχων,
η) να ζητεί τη δέσµευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των µη συµµορφούµενων φυσικών ή νοµικών προσώπων,
θ) να επιβάλει την προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας,
ι) να απαιτεί την αναστολή της έκδοσης, της εξαγοράς ή της
εξόφλησης των µεριδίων προς το συµφέρον των µεριδιούχων,
των µετόχων ή του κοινού,
ια) να ζητεί την άσκηση ποινικής δίωξης των µη συµµορφούµενων φυσικών ή νοµικών προσώπων.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2971/2001
Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2971/2001
1.Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

(Α’285) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα κατά τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων της. Ο αιγιαλός αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του φυσικού
περιβάλλοντος της Χώρας, που προστατεύεται από την Πολιτεία,
η οποία το διαχειρίζεται, σύµφωνα µε τη φύση του και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του.
2. «Παραλία» είναι η ζώνη της ξηράς η οποία προστίθεται στον
αιγιαλό, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 έως 10, προς εξυπηρέτηση της
επικοινωνίας της ξηράς µε τη θάλασσα και αντίστροφα, καθώς
και για τη διατήρηση και προστασία των ακτών από τη διάβρωση
και γενικότερα την προστασία του αιγιαλού. Με την επιφύλαξη
της παραγράφου 5 του άρθρου 7, το πλάτος της παραλίας καθορίζεται σε τουλάχιστον τριάντα (30) και µέχρι πενήντα (50)
µέτρα από τη γραµµή του αιγιαλού. Υφιστάµενα όρια του σχεδίου πόλης ή διαµορφωµένων, µε ισχύουσα διοικητική πράξη, οικισµών ή οικισµών προϋφισταµένων του 1923 δεν θίγονται. Η
Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 3, δύναται να καθορίσει µικρότερο πλάτος παραλίας, µετά από αιτιολογηµένη κρίση,
λαµβάνοντας υπόψη, ιδίως, τα ειδικότερα γεωµορφολογικά στοιχεία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και δοµηµένου
περιβάλλοντος της περιοχής. Στο πλαίσιο εκπόνησης και θεσµοθέτησης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, στις περιοχές που είναι
καθορισµένος ο αιγιαλός, καθορίζεται και η γραµµή παραλίας µε
βάση τα ως άνω κριτήρια. Στις περιπτώσεις που κατά τη φάση
εκπόνησης των Τ.Χ.Σ., έχει ήδη καθορισθεί η παραλία, αυτή ενσωµατώνεται ως έχει.
3. «Παλαιός αιγιαλός» είναι η ζώνη ξηράς η οποία προκύπτει
από τη µετακίνηση της ακτογραµµής προς τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις ή νόµιµα τεχνικά έργα και προσδιορίζεται από τη νέα γραµµή αιγιαλού και το όριο του παλαιότερα
υφιστάµενου αιγιαλού.»
2. Η παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως
εξής:
«8.«Λιµενικά έργα» είναι εκείνα που εκτελούνται ολικά ή µερικά
στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθµένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου
ποταµού ή στη ζώνη λιµένα, καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαµόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών.»
Άρθρο 24
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 2971/2001
Το άρθρο 2 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Κυριότητα αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας
ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού
της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης
και κοίτης πλεύσιµου ποταµού
1. Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη, η παρόχθια ζώνη, το υδάτινο
στοιχείο, ο πυθµένας και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας,
λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού είναι
πράγµατα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δηµόσιο, το οποίο έχει υποχρέωση να τα προστατεύει και να τα διαχειρίζεται, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφορίας και του
χωροταξικού σχεδιασµού.
2. Η προστασία των κοινοχρήστων πραγµάτων και του οικοσυστήµατος αυτών της παραγράφου 1 είναι ευθύνη του Κράτους,
το οποίο µεριµνά για την οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωµένου συστήµατος καταγραφής, διαχείρισης, εποπτείας και ελέγχου τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τις αρχές της
αειφορίας και του χωροταξικού σχεδιασµού.
3. Κύριος προορισµός των κοινοχρήστων πραγµάτων της παραγράφου 1 είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση του κοινού
προς αυτά, καθώς και η επικοινωνία της ξηράς µε τη θάλασσα,
λιµνοθάλασσα, λίµνη ή ποταµό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση του κατά περίπτωση αρµοδίου
Υπουργού, επιτρέπεται η εξαίρεση τµηµάτων των κοινοχρήστων
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πραγµάτων της παραγράφου 1 από την κοινή χρήση, αποκλειστικά και µόνο για την εξυπηρέτηση επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος που αφορά τη δηµόσια ασφάλεια, την υγεία και την
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Επιτρέπεται, επίσης, η παραχώρηση των πραγµάτων αυτών µόνο κατά
χρήση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
4. Απαγορεύεται η κατασκευή κτισµάτων και εν γένει η τοποθέτηση κατασκευασµάτων στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη,
την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθµένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της
κοίτης πλεύσιµου ποταµού. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται µόνο η
εκτέλεση έργων για την επιδίωξη των σκοπών τους οποίους προβλέπει ο παρών νόµος, καθώς και για τη διευκόλυνση πρόσβασης στους χώρους αυτούς ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑµεΑ).
Αν µεταξύ αιγιαλού και δηµόσιας οδού, κατά την έννοια των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3155/1955 (Α’ 63) και του άρθρου 1 του
π.δ. 347/1993 (Α’146), παρεµβάλλεται ιδιωτικό ακίνητο, πρέπει
να υπάρχει ελεύθερη δίοδος για την ακώλυτη και ασφαλή πρόσβαση στον αιγιαλό από τη δηµόσια οδό, σύµφωνα µε την πολεοδοµική νοµοθεσία.
5. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη των µεγάλων λιµνών
και των πλεύσιµων ποταµών, που καθορίζονται ή επανακαθορίζονται, σύµφωνα µε τα άρθρα 3,5,6 και 7Α, ανήκουν στη δηµόσια
κτήση, είναι ανεπίδεκτα κτήσης ιδιωτικών δικαιωµάτων και καταγράφονται ως πράγµατα κοινόχρηστα, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δηµόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται
κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Με την παρούσα δεν θίγονται ήδη κτηθέντα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα και ισχύουσες
συµβάσεις παραχώρησης.
Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2971/2001
Στο άρθρο 3 του ν. 2971/2001 προστίθεται παράγραφος 5 ως
εξής:
«5.α) Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών Δευτεροβάθµια
Επιτροπή Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του
παλαιού αιγιαλού, η οποία αποτελείται από:
i) έναν Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.), ο οποίος προτείνεται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., µε
τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,
ii έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας της
Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών µε τον αναπληρωτή του,
iii) έναν µηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονοµικών µε τον αναπληρωτή του, µε ειδικότητα
τοπογράφου ή πολιτικού µηχανικού ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος,
µε ειδικότητα τεχνολόγου τοπογράφου µηχανικού,
iv) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής µε τον αναπληρωτή του,
v) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος µε τον
αναπληρωτή του, µε ειδικότητα τοπογράφου ή πολιτικού µηχανικού ή µηχανικού περιβάλλοντος. Γραµµατέας της Επιτροπής
ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας. Η
Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και συνεδριάζει κατά τις ώρες λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών.
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε
θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της Επιτροπής.
γ) Αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών στις περιπτώσεις επανακαθορισµού του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού κατά το άρθρο 7Α.»
Άρθρο 26
Τροποποίηση του άρθρου 7Α του ν. 2971/2001
Στο άρθρο 7Α προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Κατά της απόφασης επανακαθορισµού της οριογραµµής
αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού επιτρέπεται η άσκηση
ενδικοφανούς προσφυγής, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του
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Υπουργείου Οικονοµικών, από τους έχοντες έννοµο συµφέρον,
ενώπιον της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής της παραγράφου 5 του
άρθρου 3. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρµόδια
Κτηµατική Υπηρεσία, η οποία την αποστέλλει αµελλητί και πάντως µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, µαζί µε ολόκληρο τον
σχετικό φάκελο, στη Δευτεροβάθµια Επιτροπή. Η απόφαση της
Δευτεροβάθµιας Επιτροπής εκδίδεται µέσα σε ένα τρίµηνο από
την περιέλευση σ’ αυτήν της ενδικοφανούς προσφυγής και του
φακέλου, κοινοποιείται στον προσφεύγοντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε., τοιχοκολλάται στο Κατάστηµα του οικείου Δήµου και αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών.»
Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 2971/2001
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2971/2001
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Επιτροπή, πριν από τη χάραξη της οριογραµµής του αιγιαλού και της παραλίας, διεξάγει αυτοψία και λαµβάνει υπόψη
της τις φυσικές και λοιπές ενδείξεις, που επηρεάζουν το πλάτος
του αιγιαλού και της παραλίας και ιδίως:»
Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 2971/2001
Το άρθρο 11 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Υφιστάµενα έργα και εγκαταστάσεις µε βάση
αναπτυξιακούς νόµους και συµβάσεις που έληξαν
1α) Μετά τη λήξη σύµβασης που έχει συναφθεί από το Ελληνικό Δηµόσιο, τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), τη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ή τους Ο.Τ.Α. µε τρίτους ή τη
λήξη παραχώρησης από το Ελληνικό Δηµόσιο, κατ’ εφαρµογή
διατάξεων αναπτυξιακών νόµων, που αφορούν έργα και εγκαταστάσεις, που έχουν εκτελεσθεί και λειτουργούν νόµιµα ύστερα
από άδεια αρµόδιας αρχής σε αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια
ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθµένα και υπέδαφος του βυθού της
θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, ο Υπουργός Οικονοµικών και ο καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός αποφασίζουν, αιτιολογηµένα, µε κοινή απόφαση, ύστερα
από σχετικό αίτηµα ενδιαφεροµένου για τη διατήρηση ή µη
αυτών και καθορίζουν τη χρήση τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστηµα της παραχώρησης και χρήσης τους,
το οποίο δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από είκοσι (20) χρόνια
και καθορίζεται το αντάλλαγµα κατά το άρθρο 16Α, το οποίο αναπροσαρµόζεται ανά πενταετία.
β) Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην κατά τόπο αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία αίτηση συνοδευόµενη από τεχνικό φάκελο θεωρηµένο από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας
Περιφέρειας, στον οποίο περιλαµβάνεται διάγραµµα αποτύπωσης των υφισταµένων έργων και τεχνική έκθεση για τη στατική
ικανότητα και λειτουργικότητά τους.
γ) Για τη διατήρηση και περαιτέρω παραχώρηση των έργων
και εγκαταστάσεων της παραγράφου 1 ζητούνται οι σύµφωνες
γνώµες του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργείου και του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσον αφορά την τήρηση της
ισχύουσας περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, καθώς και του Γ.Ε.Ν.,
στην περίπτωση έργων προς εξυπηρέτηση πλωτών µέσων. Οι
γνώµες αυτές πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών, άλλως οι κατασκευές κρίνονται µη διατηρητέες. Επιπλέον, ζητούνται οι γνώµες των αρµόδιων υπηρεσιών
των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισµού, για έργα που
έγιναν από τον Ε.Ο.Τ. ή για λογαριασµό του ή αφορούν τουριστικούς λιµένες, εκτός αυτών που εµπίπτουν στις διατάξεις της
περίπτωσης β’της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993
(Α’118), καθώς και του οικείου Δήµου, εφόσον οι υπηρεσίες
αυτές δεν έχουν γνωµοδοτήσει κατά τη διαδικασία της περιβαλ-

λοντικής αδειότησης. Οι γνώµες πρέπει να διατυπωθούν εντός
αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών, άλλως η διαδικασία
συνεχίζεται χωρίς αυτές.
2. Σε περίπτωση που στα προς διατήρηση και παραχώρηση
της χρήσης έργα και εγκαταστάσεις περιλαµβάνονται και τεχνικά
έργα και εγκαταστάσεις δηµοσίου ή κοινωφελούς σκοπού που
συνδέονται λειτουργικά και αποτελούν οργανικό σύνολο µε αυτά
που είχαν αρχικά εγκριθεί και έχουν κατασκευαστεί µέχρι την
28.7.2011 χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής σε αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθµένα και υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και
κοίτης πλεύσιµου ποταµού, είναι δυνατή η διατήρηση και παραχώρηση της χρήσης τους µε την κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού της παραγράφου 1. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις των
περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1.
3. Εφόσον στην απόφαση διατήρησης και παραχώρησης της
χρήσης περιλαµβάνονται έργα και εγκαταστάσεις της παραγράφου 2, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δύο (2) µηνών από την έκδοση της απόφασης περί
διατήρησης και παραχώρησης να υποβάλλει αίτηση περί αδειοδότησης των µη καλυπτόµενων από την αρχική άδεια έργων
κατά τη διαδικασία του άρθρου 14Α.
4. Η απόφαση περί διατήρησης και παραχώρησης της χρήσης
ανακαλείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, αζηµίως
για το Δηµόσιο, σε περίπτωση µη υποβολής µέσα στην τασσόµενη αποκλειστική προθεσµία των δύο (2) µηνών της αίτησης της
παραγράφου 3 ή στην περίπτωση απόρριψής της.
5. Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης εκ των υστέρων
αδειοδότησης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να αποξηλώσει
τις εγκαταστάσεις που υφίστανται χωρίς άδεια µέσα σε τρία (3)
χρόνια από την ηµέρα κατά την οποία η απόρριψη της αίτησης
καθίσταται τελεσίδικη, άλλως η αποξήλωση διενεργείται από το
Δηµόσιο, η δε δαπάνη της βαρύνει τον παραχωρησιούχο και βεβαιώνεται και εισπράττεται, σύµφωνα µε τον Κώσικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Από την αποξήλωση εξαιρούνται
κατασκευές ή οικοδοµήµατα, τα οποία τελούν υπό καθεστώς
προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α’153),
ή έχουν κριθεί διατηρητέα µε βάση τις διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας.
6. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου αυτού καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Σε περίπτωση που
αφορούν βιοµηχανικές µονάδες µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Σε περίπτωση
που αφορούν ξενοδοχειακές µονάδες µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Τουρισµού. Σε περίπτωση που αφορούν εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και επιχειρήσεις µεταλλευτικών, λατοµικών και βιοµηχανικών
ορυκτών µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Τα έργα ή εγκαταστάσεις επί του αιγιαλού, της παραλίας,
της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του
πυθµένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού, ανήκουν στο
Δηµόσιο, το οποίο µπορεί να τα καταργεί ή να τα µετατρέπει
οποτεδήποτε για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και ασφάλειας
ή εθνικής άµυνας, χωρίς καµία υποχρέωση για αποζηµίωση του
παραχωρησιούχου.»
Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2971/2001
Το άρθρο 12 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
1. Αν η Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 3 διαπιστώσει ότι η ακτή διαβρώνεται από τη θάλασσα, επιτρέπεται η κατασκευή, κατά τις διατάξεις περί δηµόσιων έργων, των αναγκαίων
τεχνικών έργων στον αιγιαλό, την παραλία ή το θαλάσσιο χώρο
για την αποτροπή της διάβρωσης. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη
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τα σχετικά στοιχεία και προβλέψεις του οικείου Περιφερειακού
Σχεδίου για την Προσαρµογή στην Κλιµατική αλλαγή των άρθρων 42-45 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) για την προσαρµογή στην
κλιµατική αλλαγή, εφόσον αυτό έχει εγκριθεί και περιέχει τέτοιες
προβλέψεις, και ειδικότερες διατάξεις, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η διάβρωση προήλθε από µη νόµιµες ενέργειες ή έργα, επιβάλλονται
οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 29.
2. Αν από τη διάβρωση απειλείται ιδιωτικό ακίνητο, µπορεί να
επιτραπεί στον κύριό του να κατασκευάσει µε δαπάνη του προ
της ιδιοκτησίας του και µε την επίβλεψη µηχανικού, που έχει από
το νόµο σχετικό δικαίωµα, τα προστατευτικά έργα της παραγράφου 1, βάσει µελέτης η οποία θεωρείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας, που έχει και τον
έλεγχο του έργου, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της ίδιας Περιφέρειας
σχετικά µε τη συµβατότητα του συγκεκριµένου έργου µε το Περιφερειακό Σχέδιο για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.
Τα κατασκευασθέντα έργα, εφόσον εµπίπτουν σε χώρους που
ανήκουν στο Δηµόσιο, δεν θεωρούνται ως όριο ιδιοκτησίας. Σε
περίπτωση διαπίστωσης αυθαίρετης κατάληψης των χώρων
αυτών λαµβάνονται όλα τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία µέτρα για την προστασία τους.
3. Αιτήµατα των ενδιαφεροµένων για την κατασκευή των ανωτέρω έργων υποβάλλονται στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία,
µε πλήρη φάκελο, που περιλαµβάνει: α) ακτοµηχανική µελέτη θεωρηµένη από τη Διεύθυνση Λιµενικών Υποδοµών της, του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, τεχνική µελέτη του έργου
θεωρηµένη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας
Περιφέρειας, το σκοπό που αυτό εξυπηρετεί, τον τρόπο αντιµετώπισης της διάβρωσης, στοιχεία που αποδεικνύουν την υφιστάµενη διάβρωση στην περιοχή εκτέλεσης του προστατευτικού
έργου και τη σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας, για τη συµβατότητα του έργου µε το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο για
την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, εφόσον αυτό έχει εγκριθεί και περιέχει τέτοιες προβλέψεις, β) τοπογραφικό διάγραµµα, κλίµακας 1:500, στο οποίο απεικονίζονται οι
οριογραµµές αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, αν υπάρχει, και τα προς κατασκευή έργα, µε συντεταγµένες και µε αλφαβητική ή αριθµητική περιγραφή των κορυφών τους και
υπόµνηµα, στο οποίο αναφέρεται αναλυτικά το εµβαδόν των
προς αδειοδότηση έργων στη στάθµη της Μέσης Στάθµης Θάλασσας (ΜΣΘ) και γ) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
(Α.Ε.Π.Ο.). Για την αδειοδότηση των προστατευτικών έργων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από σύµφωνη γνώµη των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού και
Αθλητισµού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του οικείου
Περιφερειακού Συµβουλίου και απλή γνώµη του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Αν οι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη γνωµοδοτήσει κατά τη διαδικασία της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, οι γνωµοδοτήσεις
τους µπορεί να συνυποβληθούν από τον ενδιαφερόµενο για την
κατασκευή των ανωτέρω έργων µαζί µε την αίτηση. Αν στη µελέτη του έργου προβλέπονται τεχνικές αναπλήρωσης της ακτής,
η διαδικασία αναπλήρωσης είναι δυνατόν να επαναλαµβάνεται
χωρίς νέα αδειοδότηση, εφόσον προβλέπεται στις υποβαλλόµενες µελέτες και για το χρονικό διάστηµα ισχύος τους.
4. Αν από τη διάβρωση της ακτής απειλούνται µε καταστροφή
αρχαία, καθώς και η ακεραιότητα των εγκαταστάσεων αρχαιολογικών χώρων, µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µπορεί να επιτραπεί στις αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, η εκτέλεση των αναγκαίων προστατευτικών έργων των αρχαίων µε
βάση ακτοµηχανική και τεχνική µελέτη, που θεωρούνται από τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας, ανεξάρτητα από το αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καθορισµού
της οριογραµµής του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού
αιγιαλού. Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού, που εκτελεί το έργο, ενηµερώνει την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία για την έναρξη και το πέρας των εργασιών εκτέ-
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λεσης του έργου.
5. Για την τροποποίηση ήδη αδειοδοτηµένων έργων προστασίας των ακτών, εφόσον µε τις τροποποιήσεις αυτές δεν µεταβάλλονται τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά και η ακριβής θέση του
έργου, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3, χωρίς να
απαιτούνται εκ νέου οι σύµφωνες γνώµες των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου και
απλή γνώµη του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον αυτές έχουν ληφθεί κατά τη διαδικασία έκδοσης Α.Ε.Π.Ο., η οποία εξακολουθεί να ισχύει. Η
τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα αυτά γίνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 6 του
ν. 4014/2011.
6. Τα έργα των παραγράφων 1 και 2 ανήκουν στο Δηµόσιο, το
οποίο µπορεί να τα καταργεί ή να τα µετατρέπει οποτεδήποτε
για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και ασφάλειας ή εθνικής
άµυνας, χωρίς καµία υποχρέωσή του για αποζηµίωση ή καταβολή της δαπάνης του ιδιώτη.
7. Αν γίνουν προσχώσεις χωρίς άδεια ή µε υπέρβαση της
άδειας ή δεν εκτελούνται νόµιµα τα σχετικά έργα, δεν επιτρέπεται η επαναχάραξη του αιγιαλού ή της παραλίας. Οι εκτάσεις που
δηµιουργούνται από τις προσχώσεις αυτές θεωρούνται αιγιαλός.»
Άρθρο 30
Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 2971/2001
Στον ν. 2971/2001 προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής:
«Άρθρο 12Α
Επείγοντα Έργα
1.Επιτρέπεται η εκτέλεση έργων σε χώρο αιγιαλού, παραλίας,
όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και
της κοίτης πλεύσιµου ποταµού, κατά παρέκκλιση των διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα νόµο, συµπεριλαµβανοµένης
και της διαδικασίας του άρθρου 8, για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3013/2002 (Α’ 102)
και εφόσον έχει προηγηθεί η κήρυξη µιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή ετοιµότητας πολιτικής προστασίας,
µε απόφαση του εκάστοτε αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του
ν. 3013/2002.
2. Για την εκτέλεση των έργων της παραγράφου1 απαιτείται
να κατατεθεί στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία και στην αρµόδια Λιµενική Αρχή από τον φορέα εκτέλεσης του έργου η απόφαση εξαίρεσης από τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, σύµφωνα µε την παρ. 2β του άρθρου 1 του ν.
4014/2011 (Α’ 209), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 41
του ν. 4456/2017 (Α’ 42), καθώς και τεχνικός φάκελος για τα
απαιτούµενα έργα, εγκεκριµένος από την αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή. Ο φορέας εκτέλεσης του έργου
ενηµερώνει την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία και την αρµόδια Λιµενική Αρχή για την έναρξη και το πέρας των εργασιών εκτέλεσης του έργου, καθώς και την αρµόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για την παρακολούθηση
των έργων, όπου απαιτείται.
3. Αν στους χώρους στους οποίους επετράπη η εκτέλεση των
έργων επείγοντος χαρακτήρα προϋφίστανται έργα που έχουν
γίνει χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής και έχουν κατασκευαστεί µέχρι τις 28.7.2011, µετά την εκτέλεση των έργων επείγοντος χαρακτήρα γίνεται η αδειοδότηση και παραχώρηση χρήσης
του αιγιαλού
των υφιστάµενων έργων, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 14Α, διαφορετικά διατάσσεται η κατεδάφισή
τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 27. Αν για τα χωρίς
άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής έργα απορριφθεί η αίτηση αδειοδότησης και παραχώρησης χρήσης του αιγιαλού, αυτά κρίνονται κατεδαφιστέα.
4. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρµογή στις περιπτώσεις του άρθρου 86 του ν. 4504/2017 (Α’184).»
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Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2971/2001
Το άρθρο 13 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Παραχώρηση απλής χρήσης
1. «Απλή χρήση» αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης,
υδάτινου στοιχείου της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και
πλεύσιµου ποταµού, είναι κάθε χρήση, εφόσον από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισµός τους ως κοινόχρηστων πραγµάτων και
δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική µορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα
νόµο, η παραχώρηση απλής χρήσης γίνεται έναντι ανταλλάγµατος. Για την παραχώρηση της απλής χρήσης παρέχει αιτιολογηµένη γνώµη ο οικείος Ο.Τ.Α. α’ βαθµού µε απόφαση του
Δηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία προτείνονται οι αιγιαλοί,
παραλίες, όχθες και παρόχθιες ζώνες που µπορεί να παραχωρηθούν, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος.
2.α) Η παραχώρηση της απλής χρήσης, γίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από δηµοπρασία, η οποία
µπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Ως τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας ορίζεται το αντάλλαγµα του άρθρου 16Α. Σε περίπτωση επανάληψης της δηµοπρασίας λόγω έκπτωσης του
πλειοδότη, η τιµή εκκίνησης δεν µπορεί να είναι µικρότερη του
πενήντα τοις εκατό (50%) του ανταλλάγµατος που κατακυρώθηκε στην αρχική δηµοπρασία και πάντως όχι µικρότερη του ανταλλάγµατος του άρθρου 16Α, ο δε αρχικός υπερθεµατιστής,
ο/η σύζυγος αυτού και οι συγγενείς του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και του δεύτερου βαθµού, καθώς και οι εταιρείες
στις οποίες συµµετέχουν όλοι οι παραπάνω, αποκλείονται από
τη δηµοπρασία. Η διάρκεια της δια δηµοπρασίας παραχώρησης
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία δηµοπρασίας,
οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την παραχώρηση.
β) Σε Ο.Τ.Α. α’ βαθµού ή δηµοτικές επιχειρήσεις του άρθρου
266 του ν. 3463/2006 (Α’11) η παραχώρηση µπορεί να γίνει και
απευθείας µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος. Η παραχώρηση προς τις δηµοτικές επιχειρήσεις του
άρθρου 266 του
ν. 3463/2006 γίνεται για ιδία χρήση και χωρίς
δικαίωµα περαιτέρω παραχώρησης µε ή χωρίς αντάλλαγµα. Αν
ο παραχωρησιούχος είναι Ο.Τ.Α. α’ βαθµού επιτρέπεται η από
αυτόν περαιτέρω παραχώρηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 4
και την περίπτωση α’της παραγράφου 5, µε αντάλλαγµα, που καθορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Η παραχώρηση µπορεί να
γίνει και µε ηλεκτρονική δηµοπρασία µε τιµή εκκίνησης το αντάλλαγµα που καθορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Τα ισχύοντα
για τις παραχωρήσεις από το Δηµόσιο εφαρµόζονται και στις παραχωρήσεις από τους Ο.Τ.Α..
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι θέσεις
προς παραχώρηση, τα τεχνικά θέµατα, οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις, και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την παραχώρηση
απλής χρήσης, συµπεριλαµβανοµένων και των περιπτώσεων των
παραγράφων 5 και 6, ειδικότεροι όροι για την παραχώρηση
απλής χρήσης σε θέσεις που βρίσκονται σε περιοχές ενταγµένες
στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και σε περιοχές για τις οποίες
ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισµού τους ως προστατευοµένων των νόµων 1650/1986 (Α’160), 3937/2011 (Α’ 60) και
3028/2002 (Α’53). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος
και ο χρόνος καταβολής του ανταλλάγµατος για την παραχώρηση, και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου. Οι ανωτέρω θέσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών.
4. Είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού, για την

άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή
την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων
αναψυχής, ξαπλωστρών, οµπρελών, λειτουργία αυτοκινούµενου
ή ρυµουλκούµενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, καθώς και τραπεζοκαθισµάτων, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση
του κοινού και ανάλογα µε τη σύσταση του εδάφους του αιγιαλού, µε τη διαδικασία και τους όρους των παραγράφων 2 και 3.
Το εµβαδόν κάθε παραχώρησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει
να παραµένει ελεύθερη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού εµβαδού του, ανάλογα µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, µη
υπολογιζοµένου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και µη αξιοποιήσιµος και µε τους περιορισµούς, ως προς το ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται σ’ αυτήν.
5. α) Στα όµορα προς τον αιγιαλό, παραλία, λιµνοθάλασσα,
λίµνη ή πλεύσιµο ποταµό κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωµατεία αναγνωρισµένα από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού, καθώς και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων
µέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται σε χώρο όµορο του
κοινοχρήστου και λειτουργούν νόµιµα, και εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµ. 20
(Β’444/1999), µπορεί να παραχωρείται µε αντάλλαγµα η απλή
χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3, χωρίς δηµοπρασία, για
χρονικό διάστηµα µέχρι τρία (3) έτη και για τους σκοπούς που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4. Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόµενων όµορων επιχειρήσεων του πρώτου
εδαφίου της παρούσας, καταλείπεται από τις προβολές των
ορίων κάθε επιχείρησης ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο (2) µέτρων εκατέρωθεν των ορίων τους. Αν η πρόσοψη της επιχείρησης είναι µικρότερη των έξι (6) µέτρων, η ελεύθερη ζώνη
µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εκατέρωθεν των ορίων
της. Αν µεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της
επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων του πρώτου εδαφίου
της παρούσας παρεµβάλλεται δηµοτική οδός, η ιδιότητα του
όµορου διατηρείται. Το ίδιο ισχύει και όταν µεταξύ της επιχείρησης και των ανωτέρω κοινοχρήστων χώρων παρεµβάλλεται πλατεία. Αν υπάρχουν περισσότερες από µία επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται µε πρόσοψη σε πλατεία όµορη των ανωτέρω κοινόχρηστων χώρων, διενεργείται δηµοπρασία για την παραχώρηση τµηµάτων αυτών, η οποία µπορεί να διεξαχθεί και
ηλεκτρονικά, µε τιµή εκκίνησης το αντάλλαγµα που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Αν µεταξύ των χώρων που ασκείται η
δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων
µεσολαβεί ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική
περιουσία του Δηµοσίου ή της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε.», της ανωτέρω παραχώρησης απαιτείται να προηγηθεί η απόκτηση εµπράγµατου ή ενοχικού
δικαιώµατος επί του ακινήτου αυτού και η επέκταση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και επ’ αυτού, προκειµένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όµορου. Το αντάλλαγµα για την
παραχώρηση της παρούσας καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
16Α.
β) Στα όµορα προς τον αιγιαλό κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα και στις οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) επιτρέπεται η άσκηση επιχείρησης θαλασσίων µέσων
αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, ύστερα από την έκδοση της προς τούτο απαιτούµενης ειδικής άδειας βάσει του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµό 20.
γ) Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης β’ επιτρέπεται να συνάπτουν σύµβαση έργου µε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που
διαθέτει όλες τις νόµιµες άδειες και εγκρίσεις, που προβλέπονται
από το Γενικό Κανονισµό Λιµένα µε αριθµ. 20, µε σκοπό την
άσκηση των δραστηριοτήτων της περίπτωσης β’. Η συγκεκριµένη
δραστηριότητα ασκείται σε σαφώς καθορισµένο τµήµα του παραχωρηθέντος αιγιαλού, που δεν µπορεί να ξεπερνά το είκοσι
τοις εκατό (20%) της συνολικής παραχώρησης, µε αντάλλαγµα,
το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το αναλογούν για τον συγκεκριµένο παραχωρούµενο χώρο και καθορισθέν για την παραχώ-
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ρηση αντάλλαγµα, και για χρονικό διάστηµα, το οποίο είναι ίσο
ή µικρότερο µε το χρόνο της παραχώρησης, σε κάθε δε περίπτωση, δεν µπορεί να ξεπερνά τον υπόλοιπο χρόνο παραχώρησης. Η παραχώρηση ανακαλείται αν διαπιστωθεί ότι το
καταβαλλόµενο αντάλλαγµα είναι υψηλότερο από το αναλογούν
για το συγκεκριµένο παραχωρούµενο χώρο και καθορισθέν για
την παραχώρηση. Οι διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Λιµένα
µε αριθµ. 20 εφαρµόζονται και στη συγκεκριµένη περίπτωση. Την
ευθύνη για την τήρηση των όρων της παραχώρησης φέρει ο παραχωρησιούχος, ευθυνόµενος πλήρως από κοινού και εις ολόκληρον µε τον εξ αυτού έλκοντα δικαιώµατα. Η σύµβαση του
πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, η οποία ασκεί έλεγχο νοµιµότητας.
δ) Οι περιπτώσεις β’και γ’δεν αποκλείουν την παραχώρηση
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης σε
τρίτο επιχειρηµατία, στην ίδια περιοχή, για την άσκηση επιχείρησης θαλάσσιων µέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε
αριθµ. 20.
6. Η ανάπτυξη των οµπρελών, ξαπλωστρών και των θαλάσσιων
µέσων αναψυχής σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5, µπορεί
να καλύπτει µέχρι το εξήντα τοις εκατό (60%) του παραχωρούµενου χώρου, µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και
η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραµµή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) µέτρων. Για αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια
ζώνη, υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης
και πλεύσιµου ποταµού, που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura
2000, η κάλυψη δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό
(30%) του παραχωρούµενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι διατήρησης για το προστατευτέο αντικείµενο. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση της
παραχώρησης.
7. Δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, για οµπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσµατα και τροχήλατες καντίνες, όταν το
µήκος ή πλάτος αυτού είναι µικρότερο των πέντε (5) µέτρων ή
όταν το συνολικό εµβαδόν του αιγιαλού είναι µικρότερο των
εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών µέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν σε ισχύ άδειες λειτουργίας επιχείρησης,
από τις προβλεπόµενες στην παράγραφο 4, και µέχρι τη λήξη
τους.
8. Οι περιορισµοί των παραγράφων 6 και 7 ισχύουν και για τις
παραχωρήσεις της παραγράφου 5.
9. Στις παραχωρήσεις των παραγράφων 4 και 5 ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωµένος να επισηµαίνει επί του εδάφους τα
όρια του παραχωρούµενου χώρου µε τρόπο, αναγνωρίσιµο και
εύκολα αντιληπτό από τους χρήστες του αιγιαλού, της παραλίας,
της όχθης ή παρόχθιας ζώνης. Επίσης, είναι υποχρεωµένος να
αναρτά σε εµφανές σηµείο πινακίδα συγκεκριµένων διαστάσεων
µε το σχέδιο και τη φωτογραφία του παραχωρούµενου χώρου,
ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή η ενδεχόµενη παραβίαση των
ορίων της παραχώρησης και οι αρµόδιες υπηρεσίες στις οποίες
ο χρήστης του αιγιαλού µπορεί να καταγγείλει τις παραβάσεις.
Τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του οικείου Δήµου. Ο Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, ύστερα από συνεργασία µε την
αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, είναι υποχρεωµένος να αναρτά σε
εµφανές σηµείο του αιγιαλού πινακίδα µε το σχέδιο του αιγιαλού
επί του οποίου θα επισηµαίνονται όλες οι παραχωρήσεις στον
συγκεκριµένο αιγιαλό. Σε περίπτωση παραβίασης των ορίων της
παραχώρησης επιτρέπεται στον χρήστη του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή παρόχθιας ζώνης η ελεύθερη χρήση του αυθαιρέτως ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης καταληφθέντος
κοινόχρηστου χώρου.
10. Για τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης των παραγράφων 4 και 5 απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού περί µη
οφειλής στον οικείο δήµο.
11. Σε ό,τι αφορά αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθµένα και υπέδαφος του βυθού της θάλασσας,
λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού, που περιβάλλουν ή εντός των οποίων βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία και ιστορικοί τόποι, απαραίτητη προϋπόθεση για την
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παραχώρηση της απλής χρήσης τους αποτελεί η προηγούµενη
σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
12. Όλοι οι όροι και οι περιορισµοί του παρόντος ισχύουν και
εφαρµόζονται και στα Τουριστικά Δηµόσια Κτήµατα, που έχουν
χαρακτηρισθεί τέτοια ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 3 του
άρθρου 1 της Κ’ Συντακτικής Πράξης της 6/14 Φεβρουαρίου
1968 (Α’33).»
Άρθρο 32
Προσθήκη άρθρου 13Α στον ν. 2971/2001
Στον ν. 2971/2001 µετά το άρθρο 13 προστίθεται άρθρο 13Α
ως εξής:
«Άρθρο 13Α
Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης
1.α) Επιτρέπεται, έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος, που καθορίζεται µε τη µε αριθµό 8321.3/06/14/2014 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Β’2788) και µε τη διαδικασία της περίπτωσης β’, να τοποθετούνται στη θάλασσα, χωρίς επέµβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες, επιφάνειας µέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών
µέτρων για εποχιακή χρήση διάρκειας µέχρι έξι (6) µηνών, για
την εξασφάλιση πρόσβασης και για την επιδίωξη σκοπών που
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς ή τουριστικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση των εγκαταστάσεων του προηγούµενου εδαφίου για τη λειτουργία
εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής και γενικώς επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
β) Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εντός θαλάσσιας ζώνης λιµένα (ΘΖΛ) εκδίδεται απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σύµφωνη
γνώµη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, του Γενικού
Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού και εισήγηση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής.
Οι γνώµες του προηγουµένου εδαφίου πρέπει να διατυπωθούν
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές. Αν η ΘΖΛ βρίσκεται εντός προστατευόµενης περιοχής για την οποία υπάρχει Φορέας
Διαχείρισης, για την έκδοση της απόφασης απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας
εκτός ΘΖΛ απαιτείται επιπλέον και η σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, καθώς και του Φορέα Διαχείρισης,
εφόσον υπάρχει, η δε σχετική απόφαση εκδίδεται από τον
Υπουργό Οικονοµικών.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας και ιδίως αυτά που αφορούν όρους και τεχνικά
ζητήµατα ή προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τοποθετούµενες εξέδρες, τη συντήρηση και την αποµάκρυνσή τους, καθώς
και τις συνθήκες πρόσβασης σε αυτές από την ξηρά και αντίστροφα.
2. Επιτρέπεται, έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος, καθοριζοµένου σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη των Υπουργείων
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
καθώς και του Φορέα Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει, να τοποθετούνται στο λιµναίο χώρο ή λιµνοθάλασσα, χωρίς επέµβαση στις
όχθες ή τις παρόχθιες ζώνες, πλωτές εξέδρες, επιφάνειας µέχρι
πενήντα (50) τετραγωνικών µέτρων για εποχιακή χρήση διάρκειας µέχρι έξι (6) µηνών, για την εξασφάλιση πρόσβασης και για
την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η
χρήση των εγκαταστάσεων του προηγουµένου εδαφίου για τη
λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής και γενικώς επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλ-
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λοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
για την τοποθέτηση των πλωτών εξεδρών, οι προδιαγραφές που
πρέπει να πληρούν αυτές, οι όροι συντήρησης και αποµάκρυνσής τους, οι συνθήκες πρόσβασης σε αυτές από τις όχθες, τα
τεχνικά εν γένει ζητήµατα και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. Ειδικά για τις λίµνες, το
νερό των οποίων προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, λαµβάνονται υπόψη τα οριζόµενα στη µε αριθµ. Γ1(δ)/ΓΠ
οικ.67322/6.9.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3282).
3. Επιτρέπεται, έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος, που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, ύστερα από σύµφωνη γνώµη των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και εισήγηση της αρµόδιας
Λιµενικής Αρχής, η τοποθέτηση σε θαλάσσιο χώρο για εποχιακή
χρήση διάρκειας έως έξι (6)µηνών, χωρίς επέµβαση στον αιγιαλό, συστηµάτων φουσκωτών θαλάσσιων µέσων αναψυχής,
θαλάσσιων παιδικών χαρών και λοιπών συναφών συστηµάτων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την
εφαρµογή της παρούσας και ιδίως αυτά που αφορούν όρους και
τεχνικά ζητήµατα ή προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα
ανωτέρω αναφερόµενα συστήµατα, η µέγιστη θαλάσσια επιφάνεια που µπορεί να καταλαµβάνουν, οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η τοποθέτησή τους, ο µέγιστος αριθµός αυτών ανά
νοµό.
Ειδικά για τις πλωτές εξέδρες εποχιακής χρήσης, ανεξαρτήτως της χωροθέτησής τους σε θαλάσσιο ή λιµναίο χώρο ή σε ποταµό, αν αυτές τοποθετούνται κάθε χρόνο στα ίδια σηµεία,
απαιτείται ανανέωση της σύµφωνης γνώµης των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού κάθε πέντε
(5) έτη.
4. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας, καθώς και
συστηµάτων φουσκωτών θαλάσσιων µέσων αναψυχής, σύµφωνα
µε τις διαδικασίες των παραγράφων 1, 2 και 3, δεν απαιτείται η
τήρηση της διαδικασίας των παραγράφων 6 έως 10 του άρθρου
14.
5. Επιτρέπεται, έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος, που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, η παραχώρηση της απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, λιµνοθαλασσών, λιµνών και πλεύσιµων ποταµών σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών για την εναπόθεση, αποκλειστικά και µόνο,
πρώτων υλών, εφοδίων και εξοπλισµών απαραίτητων για τη λειτουργία τους χωρίς τη χρήση οποιωνδήποτε κατασκευών. Η παραχώρηση γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για χρονικό διάστηµα
µέχρι τρία (3) χρόνια, µε δυνατότητα ανανέωσης.
6. Με απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτηµατικής
Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια Λιµενική Αρχή,
και µε την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα δεν αντίκειται σε ειδικότερες διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, µπορεί να
παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγµα, η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης και υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού, σε
ναυταθλητικά σωµατεία, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, ή στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, µε
αποκλειστικό σκοπό την άµεση εξυπηρέτηση των αθλητικών
αναγκών των µελών τους ή των αθλητικών σκοπών της, αντιστοίχως. Επίσης, επιτρέπεται, η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγµατος,
της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης
και υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και
πλεύσιµου ποταµού σε αθλητικούς φορείς, ύστερα από τη σύµφωνα γνώµη του οικείου δήµου, ή σε Ο.Τ.Α. για τη διενέργεια
αθλητικών αγώνων, για διάρκεια που δεν µπορεί να ξεπερνά τις
τριάντα (30) ηµέρες ανά έτος στο σύνολο των παραλιών του
Δήµου και µε την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα δεν αντίκειται σε ειδικότερες διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
Στις περιπτώσεις παραχώρησης της παρούσας δεν πρέπει να εµποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό, την παραλία, την
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όχθη ή την παρόχθια ζώνη και το υδάτινο στοιχείο της θάλασσας,
λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού. Αν σύµφωνα µε
την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας προβλέπεται
αντάλλαγµα, αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α µειωµένο κατά δέκα τοις εκατό (10%).
7. Επιτρέπεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας
Κτηµατικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια Λιµενική Αρχή, η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγµατος, τµηµάτων
του αιγιαλού και της παραλίας προς Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, ύστερα
από αίτηση του οικείου Δήµου, για την εκτέλεση έργων επ’
αυτών, µη µονίµως πακτωµένων στο έδαφος, τα οποία διευκολύνουν αποκλειστικά την πρόσβαση ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ή
επιβάλλονται για λόγους δηµόσιας τάξης ή ασφάλειας του κοινού. Κάθε Ο.Τ.Α. α’ βαθµού οφείλει να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε τουλάχιστον µία παραλία
της χωρικής του αρµοδιότητας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας των παραγράφων 6 έως 10 του
άρθρου 14. Ο φορέας διαχείρισης του έργου ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
ώστε, αν αυτό βρίσκεται εντός κηρυγµένου αρχαιολογικού
χώρου, να χορηγηθεί έγκριση και να παρακολουθείται η εκτέλεση του έργου.
8. Με απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτηµατικής
Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια Λιµενική Αρχή,
ύστερα από αίτηµα του οικείου δήµου, επιτρέπεται η παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
16Α, της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού για
τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων που διενεργούνται είτε
υπό την αιγίδα του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθµού είτε από τον ίδιο τον
Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, µε την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα δεν
αντίκειται σε ειδικότερες διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Οι παραχωρήσεις του προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί
να ξεπεράσουν τις είκοσι (20) ηµέρες ανά έτος για το σύνολο
των αιγιαλών στην περιφέρεια κάθε Ο.Τ.Α. α’ βαθµού. Σε περίπτωση που οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται εντός
κηρυγµένων χερσαίων ή ενάλιων αρχαιολογικών χώρων ή πλησίον µνηµείων, για την παραχώρηση απαιτείται η προηγούµενη
έγκριση της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού.
9. Με απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτηµατικής
Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια Λιµενική Αρχή,
είναι δυνατή η παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, που καθορίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λίµνης, λιµνοθάλασσας και
πλεύσιµου ποταµού για τη διεξαγωγή γαµήλιων τελετών και εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν
αίρεται ουσιωδώς η κοινοχρησία και ότι η δραστηριότητα δεν αντίκειται σε ειδικότερες διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που οι εκδηλώσεις αυτές πραγµατοποιούνται
εντός κηρυγµένων χερσαίων ή ενάλιων αρχαιολογικών χώρων ή
πλησίον µνηµείων, για την παραχώρηση απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονοµικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
και Τουρισµού, η οποία εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Στην έκδοση της εν λόγω απόφασης συµπράττει και ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην περίπτωση που µε την απόφαση αυτή καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι για την παραχώρηση
για τις περιοχές που είναι ενταγµένες στο δίκτυο Natura 2000,
καθώς και σε περιοχές, για τις οποίες ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισµού τους ως προστατευόµενων περιοχών των
νόµων 650/1986 (Α’160), 3937/2011 (Α’ 60) και 3028/2002. Με την
ίδια απόφαση ορίζεται και ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός
παραλιών ανά Δήµο και κοινωνικών εκδηλώσεων ανά παραλία.
10. Αν διαπιστωθεί η διεξαγωγή πολιτιστικής, αθλητικής ή
άλλης εκδήλωσης κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και γαµήλιας
τελετής, χωρίς τις οικείες άδειες ή κατά παράβαση των όρων της
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σύµβασης παραχώρησης, η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία επιβάλλει σε βάρος του διοργανωτή της εκδήλωσης πρόστιµο, το
ύψος του οποίου ανέρχεται στο τριπλάσιο του ανταλλάγµατος
που θα έπρεπε να καταβληθεί για την παραχώρηση. Το πρόστιµο
βεβαιώνεται και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Ε.Δ.Ε..
11. Με απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτηµατικής
Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια Λιµενική Αρχή,
επιτρέπεται η παραχώρηση έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος,
που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, της απλής χρήσης
αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης και υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και πλεύσιµου ποταµού
για τις ανάγκες λήψεων µε οπτικοακουστικά µέσα. Αν οι λήψεις
πραγµατοποιούνται εντός κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων ή
πλησίον µνηµείων, για την παραχώρηση απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού. Υφιστάµενες διατάξεις για τη λήψη
άδειας από άλλες αρχές εξακολουθούν να ισχύουν.
12. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον οι προς παραχώρηση χώροι εµπίπτουν σε περιοχές που είναι ενταγµένες στο
δίκτυο Natura 2000, καθώς και για τις περιοχές για τις οποίες
ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισµού τους ως προστατευοµένων του ν.1650/1986, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του οικείου φορέα διαχείρισης.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθµένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας,
λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού απευθείας, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, σε Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών, µε σκοπό την έρευνα και
µελέτη του οικοσυστήµατος των ακτών και για λοιπούς ερευνητικούς σκοπούς που αφορούν το περιβάλλον, εφόσον αυτό προβλέπεται στην ιδρυτική τους πράξη ή αν η παραχώρηση κρίνεται
απαραίτητη για την άσκηση των συναφών προς τον ανωτέρω
σκοπό αρµοδιοτήτων τους.
14. Για τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2, 3, 5, 9
και 11 απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού περί µη οφειλής
στον οικείο Δήµο.»
‘Αρθρο 33
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2971/2001
Το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, είναι δυνατή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 6, η
χωρίς δηµοπρασία απευθείας παραχώρηση σε φορείς του Δηµοσίου Τοµέα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χρήσης του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου,
πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, για την εκτέλεση
έργων που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του
περιβάλλοντος, ναυταθλητικούς, ερευνητικούς, ύδρευσης, αποχέτευσης, επιστηµονικούς, ανάπλασης, βιοµηχανικούς, εξορυκτικούς, συγκοινωνιακούς, λιµενικούς, ναυπηγοεπισκευαστικούς,
ενεργειακούς, αλιευτικούς και υδατοκαλλιεργητικούς. Τοπικά
χωρικά σχέδια και θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο, όπως αυτό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (Α’101), λαµβάνονται υπόψη µετά την έγκρισή τους. Η παραχώρηση µπορεί να περιλαµβάνει και την
απλή χρήση του αιγιαλού της παραλίας, όχθης, παρόχθιας
ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού
της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των έργων
αυτών. Το αντάλλαγµα για τις παραχωρήσεις του παρόντος καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Ειδικά για λιµενικές τουρι-
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στικές υποδοµές και επιχειρήσεις η παραχώρηση γίνεται ύστερα
από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Τουρισµού. Οι διατάξεις της
παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται στους τουριστικούς
λιµένες που εµπίπτουν στο άρθρο 29 του ν. 2160/1993 (Α’ 118).
2. Επιτρέπεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία των παραγράφων
1, 6, 7, 8, 9 και 10, η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου,
πυθµένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού ιδίως για:
α) σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος,
εφόσον τα έργα εκτελούνται από το Δηµόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., συµπεριλαµβανοµένων των Ο.Τ.Α., επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών,
β) ναυταθλητικά έργα µε βάση µελέτες, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού,
γ) έργα ανάπλασης του άρθρου 8 του ν. 2508/1997 (Α’124) που
εκτελούνται από το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,
δ) ερευνητικούς σκοπούς,
ε) έργα εξυπηρέτησης ή εγκατάστασης επιχειρήσεων υδατοκαλλιεργειών που λειτουργούν νόµιµα,
στ) την εγκατάσταση σταθερών ή πλωτών εξεδρών, την κατασκευή προβλητών και κρηπιδωµάτων, την εγκατάσταση ανυψωτικών και φορτοεκφορτωτικών µέσων παντός είδους, ήτοι
µεταφορικών ταινιών, γερανών, αγωγών µεταφοράς υγρών φορτίων και λοιπών συναφών συστηµάτων ή άλλων έργων, τα οποία
προορίζονται να εξυπηρετούν τη µεταφορά φορτίων ή εφοδίων,
που παράγονται ή χρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργητικές, βιοµηχανικές, εξορυκτικές, ναυπηγοεπισκευαστικές,
που λειτουργούν νόµιµα σε ακίνητα επί των οποίων οι ανωτέρω
επιχειρήσεις έχουν δικαίωµα χρήσης µε βάση εµπράγµατη ή ενοχική σχέση και έχουν κατασκευάσει τις κύριες εγκαταστάσεις
τους. Η κατασκευή των έργων, στο πλαίσιο της ανωτέρω παραχώρησης, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, τηρουµένων των γενικών και ειδικών πολεοδοµικών διατάξεων,
καθώς και των οικείων διατάξεων για τους λιµένες. Η κατασκευή
των έργων του παρόντος δεν µπορεί να αρχίσει αν προηγουµένως δεν κατατεθεί η απόφαση παραχώρησης στην αρµόδια λιµενική αρχή. Τα έργα ανήκουν στο Δηµόσιο, το οποίο µπορεί να
τα καταργεί ή να τα µετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και ασφάλειας ή εθνικής άµυνας, χωρίς καµία
υποχρέωσή του για αποζηµίωση ή για καταβολή της δαπάνης κατασκευής και συντήρησής τους στον ιδιώτη. Ο επιβλέπων µηχανικός είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του έργου σύµφωνα µε
την πράξη παραχώρησης και την εγκεκριµένη οριστική µελέτη,
ανεξάρτητα από το αν αυτό συνορεύει µε τη ζώνη του αιγιαλού
ή της παραλίας,
ζ) την κατασκευή έργων και εγκαταστάσεων υποδοµής προοριζοµένων να εξυπηρετούν την εκτέλεση συγκοινωνιών κάθε
µορφής από συγκοινωνιακές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν
νόµιµα,
η) την εκτέλεση έργων εγκατάστασης σταθµών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
(Α.Π.Ε.), στις οποίες περιλαµβάνεται η τοποθέτηση υποσταθµών,
καθώς και η κατασκευή κάθε έργου, που κρίνεται αναγκαίο για
τη σύνδεση σταθµού Α.Π.Ε. µε το σύστηµα ή το Δίκτυο, συµπεριλαµβανοµένου και του αναγκαίου χώρου για την εγκατάσταση
του εξοπλισµού και του αναγκαίου προσωπικού για την ασφαλή
λειτουργία και συντήρηση του έργου. Ειδικά για την εκτέλεση
των έργων της παρούσας παραγράφου, η απόφαση περί παραχώρησης του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να αφορά το χερσαίο τµήµα της χώρας, νησιά ή βραχονησίδες. Είναι δυνατή η
παραχώρηση και για την κατασκευή λοιπών έργων που έχουν
εγκριθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η παρούσα περίπτωση εφαρµόζεται και για έργα ενίσχυσης
του Συστήµατος Μεταφοράς ή το Δίκτυο, αλλά και για έργα Διασύνδεσης Νήσων µε το Εθνικό Διασυνδεδεµένο Σύστηµα Μεταφοράς, τα οποία θα εξυπηρετούν και την αύξηση της διείσδυσης
των Α.Π.Ε. και γενικά οποιοδήποτε έργο που συνδέεται µε την
κατασκευή και τη λειτουργία τους ή αναφέρεται στην Α.Ε.Π.Ο.
ως συνοδό έργο, συµπεριλαµβανοµένων των έργων οδοποιίας
πρόσβασης. Για τα έργα της παρούσας, κατά παρέκκλιση των
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παραγράφων 6 έως 10, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση
προς την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία µετά την έκδοση της
Α.Ε.Π.Ο. του σταθµού Α.Π.Ε. ή του έργου διασύνδεσης, στην
οποία πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα έργα, για τα οποία ζητείται η παραχώρηση του ανωτέρω δικαιώµατος, συµπεριλαµβανοµένων και όσων χαρακτηρίζονται ως συνοδών έργων από την
Α.Ε.Π.Ο. Η Κτηµατική Υπηρεσία διαβιβάζει αµελλητί και πάντως
µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την κατάθεση σ’αυτήν της αίτησης και της Α.Ε.Π.Ο., την αίτηση στα Υπουργεία Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισµού και στο Γ.Ε.Ν., εκτός αν οι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη γνωµοδοτήσει κατά την περιβαλλοντική
αδειοδότηση του έργου και οι γνωµοδοτήσεις τους έχουν συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόµενο µε την αίτηση. Μετά τη συγκέντρωση των γνωµών ή την άπρακτη παρέλευση προθεσµίας
τριών (3) µηνών από την περιέλευση στις υπηρεσίες αυτές της
αίτησης, η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία ενεργεί για την έκδοση
της απόφασης παραχώρησης.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται για τις
εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων στον εθνικό θαλάσσιο χώρο,
σύµφωνα µε το άρθρο 6Α του ν. 3468/2006 (Α’ 129).
3. Στα έργα, τα οποία µπορεί να εκτελεστούν για την επιδίωξη
των σκοπών των παραγράφων 1 και 2, περιλαµβάνονται και η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων, ναυδέτων εκτός
θαλάσσιας ζώνης λιµένα, πλωτών προβλητών και εξεδρών και η
πόντιση τεχνητών υφάλων, εξαιρούµενης της χρήσης για τουριστικούς σκοπούς.
4.α) Η εκτέλεση προσωρινών ή µόνιµων έργων επί αιγιαλού
και παραλίας, που έχουν χαρακτηρισθεί Τουριστικά Δηµόσια
Κτήµατα ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της
Κ’ Συντακτικής Πράξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968, καθώς και
στον συνεχόµενο ή παρακείµενο αυτών θαλάσσιο χώρο, γίνεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού.
β) Στο Υπουργείο Οικονοµικών συνιστάται επταµελής Επιτροπή αποτελούµενη από τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, τον Γενικό
Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, έναν εκπρόσωπο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας
Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και έναν εκπρόσωπο της
Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, αναπληρούµενος από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής
Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η
Επιτροπή συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των µελών και ο Γραµµατέας της Επιτροπής µε τον
αναπληρωτή του. Η Επιτροπή µπορεί, µετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της, να υποβοηθείται στο έργο της από εξειδικευµένους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε
δηµόσια υπηρεσία ή σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της Επιτροπής.
δ) Αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση και η διατύπωση γνώµης προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Τουρισµού
για τη συνδροµή των προϋποθέσεων εκτέλεσης έργων της περίπτωσης α’, κατόπιν υποβολής του φακέλου και των µελετών που
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
ε) Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων της,
µπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητεί πληροφορίες,
τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τους κατά τόπον αρµόδιους φορείς.
5. Η παραχώρηση ισχύει για όσο χρόνο ισχύει η άδεια ίδρυσης
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ή εγκατάστασης του φορέα/της επιχείρησης, παύει δε αυτοδικαίως και αζηµίως για το Δηµόσιο, όταν παύσει να ισχύει για
οποιονδήποτε λόγο η άδεια αυτή.
6. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση προς την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, συνοδευόµενη από πλήρη φάκελο, ο οποίος
περιέχει:
α) ακτοµηχανική µελέτη θεωρηµένη από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδοµών, εφόσον αυτή απαιτείται από το είδος του
έργου,
β) την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4014/2011, ή, κατά περίπτωση,
την απόφαση έγκρισης υπαγωγής σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσµεύσεων του
ν. 4014/2011,
γ) την εγκεκριµένη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας οριστική µελέτη του έργου, συνοδευόµενη
από τη σύµφωνη γνώµη των φορέων της παραγράφου 8, εκτός
αν αυτές έχουν ήδη δοθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
δ) την οριογραµµή του αιγιαλού και τα ακριβή όρια του ζητούµενου χώρου επί των υποβάθρων του άρθρου 4 ή σε τοπογραφικά διαγράµµατα των προδιαγραφών της παραγράφου 6 του
άρθρου 4 και πρόσφατες αεροφωτογραφίες,
ε) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα,
στ) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου,
ζ) έγκριση ή γνωστοποίηση της αρµόδιας αρχής για την
ίδρυση ή εγκατάσταση της επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν
είναι δυνατή η χορήγηση της έγκρισης ή γνωστοποίησης αυτής
πριν από την παραχώρηση του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του
βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης ή κοίτης πλεύσιµου ποταµού, εκδίδεται η απόφαση περί παραχώρησης, αλλά
τελεί υπό τον όρο έκδοσης της εν λόγω άδειας ίδρυσης ή εγκατάστασης µέσα σε ένα (1) έτος από την παραχώρηση. Αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν εκδοθεί τελικά η άδεια για την ίδρυση ή
εγκατάσταση της επιχείρησης, ανακαλείται αυτοδικαίως η παραχώρηση και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Οικονοµικών.
7. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εφαρµόζονται οι κείµενες κατά περίπτωση διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Αν δεν προβλέπεται περιβαλλοντική
αδειοδότηση, για την παραχώρηση διατυπώνουν τη γνώµη τους
και οι εξής συναρµόδιοι φορείς:
α) το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας δια του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άµυνας,
β) το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, όταν πρόκειται για
παραχώρηση αιγιαλού σε βιοµηχανικές µονάδες,
γ) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όταν πρόκειται
για παραχώρηση αιγιαλού σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και
σε επιχειρήσεις µεταλλευτικών, λατοµικών και βιοµηχανικών ορυκτών,
δ) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για έργα
σε λιµένες, λίµνες, λιµνοθάλασσες και ποταµούς, καθώς και για
την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου µε σκοπό την προστασία
επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών και για την ίδρυση και εγκατάσταση µονάδων ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς και για κάθε άλλο
θέµα αρµοδιότητάς του,
ε) το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού,
στ) το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
ζ) το Υπουργείο Τουρισµού,
η) το οικείο Δηµοτικό Συµβούλιο.
Οι γνώµες αυτές διατυπώνονται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου, διαφορετικά η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές.
8. Για την έγκριση της οριστικής µελέτης του έργου απαιτείται
η σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εθνικής Άµυνας για θέµατα
εθνικής άµυνας και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, εφόσον η τελευταία γνώµη δεν
διατυπώθηκε κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Για παραδοσιακούς οικισµούς απαιτείται και σύµφωνη γνώµη του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ανωτέρω γνώµες
διατυπώνονται µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την υπο-
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βολή σε αυτούς πλήρους φακέλου. .
9. Η Κτηµατική Υπηρεσία, µετά τη διενέργεια αυτοψίας, υποχρεούται να συντάσσει προς τη Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας
της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου
Οικονοµικών, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την κατάθεση σε αυτήν της αίτησης και του πλήρους φακέλου, εισηγητική
έκθεση στην οποία καθορίζεται το αντάλλαγµα της παραχώρησης σύµφωνα µε το άρθρο 16Α.
10. Η Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας, µέσα σε προθεσµία
τριών (3) µηνών από την παραλαβή της εισηγητικής έκθεσης και
του φακέλου, προβαίνει στη σύνταξη σχεδίου απόφασης παραχώρησης.
11. α) Η επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων των παραγράφων 1, 2 και 3, στις οποίες περιλαµβάνονται και η µερική
ή ολική αντικατάσταση τµηµάτων τους σε αιγιαλό, παραλία,
όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθµένα και υπέδαφος
του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης
πλεύσιµου ποταµού, εφόσον δεν επέρχεται αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου ή των γεωµετρικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου και δεν τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία
και η ασφάλεια των εργαζοµένων και των χρηστών, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο., που έχει χορηγηθεί
για το συνολικό έργο για το οποίο πρόκειται να γίνει η αντικατάσταση, επισκευή ή συντήρηση και δεν απαιτείται νέα απόφαση
παραχώρησης της παραγράφου 1. Για την κατά τα ανωτέρω
έναρξη προγραµµατισµένων εργασιών αντικατάστασης, επισκευής ή συντήρησης απαιτείται η σύνταξη τεχνικής µελέτης εγκεκριµένης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας
Περιφέρειας, η οποία κοινοποιείται τουλάχιστον προ δεκαπέντε
(15) ηµερών στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, στη Λιµενική
Αρχή, καθώς και στην αρµόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία.
β) Αν διαπιστωθεί εκτέλεση εργασιών κατά παρέκκλιση των
όρων παραχώρησης, η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία εκδίδει
απόφαση απαγόρευσης, παύσης ή αναστολής εκτέλεσης των
σχετικών εργασιών, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια Αστυνοµική ή Λιµενική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή λαµβάνονται τα
µέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 27 και 29.
γ) Αν διαπιστωθεί εκτέλεση εργασιών κατά παρέκκλιση της
σχετικής τεχνικής µελέτης, η αρµόδια Λιµενική Αρχή επιβάλλει
πρόστιµο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) έως εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ, ανάλογα µε την απόκλιση από τη µελέτη, µε την
επιφύλαξη αυστηρότερων προστίµων που µπορεί να επιβληθούν
για παραβίαση της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Επιπλέον, εκδίδεται από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία πρωτόκολλο κατεδάφισης και επαναφοράς των πραγµάτων στην
προτέρα αυτών κατάσταση.
δ) Σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσει περιβαλλοντικό πρόβληµα, θαλάσσια ρύπανση ή πρόβληµα στην ενεργειακή
τροφοδοσία της περιοχής, η επέµβαση για αποκατάσταση της
βλάβης γίνεται ύστερα από προηγούµενη ενηµέρωση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής από τον επιβλέποντα το έργο.
12. Ειδικά για κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία µονάδων υδατοκαλλιεργειών (συνοδές εγκαταστάσεις), για τις
οποίες έχει γίνει υπαγωγή στο άρθρο 121 του ν. 4495/2017 (Α’
167), αναστέλλεται από την ηµεροµηνία υπαγωγής η έκδοση και
εκτέλεση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και πρωτοκόλλου
κατεδάφισης, καθώς και η έκδοση Πρωτοκόλλου Καθορισµού
Αποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης, που αφορά το διάστηµα µετά
την ηµεροµηνία υπαγωγής. Η παραχώρηση χρήσης των χώρων
αυτών δεν κωλύεται σε αυτή την περίπτωση και η χρήση τους γίνεται µε ευθύνη των παραχωρησιούχων. Οµοίως, είναι δυνατή η
παραχώρηση για την εκτέλεση έργων σύµφωνα µε τη διαδικασία
του παρόντος. Εφόσον µετά την παρέλευση της διετούς προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 121 του ν. 4495/2017 δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία που ορίζεται σε αυτό, η αναστολή της λήψης
των µέτρων προστασίας παύει και αυτά επιβάλλονται, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
13. Έργα καθαρισµού - αποκατάστασης λειτουργικών βαθών,
όπως προβλέπονται από τη µελέτη κατασκευής των λιµενικών
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εγκαταστάσεων, που καθίστανται αναγκαία εξαιτίας προσχώσεων που προέρχονται από απώλειες φορτοεκφορτώµενου υλικού, αλλά και άλλες αιτίες, ιδίως, συσσώρευση φερτών υλών,
προσαµµώσεις, που οφείλονται σε θεοµηνίες ή εξελίσσονται
µέσω φυσικών διεργασιών, επιτρέπονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται ύστερα
από αίτηση του ενδιαφεροµένου και την προηγούµενη σύµφωνη
γνώµη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (Εφορεία
Εναλίων Αρχαιοτήτων), εφόσον δεν έχει δοθεί κατά τη διαδικασία
της λιµενικής εγκατάστασης. Στην ανωτέρω απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής ορίζεται και ο
τρόπος διάθεσης του υλικού, που αποκοµίζεται από τον καθαρισµό του πυθµένα της θάλασσας. Άδειες κατασκευής και χρήσης
λιµενικών έργων που έχουν χορηγηθεί ισχύουν και για όλες τις
παραπάνω εργασίες. Για την έναρξη των εργασιών απαιτείται
προηγούµενη κοινοποίηση της απόφασης στην αρµόδια Λιµενική
Αρχή.
14. Εφόσον ο παραχωρησιούχος συµφωνεί, µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να επιτραπεί η χρησιµοποίηση
των έργων και των εγκαταστάσεων της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2 και από τρίτες, εκτός από τον παραχωρησιούχο, επιχειρήσεις, που λειτουργούν νόµιµα, για ορισµένο χρονικό
διάστηµα και πάντως όχι µεγαλύτερο της τριετίας και για σκοπούς που προβλέπονται από τις παραγράφους 1, 2 και 3. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από προσκόµιση τεχνικής έκθεσης
από τον αιτούντα και διατύπωση γνώµης από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία. Οι πιο πάνω γνώµες
χορηγούνται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την υποβολή του αιτήµατος. Στην απόφαση υπολογίζεται και το αντάλλαγµα, σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, το οποίο βεβαιώνεται µε
πράξη της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας και εισπράττεται
σύµφωνα µε της διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του ανταλλάγµατος ανακαλείται η απόφαση
του πρώτου εδαφίου της παρούσας.
15. Το αντάλλαγµα χρήσης για την παραχωρούµενη έκταση,
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
16Α, εκτός αν συντρέχει απαλλαγή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 4 του άρθρου 15. Το αντάλλαγµα βεβαιώνεται
µε πράξη της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας και εισπράττεται
σύµφωνα µε της διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του ανταλλάγµατος και παρόδου τριών (3)
µηνών από την καθυστέρηση µιας δόσης του καθορισθέντος ανταλλάγµατος, ο παραχωρησιούχος εκπίπτει αυτοδίκαια από την
παραχώρηση. Για την αυτοδίκαιη έκπτωση από την παραχώρηση
εκδίδεται πράξη του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα. Ειδικά για τις περιοχές στις οποίες έχουν
ιδρυθεί Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών του ν.
4519/2018 (Α’ 29), ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) από το αντάλλαγµα αποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση των αντίστοιχων ανωτέρω Φορέων, απαγορευοµένης
ρητώς της µεταφοράς οποιουδήποτε ποσοστού του σε άλλους
φορείς, ταµεία ή νοµικά πρόσωπα.
16. Τα έργα του παρόντος άρθρου ανήκουν στο Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο µπορεί να τα καταργεί ή να τα µετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και ασφάλειας ή
εθνικής άµυνας, χωρίς καµία υποχρέωσή του για αποζηµίωση ή
καταβολή της δαπάνης κατασκευής και συντήρησης του κατασκευαστή και χρήστη τους. Η χρήση των έργων µπορεί να παραχωρείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε
αντάλλαγµα που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, για ορισµένο χρόνο. Είναι δυνατή η παραχώρηση των έργων για ορισµένο χρόνο σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης χωρίς
αντάλλαγµα, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για κοινωφελείς
σκοπούς, αν για τη συνήθη χρήση τους ο φορέας διαχείρισης
δεν εισπράττει αντάλλαγµα.
17. α) Επιτρέπεται η παραχώρηση, σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο, του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του
βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης
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πλεύσιµου ποταµού για την εκτέλεση έργων δικτύων τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισµών, ακόµα και αν στους ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους
υφίστανται έργα χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής.
β) Στην υποβαλλόµενη τεχνική µελέτη του προς κατασκευή
έργου πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και η διαδικασία απαιτούµενης αποκατάστασής του στην περίπτωση που τα υφιστάµενα παράνοµα έργα δεν αδειοδοτηθούν και κριθούν
κατεδαφιστέα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
18. Διατάξεις που αφορούν την προστασία της ποιότητας και
της ποσότητας των υδάτων, σύµφωνα µε τις οποίες είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας και από τις αρµόδιες για την προστασία
της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων ή και άλλες αρχές,
εξακολουθούν να ισχύουν.».
Άρθρο 34
Προσθήκη άρθρου 14Α στον ν. 2971/2001
Στον ν. 2971/2001 µετά το άρθρο 14 προστίθεται άρθρο 14Α
ως εξής:
«Άρθρο 14Α
Αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταµένων
άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών
1. α) Έργα των άρθρων 12, 12Α και των παραγράφων 1, 2 και
3 του άρθρου 14 που έχουν κατασκευαστεί µέχρι τις 28.7.2011
στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθµένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού
χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης, ανεξαρτήτως της έκδοσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, µπορούν να λάβουν παραχώρηση χρήσης µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, εκτός από εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 86
του ν. 4504/2017, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου προς
την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία µέσα σε δύο (2) έτη από την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Στη ρύθµιση του προηγούµενου
εδαφίου περιλαµβάνονται ξενοδοχειακές µονάδες, που έχουν
κατασκευαστεί από το Δηµόσιο, τον Ε.Ο.Τ. ή για λογαριασµό του
ή των οποίων το Δηµόσιο ή ο Ε.Ο.Τ είχαν τη διαχείριση ή έργα
που είναι ουσιωδώς απαραίτητα για τη λειτουργία των εν λόγω
ξενοδοχειακών µονάδων του Ε.Ο.Τ.. Επίσης, υπάγονται και οι αυθαίρετες κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία των µονάδων υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στις
διατάξεις είτε του άρθρου 121 του ν. 4495/2017 είτε της περίπτωσης α’ της παρ. 19 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013 (Α’174).
Η ρύθµιση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου
δεν εφαρµόζεται για κατοικίες κάθε είδους, καταστήµατα κάθε
είδους, συµπεριλαµβανόµενων εµπορικών και υγειονοµικού ενδιαφέροντος, µε τα παραρτήµατα και προσαρτήµατά τους, κάµπινγκ, τουριστικά καταλύµατα γενικά και ξενοδοχειακές µονάδες,
εκτός των αναφεροµένων στο προηγούµενο εδάφιο, καθώς και
για τους τουριστικούς λιµένες του ν. 2160/1993.
Για την αδειοδότηση ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 6 επ. του άρθρου 14, µε εξαίρεση την εγγυητική επιστολή
της περίπτωσης στ’, επιπλέον δε, υποβάλλονται από τον αιτούντα οπωσδήποτε φωτογραφίες και χάρτης της ευρύτερης περιοχής µε την ακριβή θέση του έργου και δηµόσια έγγραφα και
αεροφωτογραφίες συνοδευόµενες από υπεύθυνη δήλωση του
µηχανικού, από τα οποία να προκύπτει ο χρόνος κατασκευής και
η έκταση των προς παραχώρηση της χρήσης ή εξαίρεση από
την κατεδάφιση έργων, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό µέσο, ρητώς εξαιρουµένων των µαρτύρων και του όρκου.
β) Αν τα έργα δεν λάβουν την παραχώρηση χρήσης, σύµφωνα
µε την ανωτέρω διαδικασία θεωρούνται αυθαίρετα και κατεδαφιστέα, εκδιδοµένης σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Οικονοµικών. Για την κατεδάφιση ακολουθείται η διαδικασία
του άρθρου 27. Αν η αίτηση της αδειοδότησης ή εξαίρεσης από
την κατεδάφιση απορριφθεί, το παράνοµο έργο κατεδαφίζεται
µε δαπάνη του αιτούντος και επιβάλλεται, για όσο χρόνο δεν κα-

τεδαφίζεται, αποζηµίωση αυθαίρετης χρήσης. Αν η κατεδάφιση
γίνει από υπηρεσίες του Δηµοσίου, το κόστος επιβαρύνει τον αυθαίρετο χρήστη του έργου και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
γ) Στα έργα και κατασκευές που λαµβάνουν παραχώρηση
χρήσης µε βάση τις περιπτώσεις α’ και β’ επιτρέπονται οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής τους µε τις διαδικασίες του άρθρου 14.
2. α) Προϋπόθεση για την παραχώρηση της χρήσης των
έργων, είναι η καταβολή ή ο νόµιµος διακανονισµός της αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης που καθορίζεται από την αρµόδια
Κτηµατική Υπηρεσία για την αυθαίρετη και παράνοµη χρήση της
έκτασης για το προηγούµενο χρονικό διάστηµα και µέχρι πέντε
(5) έτη αναδροµικά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η κατ’
έτος αποζηµίωση αυθαίρετης χρήσης ορίζεται σε ποσό αντίστοιχο µε το εφεξής καταβαλλόµενο ετήσιο αντάλλαγµα για τη
χρήση του χώρου του έργου, προσαυξηµένο κατά το ένα τρίτο
(1/3) του ποσού αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
καθορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο η καταβαλλόµενη προσαύξηση διατίθεται για την προστασία και αποκατάσταση της κοινοχρησίας επί των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας. Η
εξόφληση της αποζηµίωσης µπορεί να γίνει: αα) εφάπαξ, µε καταβολή του πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόµενου ποσού,
ή ββ) µε άτοκες δόσεις επί του αρχικώς βεβαιωµένου ποσού και
διαγραφή προσαυξήσεων. Η ρύθµιση του προηγουµένου εδαφίου δεν αφορά την προσαύξηση του ενός τρίτου (1/3) της αποζηµίωσης, η οποία καταβάλλεται εφάπαξ. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ο αριθµός των δόσεων και
κάθε σχετικό θέµα εξόφλησης της αποζηµίωσης αυθαίρετης
χρήσης. Από την καταβολή αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης
εξαιρούνται έργα υποδοµών ή κοινής ωφέλειας που αφορούν
κοινόχρηστα αγαθά εφόσον αποδεδειγµένα έχουν κατασκευασθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο
άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), είτε από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, είτε από νοµίµως λειτουργούσες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας εφόσον ανήκουν αποκλειστικά ή κατά πλειοψηφία στο
Δηµόσιο ή σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, µε την προϋπόθεση το
πρωτόκολλο καθορισµού αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης να
µην έχει επικυρωθεί δικαστικά ή να µην έχει βεβαιωθεί ταµειακά
η αποζηµίωση.
β) Από την κατάθεση της αίτησης για την παραχώρηση της
χρήσης και µέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας
αναστέλλεται : αα) η εκτέλεση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης,
εκτός αυτών που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης έχουν
καταστεί τελεσίδικα, και διοικητικής αποβολής και η έκδοση
νέων, καθώς και ββ) η έκδοση νέων πρωτοκόλλων καθορισµού
αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης και η επιβολή νέων προστίµων
για τα προς παραχώρηση της χρήσης µε την παρούσα διαδικασία έργα και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.
γ) Η διετής αποκλειστική προθεσµία της παραγράφου 1,
καθώς και η αναστολή των µέτρων της περίπτωσης β’, αναστέλλουν την παραγραφή των απαιτήσεων και δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και την παραγραφή των ποινικών
αδικηµάτων που σχετίζονται µε την κατασκευή και χρήση των
έργων και εγκαταστάσεων του παρόντος και την αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίµων και αποζηµιώσεων. Κατά
τη διάρκεια της ανωτέρω διετούς αποκλειστικής προθεσµίας και
κατά το διάστηµα που εκκρεµεί η απόφαση επί της υποβληθείσας αίτησης για παραχώρηση της χρήσης, αναστέλλεται η πρόοδος των ποινικών διαδικασιών που σχετίζονται µε την
κατασκευή και χρήση των έργων και εγκαταστάσεων του παρόντος. Αν απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο η αίτηση παραχώρηση της χρήσης, τότε λαµβάνονται και εκτελούνται όλα τα
µέτρα, η έκδοση των οποίων είχε ανασταλεί.
3. Με την απόφαση περί παραχώρηση της χρήσης των έργων
παραχωρείται και η χρήση του χώρου των κατασκευών ή έργων.
Η παραχώρηση γίνεται πάντοτε µε αντάλλαγµα, που καθορίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 16Α , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις
διατάξεις του παρόντος νόµου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, του αν-
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ταλλάγµατος µπορεί να εξαιρεθούν ή να επιβληθεί µειωµένη καταβολή του για έργα υποδοµής ή κοινής ωφέλειας που αφορούν
κοινόχρηστα αγαθά και ανήκουν στο Δηµόσιο ή σε Ο.Τ.Α. α’ και
β’ βαθµού ή σε Ν.Π.Δ.Δ., από την χρήση των οποίων ο κύριος
του έργου ή ο φορέας διαχείρισης δεν εισπράττει αντάλλαγµα ή
το εισπραττόµενο αντάλλαγµα δεν υπερβαίνει την αναγκαία για
την συντήρηση του έργου δαπάνη.
4. Ο χώρος των κατασκευών ή έργων για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί άδεια µε τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 27, παραχωρείται εφεξής κατά χρήση έναντι ανταλλάγµατος, που
καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α, εκτός αν πρόκειται για
έργα υποδοµής ή κοινής ωφέλειας που αφορούν κοινόχρηστα
αγαθά, ανήκουν στο Δηµόσιο ή σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού ή σε
Ν.Π.Δ.Δ. και από τη χρήση των οποίων ο κύριος του έργου ή ο
φορέας διαχείρισης δεν εισπράττει αντάλλαγµα ή το εισπραττόµενο αντάλλαγµα δεν υπερβαίνει την αναγκαία για την συντήρηση του έργου δαπάνη. Για την παραχώρηση του
προηγουµένου εδαφίου υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόµενο µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, διαφορετικά θεωρείται αυθαίρετος
χρήστης και λαµβάνονται σε βάρος του τα προβλεπόµενα µέτρα.
5. Έργα που υλοποιήθηκαν στον αιγιαλό, στην παραλία και
στον συνεχόµενο ή παρακείµενο θαλάσσιο χώρο πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου από νοµίµως λειτουργούσες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και αφορούν τοποθέτηση υποθαλάσσιων καλωδίων θεωρούνται νόµιµα και εκδίδεται σχετική
διαπιστωτική πράξη από την αρµόδια Υπηρεσία της Γενικής
Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών. Την ευθύνη για την απόδειξη του χρόνου και του φορέα κατασκευής και την καταγραφή του έργου την έχει ο αιτών. Στην
περίπτωση αυτή υπάρχει απαλλαγή από την καταβολή αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης. Για τη συντήρηση ή επισκευή των
έργων της παρούσας εφαρµόζεται η διαδικασία της παραγράφου 11 του άρθρου 14.
6. Η παραχώρηση της χρήσης έργων και εγκαταστάσεων, που
έχουν εκτελεσθεί µη νόµιµα εντός του αιγιαλού, παραλίας, όχθης
ή παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους
του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης
πλεύσιµου ποταµού είτε από νοµίµως λειτουργούντα ναυταθλητικά σωµατεία, αναγνωρισµένα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού είτε από την ίδια τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
γίνεται, κατ’ εξαίρεση, µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 18Α.
7. Αν υφίσταται άµεσος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή
για το περιβάλλον λόγω βλάβης ή φθορών σε υφιστάµενες λειτουργούσες εγκαταστάσεις και έργα, για τα οποία έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την παραχώρηση της χρήσης σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, για την εκτέλεση των επειγουσών εργασιών επισκευής, προς αποτροπή του κινδύνου, ακολουθείται η διαδικασία
της παραγράφου 11 του άρθρου 14.»
Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 2971/2001
Το άρθρο 15 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
1. Απαγορεύεται η παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης
του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης,
του υδάτινου στοιχείου, του πυθµένα και του υπεδάφους του
βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης
πλεύσιµου ποταµού, εκτός αν επιβάλλεται για λόγους υπέρτερου
δηµοσίου συµφέροντος, εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης, ασφάλειας, προστασίας αρχαιοτήτων, υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
2. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3
του άρθρου 2 είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθµένα και του υπεδάφους του βυθού της
θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου πο-
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ταµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
3. Οι παραχωρήσεις του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης,
της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθµένα και
του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού υπόκεινται πάντοτε σε
µονοµερή ανάκληση από το Δηµόσιο για λόγους υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης, ασφάλειας, δηµόσιας υγείας, προστασίας αρχαιοτήτων και
προστασίας του περιβάλλοντος, εφαρµογής των τοπικών χωρικών σχεδίων και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, όπως
αυτό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (Α’101), καθώς και για την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους, αζηµίως για το
Δηµόσιο.
4. Για την παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης , της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου,
του πυθµένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού καταβάλλεται αντάλλαγµα. Κατ’ εξαίρεση, µπορεί ο Υπουργός
Οικονοµικών να αποφασίζει την χωρίς αντάλλαγµα παραχώρηση,
για την εκτέλεση έργων δηµόσιας ωφέλειας ή για την εκτέλεση
εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, ερευνητικού, αθλητικού ή πολιτιστικού περιεχοµένου βραχείας χρονικής διάρκειας, αποκλειστικά
σε υπηρεσίες του Δηµοσίου, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
ή Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού και νοµικά Πρόσωπα του ν. 3429/2005
(Α’ 314). Σε περίπτωση παραχώρησης έναντι ανταλλάγµατος, το
αντάλλαγµα ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α µειωµένο κατά
δέκα τοις εκατό (10 %). Στην πράξη παραχώρησης περιλαµβάνονται όροι χρήσης που διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση
του κοινού. Με τις πράξεις παραχώρησης τίθενται από τη Διοίκηση όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση συγκεκριµένων εκτάσεων και για περιορισµένη χρονικά διάρκεια χρήσης. Επίσης,
µπορεί να τίθενται περιορισµοί για λόγους επιτακτικού δηµοσίου
συµφέροντος που αφορά την εθνική άµυνα και δηµόσια ασφάλεια, άλλη δηµόσια ανάγκη ή την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
5. Όταν στην παραχωρούµενη έκταση περιλαµβάνονται αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία και ιστορικοί τόποι απαιτείται η σύµφωνη
γνώµη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Όταν στην
παραχωρούµενη έκταση περιλαµβάνονται προστατευόµενες περιοχές, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6. α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του
ν.
3986/2011 (Α’ 152), οι πράξεις παραχώρησης είναι προσωποπαγείς. Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να µεταβιβάσει µερικά ή ολικά το δικαίωµα, που αποκτά µε την πράξη
παραχώρησης σε άλλον, ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’
αυτό µε ή χωρίς αντάλλαγµα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
άλλες διατάξεις του παρόντος νόµου.
β) Αν ο παραχωρησιούχος είναι Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, είναι, κατ’
εξαίρεση, δυνατή η περαιτέρω παραχώρηση προς τρίτους µε αντάλλαγµα που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α και µε
την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόµου.
γ) Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθµού είναι υποχρεωµένοι, εκ των παραχωρουµένων σ’ αυτούς κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας,
όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του βυθού θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης
πλεύσιµου ποταµού, να παραχωρούν κάθε χρόνο το δέκα τοις
εκατό (10%), κατά προτεραιότητα, µε κριτήρια κοινωνικά, εντοπιότητας ή σε επιχειρήσεις µορφών κοινωνικής οικονοµίας και
µε αντάλλαγµα, που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α.
Προς τον σκοπό αυτό, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθµού ανακοινώνουν κάθε
χρόνο τις θέσεις, οι οποίες παραχωρούνται µε τα ανωτέρω κριτήρια. Αν υποβληθούν περισσότερες από µία αιτήσεις διενεργείται προφορική δηµοπρασία, στην οποία ως τιµή εκκίνησης
ορίζεται το αντάλλαγµα που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
16Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών ρυθµίζονται τα κοινωνικά κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας
περίπτωσης.
7. Το αντάλλαγµα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και
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13Α, είτε αυτές γίνονται απευθείας από το Δηµόσιο είτε από
τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού προς τρίτους, και ανεξαρτήτως του τρόπου παραχώρησης (ήτοι µε απευθείας παραχώρηση προς τους
όµορους, προφορική ή ηλεκτρονική δηµοπρασία) κατατίθεται
από τον παραχωρησιούχο στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., ύστερα από σχετικό σηµείωµα που εκδίδει η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία,
ύστερα από ενηµέρωση του οικείου Ο.Τ.Α. σχετικά µε την προς
τον τρίτο παραχώρηση, και αποδίδεται κατά εξήντα τοις εκατό
(60%) στον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά σαράντα τοις εκατό (40%) στο
Δηµόσιο. Ειδικά για τις περιοχές για τις οποίες έχουν ιδρυθεί Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών του ν. 4519/2018,
από το αντάλλαγµα ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) εκ του αποδιδόµενου στους Ο.Τ.Α. και ένα τοις εκατό (1%) εκ του αποδιδόµενου στο Δηµόσιο, αποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο για τη
χρηµατοδότηση των αντίστοιχων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών.
8. Αν ο δικαιούχος παραχώρησης, αρχικός ή τελικός, παραβιάζει διατάξεις του νόµου ή όρους και περιορισµούς που έχουν
τεθεί στην πράξη παραχώρησης ή προβαίνει σε µεταβολή του
σκοπού, της χρήσης ή της φύσης του παραχωρηθέντος ακινήτου, ανακαλείται υποχρεωτικά η παραχώρηση, αζηµίως για το
Δηµόσιο, µε την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, εφαρµόζονται τα άρθρα 27 και 29 και υφιστάµενα
έργα καταλαµβάνονται από το Δηµόσιο.
9. Η πράξη παραχώρησης δεν υποκαθιστά άλλες απαιτούµενες άδειες ή εγκρίσεις.
10. Ο Υπουργός Οικονοµικών µπορεί να εξαιρεί, µε απόφασή
του, από την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού ιδίως για λόγους επικινδυνότητας, δηµόσιας ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, ιστορικής προστασίας, για λόγους κοινωνικούς και
για λόγους µεγάλης τοπικής σηµασίας, ύστερα από τεκµηριωµένη γνωµοδότηση του οικείου Ο.Τ.Α. ή της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας. Οι εξαιρέσεις της παρούσας ισχύουν για πέντε
(5) έτη, µετά την πάροδο των οποίων επανεξετάζονται όλες οι
περιπτώσεις. Ο Υπουργός Οικονοµικών µπορεί να τροποποιεί
ανά έτος την απόφασή του µε την προσθήκη και νέων εξαιρέσεων. Για όσους από τους εξαιρούµενους αιγιαλούς της παρούσας παραγράφου υφίστανται ενεργές συµβάσεις παραχώρησης
κατά το χρόνο έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης του προηγουµένου εδαφίου, η εξαίρεση αρχίζει από τη λήξη της παραχώρησης.
11. Οι πράξεις παραχώρησης καταχωρίζονται σε Ηλεκτρονικό
Μητρώο Πληροφοριών (ΗΜΠ), το οποίο εξασφαλίζει τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα, µε ηλεκτρονικά µέσα, µε τους λοιπούς συµπράττοντες φορείς του Δηµοσίου. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουρισµού
καθορίζονται οι όροι, οι προδιαγραφές, η παροχή και συντήρηση, οι διαδικασίες και άδειες ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών του ΗΜΠ, τα στοιχεία που
καταχωρίζονται στο ΗΜΠ και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την υλοποίηση και τη λειτουργία του.»
Άρθρο 36
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 2971/2001
Το άρθρο 16 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουρισµού, για σκοπούς που ανήκουν στην αρµοδιότητά τους,
επιτρέπεται η παραχώρηση, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 13 και 14, της χρήσης νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλασσίων εκτάσεων, καθώς και του συνεχόµενου αιγιαλού
και της παραλίας για την εξυπηρέτηση σκοπών γεωργικών, κτηνοτροφικών (ιδίως για εκτροφή ζώων, εγκατάσταση µελισσοκο-

µείων και εκτροφείων σαλιγκαριών), αλιευτικών, υδατοκαλλιέργειας, ναυταθλητικών, τουριστικών, ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε, ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας, εθνικής άµυνας και
ασφάλειας και περιβαλλοντικής έρευνας. Με την αίτηση για την
παραχώρηση προσκοµίζεται η απαιτούµενη από ειδικές διατάξεις άδεια και βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας ότι η συγκεκριµένη χρήση ή δραστηριότητα δεν αντίκειται σε συγκεκριµένο
χωροταξικό σχεδιασµό, σε ειδικότερες διατάξεις προστασίας
του φυσικού περιβάλλοντος του ν. 1650/1986 ή σε διατάξεις
περί χρήσεων γης. Στην περίπτωση παραχώρησης για σκοπούς
περιβαλλοντικής έρευνας εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Επιτρέπεται κατά τον ίδιο τρόπο και για τους σκοπούς της
παραγράφου 1 χωρίς δηµοπρασία, η κατά χρήση παραχώρηση
νησίδων του Δηµοσίου σε αγροτικούς, αγροτοβιοµηχανικούς, γεωργικούς, κτηνοτροφικούς και αλιευτικούς συνεταιρισµούς, οργανώσεις παραγωγών του αγροτικού τοµέα και σε δηµοτικές
επιχειρήσεις του άρθρου 266 του ν. 3463/2006. Με την αίτηση
για την παραχώρηση προσκοµίζεται η απαιτούµενη από ειδικές
διατάξεις άδεια και βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας ότι η συγκεκριµένη χρήση ή δραστηριότητα δεν αντίκειται σε συγκεκριµένο χωροταξικό σχεδιασµό, σε ειδικότερες διατάξεις
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του ν. 1650/1986 ή
σε διατάξεις περί χρήσης γης.
3. Η παραχώρηση της παραγράφου 1 γίνεται ύστερα από δηµοπρασία, η οποία µπορεί να διενεργείται και ηλεκτρονικά, τα δε
πρακτικά της εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονοµικών. Ως τιµή
εκκίνησης ορίζεται το αντάλλαγµα που υπολογίζεται σύµφωνα
µε το άρθρο 16Α. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυνατή η απευθείας παραχώρηση σε Ν.Π.Δ.Δ.,
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, αλλά και σε ιδιώτες αν προηγήθηκαν δύο (2) άγονες δηµοπρασίες ή αν σε αυτές δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από περισσότερους ενδιαφερόµενους και δεν
αναπτύχθηκε πραγµατικός ανταγωνισµός. Το αντάλλαγµα της
απευθείας παραχώρησης του προηγούµενου εδαφίου καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 16Α.
4. Για την εκτέλεση έργων στο πλαίσιο της παραχώρησης του
παρόντος άρθρου εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 14.
5. Στις παραχωρήσεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
αναλόγως οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου
15.»
Άρθρο 37
Προσθήκη άρθρου 16Α στον ν. 2971/2001
Στον ν. 2971/2001 µετά το άρθρο 16 προστίθεται άρθρο 16Α
ως εξής:
«Άρθρο 16Α
Αντάλλαγµα χρήσης – αποζηµίωση αυθαίρετης χρήσης
1. Το αντάλλαγµα χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του
βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού για τις χρήσεις των άρθρων 11, 12, 13, 13Α, 14 και
16, καθώς και η αποζηµίωση αυθαίρετης χρήσης των χώρων
αυτών, καθορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για την παραχώρηση οργάνου µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Τ.Β. = Τιµή Βάσης.
Ε.Δ. = Είδος Δραστηριότητας.
Ε.Χ. = Εµβαδόν Χώρου.
2. Η Τιµή Βάσης για κάθε γεωγραφική περιοχή καθορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Για τον καθορισµό της
τιµής βάσης λαµβάνονται υπόψη οι αντικειµενικές και µισθωτικές
αξίες των πλησιέστερων ακινήτων εκάστης γεωγραφικής περιοχής.
3. Το Είδος Δραστηριότητας διαιρείται στις εξής κατηγορίες:
α) Απλή χρήση (οµπρέλες – ξαπλώστρες, καντίνες, µη µηχανοκίνητα θαλάσσια µέσα αναψυχής κ.λπ.).
β) Απλή χρήση µε µηχανοκίνητα µέσα αναψυχής.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ’ - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

γ) Απλή χρήση των παραγράφων 8, 9, 11 και 13 του άρθρου
13Α (πολιτιστικές εκδηλώσεις, γαµήλιες τελετές, εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, λήψεις µε οπτικοακουστικά µέσα, ερευνητικοί σκοποί).
δ) Απλή χρήση των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 13Α
(φουσκωτά θαλάσσια µέσα αναψυχής, υδατοκαλλιέργειες).
ε) Έργα των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 14 (έργα κοινής ωφέλειας, ναυταθλητικά, ανάπλασης, εξυπηρέτησης ερευνητικών σκοπών).
στ) Έργα της περίπτωσης ε’ του άρθρου 14 (Υδατοκαλλιέργειες) και της παραγράφου 3 του άρθρου 14 (υποθαλάσσιοι αγωγοί, καλώδια, ναύδετα κ.λπ.).
ζ) Έργα του άρθρου 11 και των περιπτώσεων στ’, ζ’ και η’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 14 (έργα και εγκαταστάσεις που
εκτελέστηκαν ύστερα από σύµβαση µε το Δηµόσιο, τον Ε.Ο.Τ.,
τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ή τους Ο.Τ.Α. ή µε βάση αναπτυξιακούς νόµους, καθώς και έργα λιµενικά, συγκοινωνιακά,
Α.Π.Ε κ.λπ.).
4. Ο συντελεστής βαρύτητας κάθε Είδους Δραστηριότητας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από
εισήγηση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ο µαθηµατικός τύπος από τον οποίο θα προκύπτει το αντάλλαγµα
χρήσης µε βάση τα προηγούµενα κριτήρια και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή του. Το αντάλλαγµα υπολογίζεται σε
ετήσια βάση και ειδικά για τις χρήσεις του άρθρου 14 αναπροσαρµόζεται ανά πενταετία.
Το αντάλλαγµα που προκύπτει από το παρόν άρθρο στις περιπτώσεις των δηµοπρασιών αποτελεί την τιµή εκκίνησης.
Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2971/2001
Στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται ο φορέας διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα, µε απόφαση της διοίκησής του, που εγκρίνεται, ύστερα
από σύµφωνη γνώµη του Γ.Ε.Ν., από τον Γενικό Γραµµατέα της
Περιφέρειας και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να παραχωρεί, µε αντάλλαγµα και για ορισµένο χρονικό
διάστηµα, τη χρήση χώρων που βρίσκονται µέσα στη Χερσαία
Ζώνη Λιµένα. Εφόσον η παραχώρηση αφορά έργο ή δραστηριότητα που απαιτεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ακολουθείται
υποχρεωτικά η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για
παραχώρηση χώρων της ζώνης λιµένα σε βιοµηχανικές µονάδες,
απαιτείται και σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, µεταλλευτικές,
λατοµικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις βιοµηχανικών ορυκτών
απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, ενώ για αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Οι γνώµες του προηγουµένου εδαφίου πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς
αυτές. Στην απόφαση παραχώρησης καθορίζεται το αντάλλαγµα
για τη χρήση των ανωτέρω χώρων, καθώς και οι λοιποί όροι της
παραχώρησης. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται για τους
τουριστικούς λιµένες του άρθρου 29 του
ν.
2160/1993.»
2. H παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του αρµόδιου φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα, χωρίς να απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Γ.Ε.Ν.
και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εγκρίνονται οι παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων της χερσαίας
ζώνης λιµένα χρονικής διάρκειας µικρότερης των τριών (3) ετών,
που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο µόνιµης ή προσωρινής φύσης. Οι παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων στην
περιοχή αρµοδιότητας των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε., εγκρίνονται από το Διοικητικό τους Συµβούλιο. Οι παραχωρήσεις απλής
χρήσης τελούν πάντα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του
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παρόντος νόµου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών
πράξεων ή των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’
εφαρµογή του ή του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για
την προστασία του αιγιαλού. Για παραχωρήσεις που συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο µόνιµης ή προσωρινής φύσης και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο των Οργανισµών Λιµένων
Α.Ε., πριν από την υλοποίηση της παραχώρησης απαιτείται η
προηγούµενη έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται για τους τουριστικούς λιµένες του άρθρου 29 του ν. 2160/1993.»
Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 2971/2001
Το άρθρο 27 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 27
Προστασία αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης,
υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους
του πυθµένα θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης
και κοίτης πλεύσιµου ποταµού
«1. Κατ’ αυτού που επελήφθη και κατέχει αυτογνωµόνως αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθµένα
και υπέδαφος του βυθού θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και
κοίτης πλεύσιµου ποταµού συντάσσεται από τον Προϊστάµενο
της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας Πρωτόκολλο Διοικητικής
Αποβολής (Π.Δ.Α.), το οποίο κοινοποιείται σ’ αυτόν κατά του
οποίου απευθύνεται, ανεξαρτήτως του χρόνου ενάρξεως κατοχής του χώρου. Επίσης, τοιχοκολλάται µέσα σε τρείς (3) ηµέρες
από την ανωτέρω κοινοποίηση στην αυθαίρετη κατασκευή, αν
υπάρχει, και στο δηµοτικό κατάστηµα του οικείου δήµου και
αναρτάται στο διαδίκτυο µέσω του προγράµµατος «Διαύγεια»,
τηρουµένων των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Αν είναι άγνωστη η διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής του
προσώπου κατά του οποίου απευθύνεται το πρωτόκολλο ή αν
αυτό είναι κάτοικος αλλοδαπής, η κοινοποίηση γίνεται σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε.. Κατά του
Π.Δ.Α. επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής, µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου, η οποία δεν µπορεί να παραταθεί, ενώπιον του αρµόδιου κατά τόπον Μονοµελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει αυτήν
κατά την ειδική διαδικασία των µισθωτικών διαφορών. Η άσκηση
ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση του πρωτοκόλλου, ο ανακόπτων, όµως, µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει από το δικαστήριο την αναστολή της εκτέλεσης µέχρι την έκδοση της
απόφασης επί της ανακοπής. Αν δεν ασκηθεί εµπροθέσµως ανακοπή, το Π.Δ.Α. θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από εκείνον
που έχει έννοµο συµφέρον να το προσβάλει. Αντίγραφο της ανακοπής µε κλήση προς συζήτηση κοινοποιείται µέσα στην ίδια
ανατρεπτική προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών στον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας που το εξέδωσε, επί ποινή ακυρότητας της ασκηθείσας ανακοπής. Κατάθεση παραβόλου ή
εγγραφή της ασκούµενης ανακοπής στο βιβλίο διεκδικήσεων δεν
απαιτείται. Το βάρος της απόδειξης φέρει ο ανακόπτων, µε τα
δε προσαγόµενα αποδεικτικά µέσα συνεκτιµώνται και όσα προσκοµίζονται από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία. Κατά της
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου επιτρέπεται έφεση
ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου. Η έφεση ασκείται, σύµφωνα
µε τις κοινές διατάξεις, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών. Κατά της απόφασης του Εφετείου δεν χωρεί ένδικο
µέσο. Οι προθεσµίες του παρόντος δεν παρατείνονται λόγω
απόστασης. Για την κλήση του Δηµοσίου ισχύουν οι ειδικές περί
αυτού διατάξεις. Η απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζει την επιδίωξη των
δικαιωµάτων σύµφωνα µε την τακτική διαδικασία είτε από τον
ιδιώτη είτε από το Δηµόσιο, οι δε ισχύουσες διατάξεις δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Το Π.Δ.Α., όταν τελεσιδικήσει, εκτελείται από δικαστικό επιµελητή ύστερα από
έγγραφη εντολή του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτηµατικής
Υπηρεσίας. Αν το Π.Δ.Α. ακυρωθεί τελεσιδίκως για λόγους που
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αφορούν την κυριότητα ή τη νοµή του χώρου, ο ανακόπτων οφείλει να ασκήσει τακτική αγωγή µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από
την επίδοση της απόφασης, διαφορετικά το πρωτόκολλο παραµένει σε ισχύ και εκτελείται. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1539/1938 (Α’488).
2. Σε βάρος οποιουδήποτε κατέχει ή κάνει χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα
θάλασσας και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, χωρίς συµβατική
σχέση µε το Δηµόσιο ή Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, στον οποίο έχει νοµίµως παραχωρηθεί η χρήση αυτών, εκδίδεται Πρωτόκολλο Καθορισµού Αποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.), µε το
οποίο επιβάλλεται αποζηµίωση για την άνευ συµβατικής σχέσης
κατάληψη ή και χρήση του χώρου. Η αποζηµίωση υπολογίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 16Α. Με το ίδιο πρωτόκολλο επιβάλλεται
και πρόστιµο, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της
καθορισθείσας αποζηµίωσης. Για τον υπολογισµό του προστίµου
του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες περιστάσεις της παράβασης, ιδίως δε το είδος και η έκταση του
καταληφθέντος χώρου, η επ’ αυτού ασκούµενη δραστηριότητα,
καθώς και η υποτροπή του υποχρέου. Αν το πρωτόκολλο εκδίδεται σε βάρος περισσοτέρων προσώπων, αυτά καθίστανται συνυπόχρεα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή της
καθορισθείσας αποζηµίωσης και του προστίµου. Το πρωτόκολλο
κοινοποιείται σ’ αυτόν κατά του οποίου εκδόθηκε, ανεξαρτήτως
του χρόνου ενάρξεως κατοχής του χώρου. Αν είναι άγνωστη η
διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής του προσώπου προς το οποίο
κοινοποιείται το πρωτόκολλο ή αν αυτό είναι κάτοικος αλλοδαπής, η κοινοποίηση γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε.. Κατά του Π.Κ.Α.Α.Χ. επιτρέπεται η
άσκηση ανακοπής ενώπιον του αρµοδίου Μονοµελούς Πρωτοδικείου, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου, η οποία δεν
µπορεί να παραταθεί. Η ανακοπή κοινοποιείται στον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας που εξέδωσε το πρωτόκολλο
µέσα στην ίδια ανατρεπτική προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της ανακοπής απαιτείται, ως την
πρώτη συζήτησή της, να προσκοµιστεί στο δικαστήριο αποδεικτικό καταβολής ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) της καθορισθείσας αποζηµίωσης, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Το ανωτέρω ποσό, αν
η ανακοπή απορριφθεί ή γίνει εν µέρει δεκτή για οποιοδήποτε
λόγο, συνυπολογίζεται κατά τη σχετική εκκαθάριση της αξίωσης
του Δηµοσίου, ενώ, αν αυτό γίνει δεκτό, αποδίδεται σε αυτόν που
το κατέβαλε, χωρίς τόκο. Οι έννοµες αυτές συνέπειες επέρχονται
ακόµη κι αν δεν υπάρχει σχετική ρητή διάταξη στην απόφαση. Η
άσκηση ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση του ανωτέρω
πρωτοκόλλου, µε αίτηση, όµως, του ανακόπτοντος, µπορεί να
ζητηθεί από το αρµόδιο δικαστήριο η αναστολή εκτέλεσης αυτού
µέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής. Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί ανακοπών κατά Π.Κ.Α.Α.Χ. δεν χωρεί
ένδικο µέσο. Αν η απόφαση που εκδίδεται ακυρώνει το πρωτόκολλο για λόγους που αφορούν την κυριότητα ή τη νοµή του
χώρου, ο ανακόπτων οφείλει να ασκήσει τακτική αγωγή µέσα σε
ενενήντα (90) ηµέρες από την επίδοση της απόφασης, διαφορετικά το πρωτόκολλο παραµένει σε ισχύ και εκτελείται. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.
1539/1938. Ειδικά για τις περιοχές για τις οποίες έχουν ιδρυθεί
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών του ν.
4519/2018, από την αποζηµίωση και το πρόστιµο που επιβλήθηκαν µε το Π.Κ.Α.Α.Χ. ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) αποδίδεται
στο Πράσινο Ταµείο για τη χρηµατοδότηση των αντίστοιχων ανωτέρω Φορέων, ρητώς απαγορευοµένης της µεταφοράς οποιουδήποτε ποσοστού από το ποσό αυτό σε οποιονδήποτε άλλο
φορέα ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση.
3. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης για εποχιακή
χρήση, ιδίως για τις περιπτώσεις των άρθρων 13 και 13Α, κατά
παρέκκλιση της παραγράφου 1, δεν εκδίδεται Π.Δ.Α., αλλά
Πράξη
Άµεσης
Αποµάκρυνσης
των
αυθαίρετων
κατασκευών/πραγµάτων του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται µέσα σε πέντε (5) ερ-
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γάσιµες ηµέρες από την έκδοσή της στον καθ’ ου η Πράξη και
στον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθµού. Κατά της Πράξης Άµεσης Αποµάκρυνσης επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών του αρµοδίου κατά τόπο Μονοµελούς
Πρωτοδικείου, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία πέντε (5 ) ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης, η οποία δεν µπορεί να
παραταθεί. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει η ανακοπή να κοινοποιηθεί στον Προϊστάµενο της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας. Η ανακοπή συζητείται µε τη διαδικασία ασφαλιστικών
µέτρων εντός πέντε (5) ηµερών από την κατάθεσή της, η δε απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3) ηµερών από τη συζήτησή της.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί ένδικο µέσο. Η απόφαση
κοινοποιείται µε επιµέλεια του ανακόπτοντος στον Προϊστάµενο
της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας και στον οικείο Δήµο. Μέσα
σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την έκδοση της απόφασης
επί της ανακοπής του προηγούµενου εδαφίου ή την πάροδο
άπρακτης της προθεσµίας για την άσκηση της ανακοπής εναντίον της Πράξης Άµεσης Αποµάκρυνσης, ο καθ’ ου η Πράξη
οφείλει να αποµακρύνει τις κατασκευές/πράγµατα, µε τα οποία
έχει γίνει η κατάληψη. Ο οικείος Ο.Τ.Α. α’ βαθµού διαπιστώνει
την εµπρόθεσµη αποµάκρυνσή τους. Αν αυτά δεν αποµακρυνθούν εµπρόθεσµα, ο οικείος Ο.Τ.Α. α’ βαθµού υποχρεούται να
τα αποµακρύνει µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την πάροδο της προθεσµίας εντός της οποίας ο καθ’ ου όφειλε να ενεργήσει για την αποµάκρυνση. Επίσης, εκδίδεται Π.Κ.Α.Α.Χ., µε το
οποίο επιβάλλεται αποζηµίωση και πρόστιµο που καθορίζονται
στο διπλάσιο των υπολογιζοµένων σύµφωνα µε την παράγραφο
2. Επιπλέον, ο αυθαίρετος κάτοχος, ο σύζυγός του, οι συγγενείς
του εξ αίµατος και εξ αγχιστείας µέχρι το δεύτερο βαθµό, καθώς
και οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρείες ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, στις οποίες είναι εταίρος ο αυθαίρετος κάτοχος ή κάποιος από τα προηγούµενα πρόσωπα, αποκλείονται από
οποιαδήποτε παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους του
βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης
πλεύσιµου ποταµού για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών.Οι ρυθµίσεις της συγκεκριµένης παραγράφου εφαρµόζονται και για
όσους επεκτείνονται αυθαίρετα σε χώρο πέραν αυτού που τους
έχει παραχωρηθεί νοµίµως.
4. Τα πάσης φύσεως κτίσµατα και γενικώς κατασκευάσµατα,
τα οποία έχουν εν όλω ή εν µέρει κατασκευασθεί στον αιγιαλό,
την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο,
τον πυθµένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού, χωρίς σχετική άδεια σύµφωνα µε τα άρθρα 11, 12, 12Α, 13, 13Α, 14 και 16
θεωρούνται παράνοµα και κατεδαφίζονται, ανεξάρτητα από το
χρόνο κατασκευής τους ή της χρήσης τους. Οµοίως κατεδαφίζονται τα πάσης φύσεως κτίσµατα και εν γένει κατασκευάσµατα,
τα οποία έχουν ανεγερθεί ή θα αναγερθούν χωρίς άδεια στον αιγιαλό ή την παραλία, µετά τον καθορισµό και τη συντέλεση των
απαλλοτριώσεων των άρθρων 7 και 10, ανεξάρτητα από το χρόνο
ανέγερσής τους ή αν κατοικούνται ή διαφορετικά πως χρησιµοποιούνται. Προς τούτο ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας εκδίδει πρωτόκολλο κατεδάφισης, το οποίο
κοινοποιεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999
(Α’ 97), στον φερόµενο κύριο ή νοµέα ή κάτοχο ή κατασκευαστή
αυτών, ο οποίος οφείλει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την
κοινοποίηση να κατεδαφίσει τα κτίσµατα και να άρει τα πάσης
φύσεως κατασκευάσµατα. Παράλληλα, η αρµόδια Κτηµατική
Υπηρεσία αποστέλλει το πρωτόκολλο κατεδάφισης στο Γενικό
Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Από την κατεδάφιση εξαιρούνται κτίσµατα και κατασκευάσµατα που τελούν
υπό την προστασία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού,
καθώς και κατασκευές ή κτίσµατα που έχουν ήδη κηρυχθεί προστατευόµενα ή διατηρητέα µε απόφαση αρµόδιας αρχής. Ενόσω
εκκρεµεί η διαδικασία κήρυξης αυτών ως προστατευοµένων ή
διατηρητέων, αναστέλλεται η έκδοση ή η εκτέλεση εκδοθέντος
πρωτοκόλλου κατεδάφισης.
5. Αν δεν µπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα του προσώπου
που κατέλαβε την κοινόχρηστη έκταση και ανήγειρε ή κάνει
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χρήση της παράνοµης κατασκευής, η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία δηµοσιεύει πρόσκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει σχετικά να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την ταυτότητά του. Η
πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών και δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα µε πανελλήνια κυκλοφορία και µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, που
εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δήµου ή της περιφερειακής ενότητας, αν στο Δήµο δεν εκδίδεται τέτοια εφηµερίδα. Μετά την
άπρακτη πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση, το πρωτόκολλο εκδίδεται κατά αγνώστου και τοιχοκολλάται στην προς κατεδάφιση κατασκευή και στο κατάστηµα του
οικείου Δήµου. Η συντασσόµενη έκθεση αποστέλλεται στην Κτηµατική Υπηρεσία. Αν είναι άγνωστη η διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής του προσώπου προς το οποίο κοινοποιείται το
πρωτόκολλο ή αν αυτό είναι κάτοικος αλλοδαπής, η κοινοποίηση
γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφου 2 του άρθρου 84 του
Κ.Ε.Δ.Ε..
6. Αν µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την τελευταία κοινοποίηση του πρωτοκόλλου ή την τοιχοκόλλησή του δεν
κατεδαφιστεί η αυθαίρετη κατασκευή, ειδοποιείται για την κατεδάφιση η οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση, ο Γενικός Γραµµατέας
της οποίας έχει την ευθύνη γι αυτή. Σε περίπτωση αδυναµίας, ο
Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ζητά την
τεχνική υποστήριξη της οικείας Περιφέρειας, η Τεχνική Υπηρεσία
της οποίας υποχρεούται να προβεί στην κατεδάφιση. Το πρωτόκολλο ισχύει ως άδεια κατεδάφισης της αρµόδιας αρχής και η
σχετική δαπάνη βαρύνει εις ολόκληρο το χρήστη και αυτόν που
παράνοµα προέβη στην κατασκευή που πρόκειται να κατεδαφιστεί, βεβαιώνεται δε και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κ.Ε.Δ.Ε..
7. Όλα τα µέτρα προστασίας που αφορούν αυθαίρετη χρήση
ή κατασκευές χωρίς άδεια ή µε υπέρβαση αυτής µέσα στη θάλασσα ή σε χερσαία ζώνη λιµένα εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Φορέα Διαχείρισης ή, αν δεν υπάρχει, της αρµόδιας
Λιµενικής Αρχής συνοδευόµενη από τα στοιχεία του αυθαίρετου
κατόχου ή χρήστη και σκαρίφηµα ή εποπτικό υλικό του καταληφθέντος χώρου, αν δε συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 4, τοιχοκολλάται επιπλέον και στο αρµόδιο
Λιµεναρχείο. Αν από τις κατασκευές της παραγράφου 4 προκύπτει άµεσος και κατεπείγων κίνδυνος για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, το πρωτόκολλο κατεδάφισης εκτελείται µετά την
πάροδο προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την τοιχοκόλληση στο
Λιµεναρχείο.
8. Για ζητήµατα που δεν ρυθµίζονται ειδικά στο παρόν άρθρο
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί προστασίας δηµόσιων
κτηµάτων, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
9. Οι δηµοτικές αρχές που παραχώρησαν την απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου,
πυθµένα και υπεδάφους του βυθού θάλασσας, λιµνοθάλασσας,
λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού υποχρεούνται να αναφέρουν αµελλητί στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις επί των κοινόχρηστων χώρων του παρόντος,
οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψή τους. Τις ίδιες υποχρεώσεις
έχουν και οι Φορείς Διαχείρισης για τις περιοχές αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα
και υπεδάφους του βυθού θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και
κοίτης πλεύσιµου ποταµού, χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιµένα της αρµοδιότητάς τους. Η παράβαση της υποχρέωσης
αυτής συνιστά το πειθαρχικό αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος, όπως προβλέπεται και τιµωρείται από τις οικείες για ένα έκαστο εξ αυτών διατάξεις.»
10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή και
στους Χώρους Ζώνης Λιµένα.
Άρθρο 40
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 2971/2001
Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Τρίτος που, κατά παράβαση της περίπτωσης α’ της παρα-
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γράφου 6 του άρθρου 15, µεταβιβάζει µερικά ή ολικά το δικαίωµα, που αποκτά µε την πράξη παραχώρησης, σε άλλον ή συνάπτει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό µε ή χωρίς αντάλλαγµα,
τιµωρείται µε την ποινή της παραγράφου 1 και, αν το δικαίωµα
αφορά έργα ή λιµενικές εγκαταστάσεις, και µε πρόστιµο ισόποσο µε το λιµενικό τέλος, που καταβάλλεται στον πλησιέστερο
λιµένα για τη χρήση παρόµοιων έργων ή λιµενικών εγκαταστάσεων, το οποίο βεβαιώνεται σε βάρος του αυθαίρετου χρήστη
και του αρχικού παραχωρησιούχου, οι οποίοι ευθύνονται εις ολόκληρο για την καταβολή του, µε απόφαση, άµεσα εκτελεστή, της
αρµόδιας λιµενικής αρχής, και εισπράττεται σύµφωνα µε της διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..»
Άρθρο 41
Τελικές διατάξεις
Μέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, κατεδαφίζονται όλες οι παράνοµες κατασκευές που
εµποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό και την παραλία.
Άρθρο 42
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τις οποίες
χορηγείται εξουσιοδότηση µε τις διατάξεις του ν. 2971/2001,
όπως τροποποιούνται ή προστίθενται στο ν. 2971/2001 µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάµενες κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.
2. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις
για τη διατήρηση έργων και κατασκευών και περαιτέρω παραχώρηση εξετάζονται κατά τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο
υποβολής τους. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί
να εξετασθεί η αίτησή του µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους
υποβάλλει σχετικό αίτηµα εντός τρίµηνης αποκλειστικής προθεσµίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης,
παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθµένα και υπεδάφους
του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης
πλεύσιµου ποταµού, που έχουν γίνει µε υπουργικές αποφάσεις
που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν.
2971/2001 όπως
ίσχυε πριν από την τροποποίησή του µε
τον παρόντα νόµο, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους.
4. Άδειες παραχώρησης χρήσης για την κατασκευή έργου επί
του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης,
του υδάτινου στοιχείου, του πυθµένα και του υπεδάφους του
βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και της κοίτης
πλεύσιµου ποταµού, που εκδόθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 εξακολουθούν να
ισχύουν µέχρι τη λήξη τους.
5. Για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων των
παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του
ν. 2971/2001,
όπως αυτό τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, τα οποία είχαν
κατασκευαστεί στον αιγιαλό, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθµένα και υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού, µέχρι 28.7.2011
και για τα οποία κατά τον χρόνο κατασκευής τους δεν υπήρχε η
υποχρέωση έκδοσης αναγκαίων αδειοδοτήσεων, υποβάλλονται
µέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειµένου να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες από τα συναρµόδια Υπουργεία. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των παραπάνω έργων γίνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4014/2011.
6. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του άρθρου
16Α, το αντάλλαγµα για τις παραχωρήσεις
και η αποζηµίωση
αυθαίρετης χρήσης καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 115 του από 11/12.11.1929 π.δ.
«περί διοικήσεως δηµοσίων κτηµάτων», το οποίο εκδόθηκε κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 2 του ν. 4266/1929 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 5895/1933, όπως περαιτέρω τροπο-
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ποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 20 του α.ν. 1540/1938,
19 του α.ν. 1919/1939, 2 του α.ν 1925/1951 και 5 παράγραφος 4
του α.ν. 263/1968.
7. Εκκρεµείς κατά την ηµέρα δηµοσίευσης του παρόντος
νόµου αιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και των παραγράφων 9 και 10 ου άρθρου 27 του ν. 2971/ 2001, όπως
ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους µε τον παρόντα νόµο, εξετάζονται κατά τις προϊσχύσασες διατάξεις. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να εξετασθεί η αίτησή του µε τις
διατάξεις του παρόντος Μέρους υποβάλλει σχετικό αίτηµα εντός
τρίµηνης αποκλειστικής προθεσµίας από την έναρξη ισχύος του
παρόντος στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία.
8. Η εξαίρεση από την παραχώρηση δικαιώµατος απλής χρήσης
αιγιαλού, µε βάση το άρθρο 8 της ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/
11.5.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισµός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεµάτων, αναγκαίων λεπτοµερειών και
διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων
ποταµών», (Β’ 1636), εξακολουθεί να
ισχύει.
9. Μετά την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14Α καταργείται
το άρθρο 51 του ν. 4599/2019 (Α’ 40) και η αδειοδότηση των
έργων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό γίνεται στο εξής σύµφωνα µε το άρθρο 14Α. Οι φάκελοι που έχουν κατατεθεί για την
αδειοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 51 του ν. 4599/2019 µπορεί
να συµπληρωθεί µέσα σε τρείς (3) µήνες από την έναρξη ισχύος
των αποφάσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14Α.
10. Κατά των αποφάσεων επανακαθορισµού της οριογραµµής
αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, που έχουν εκδοθεί
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου επιτρέπεται η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Δευτεροβάθµιας
Επιτροπής εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από
την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής αυτής.
11. Η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2971/2001, που αντικαθίσταται µε το άρθρο 24 του σχεδίου νόµου, αρχίζει από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Άρθρο 43
Απλούστευση διαδικασιών
στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους
1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 (Α’ 324), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Τριµελείς Επιτροπές γνωµοδοτούν για:
α) τη συµβιβαστική επίλυση διαφορών ή αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δηµοσίου, τη µη άσκηση αγωγών ή άλλων ένδικων βοηθηµάτων από το Δηµόσιο, την παραίτηση από αγωγές ή
άλλα ένδικα βοηθήµατα, που ασκήθηκαν από αυτό, την αποδοχή
αγωγών ή άλλων ένδικων βοηθηµάτων που ασκήθηκαν κατά του
Δηµοσίου, εφόσον η υπόθεση υπάγεται γενικά στην καθ’ ύλην,
αρµοδιότητα του Ειρηνοδικείου, του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
και του Μονοµελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. Το αυτνό ισχύει
και για υποθέσεις, που υπάγονται στην καθ’ ύλην, αρµοδιότητα
και κάθε άλλου δικαστηρίου, εφόσον το αντικείµενο της διαφοράς, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της ως ιδιωτικής ή διοικητικής, δεν υπερβαίνει το ποσό της καθ’ ύλην, αρµοδιότητας του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου,
β) τη µη άσκηση ένδικων µέσων κατά δικαστικών αποφάσεων,
που έχουν εκδοθεί, και την παραίτηση από ένδικα µέσα, που
έχουν ασκηθεί, ανεξάρτητα από το αντικείµενο ή το ποσό της
διαφοράς,
γ) τη µη άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών,

εφόσον η διαφορά µεταξύ του ποσού των αναγγελθεισών απαιτήσεων του Δηµοσίου ή του συνολικού εκπλειστηριάσµατος αφενός και του ποσού της κατάταξης του Δηµοσίου αφετέρου
υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
Κατ' εξαίρεση, οι Τριµελείς Επιτροπές αποφαίνονται µε σχετική Πράξη, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα µέλη
που τις συγκροτούν, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης και πρακτικού στις εξής περιπτώσεις: αα) για τη µη
άσκηση ένδικων µέσων κατά αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον δεν µπορεί να ασκηθεί παραδεκτά,
λόγω του ποσού της διαφοράς, έφεση ή αίτηση αναίρεσης, και
δεν συντρέχουν λόγοι για την κατ' εξαίρεση άσκησή τους, ββ)
για τη µη άσκηση ένδικων µέσων επί φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων και υποθέσεων εκτέλεσης (κοινής και διοικητικής), γγ) για τη µη άσκηση ένδικων µέσων κατά αποφάσεων
πολιτικών δικαστηρίων, εφόσον το αντικείµενο της διαφοράς δεν
υπερβαίνει το συνολικό ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000)
ευρώ κατά κεφάλαιο, ανά διάδικο γενικά ή ανά δανειολήπτη στις
περιπτώσεις αποφάσεων που εκδόθηκαν επί αγωγών που ερείδονται στις διατάξεις των άρθρων 1 και 11 του ν. 2322/1995
(Α’143) και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’
εξουσιοδότηση αυτών, δδ) για τη µη άσκηση ανακοπής κατά δηλώσεων τρίτων, οι οποίες υποβάλλονται συνεπεία κατασχέσεων,
που επιβάλλονται στα χέρια τους εκ µέρους των φορολογικών
και τελωνειακών αρχών, εε) για τη µη άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών, εφόσον η διαφορά µεταξύ του
ποσού των αναγγελθεισών απαιτήσεων του Δηµοσίου ή του συνολικού εκπλειστηριάσµατος αφενός και του ποσού της κατάταξης του Δηµοσίου αφετέρου δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ, στστ) για την εισαγωγή ή µη στο ακροατήριο υποθέσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις σε
συµβούλιο, σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 34Α και 34Β
του π.δ. 18/1989 (Α’8), του άρθρου 126Α του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας [ν. 2717/1999, (Α’ 97)] και της παρ. 3 του άρθρου
108Α του π.δ. 1225/1981 (Α’ 304). ζζ) για τη µη άσκηση ένδικων
µέσων για υποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998
(Α’ 275), στις περιπτώσεις αρχικών εγγραφών µε την ένδειξη
«αγνώστου ιδιοκτήτη», στις οποίες το Δηµόσιο, όπως προκύπτει
από έγγραφα όλων των αρµόδιων υπηρεσιών του, δεν προβάλλει, ούτε επιφυλάσσεται να προβάλλει δικαιώµατα επί του ακινήτου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Πράξη συντάσσεται
ύστερα από προφορική εισήγηση του εισηγητή της υπόθεσης,
περιέχει συνοπτική αιτιολογία που αναφέρεται στα έγγραφα του
φακέλου και το περιεχόµενό τους και δεν υπόκειται σε θεώρηση
ή έγκριση.
Με Πράξη, που εκδίδεται µε την ίδια διαδικασία, οι Τριµελείς
Επιτροπές παραπέµπουν στο οικείο Τµήµα οποιαδήποτε υπόθεση
της αρµοδιότητάς τους, αν κρίνουν ότι παρουσιάζει ιδιαίτερη
σπουδαιότητα ή έχει ευρύτερες δηµοσιονοµικές επιπτώσεις.
Με την εξαίρεση των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της
παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3086/2002, όπως προστέθηκε µε το
άρθρο 46 του ν. 4569/2018 (Α’179), για τη µη άσκηση ένδικων
βοηθηµάτων ή µέσων σε υποθέσεις του ν. 3869/2010 (Α’ 130) τίθεται απλή επισηµειωµατική πράξη στον φάκελο της υπόθεσης
που υπογράφεται από τον χειριστή της υπόθεσης και τον Προϊστάµενο του αντίστοιχου Γραφείου Ν.Σ.Κ..
Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., ύστερα από γνώµη
της Ολοµέλειας, µπορεί: α) να παραπέµπονται στις Τριµελείς
Επιτροπές υποθέσεις, µολονότι το αντικείµενο της διαφοράς δεν
υπάγεται στην αρµοδιότητά τους, εφόσον οι υποθέσεις αυτές
είναι όµοιες κατά το πραγµατικό και νοµικό µέρος, τα ανακύπτοντα ζητήµατα έχουν ήδη αντιµετωπιστεί από την Ολοµέλεια
και κρίνεται ότι παρέλκει η εισαγωγή τους σε Τµήµα ή στην Ολοµέλεια, β) να ορίζονται και άλλα είδη υποθέσεων επί των οποίων
οι Τριµελείς Επιτροπές αποφαίνονται µε Πράξη, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης και πρακτικού, και γ) να ορίζεται ότι για τη µη άσκηση ή την αποδοχή αγωγών ή ένδικων
βοηθηµάτων ή τη µη άσκηση ενδίκου µέσου, σε υποθέσεις µε
ανώτατο όριο την υλική αρµοδιότητα Ειρηνοδικείου ή που τα νοµικά τους ζητήµατα έχουν κριθεί µε αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων ή την παραίτηση από ένδικο µέσο που ασκήθηκε
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αποκλειστικά για διαφύλαξη της προθεσµίας, τίθεται επισηµειωµατική πράξη στον φάκελο της υπόθεσης που υπογράφεται
από τον χειριστή της υπόθεσης και τον Προϊστάµενο του αντίστοιχου Γραφείου Ν.Σ.Κ..
Η Τριµελής Επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ.
αποφαίνεται σε θέµατα αρµοδιότητάς της για υποθέσεις επαρχιών στις οποίες δεν λειτουργούν Δικαστικά Γραφεία ή αν στα
Δικαστικά Γραφεία που λειτουργούν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής ή σε υποθέσεις Γραφείων Νοµικών Συµβούλων
ή Ειδικών Γραφείων Νοµικών Συµβούλων στα οποία δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής λόγω του αριθµού των µελών του
Ν.Σ.Κ. που υπηρετούν σε αυτά. Με απόφαση του Προέδρου του
Ν.Σ.Κ., καθορίζεται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
άσκησης των παραπάνω αρµοδιοτήτων».
2. Η ηλεκτρονική κατάθεση στο Ν.Σ.Κ. αιτήσεων ιδιωτών για
την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων ή τη συµβιβαστική επίλυση
διαφορών µεταξύ αυτών και του Δηµοσίου παράγει όλες τις
νόµιµες συνέπειες, σύµφωνα µε την περίπτωση γ’ του άρθρου
143 του ν. 4270/2014
(Α’ 143), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις
του ν. 3086/2002.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται θέµατα
πιστοποίησης των χρηστών για την ηλεκτρονική κατάθεση των
ανωτέρω αιτήσεων, µέσω του µηχανισµού πιστοποίησης του
Υπουργείου Οικονοµικών. Με όµοια απόφαση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., µπορεί να ορίζονται και άλλες
κατηγορίες υποθέσεων, διαδικασίες ή ενέργειες που διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά και να καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε
τον τρόπο υποβολής των αντίστοιχων εγγράφων και το ελάχιστο
τυπικό περιεχόµενό τους.
Άρθρο 44
Γραφείο Επιθεώρησης
1. Στον ν. 3086/2002 προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής:
«Άρθρο 12Α
Γραφείο Επιθεώρησης
1. Το Γραφείο Επιθεώρησης αποτελείται από έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως Προϊστάµενο, και
από τρεις (3) Νοµικούς Συµβούλους, µε τους αναπληρωτές τους,
οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου µε τριετή θητεία.
Με απόφαση του Προέδρου, τα τακτικά µέλη του Γραφείου µπορεί, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να απαλλαχθούν από κάθε
άλλη υπηρεσία, εκτός από τη συµµετοχή τους στα Τµήµατα και
στην Ολοµέλεια του Ν.Σ.Κ.. Για την προεδρία του Γραφείου Επιθεώρησης, οι οργανικές θέσεις των Αντιπροέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά µία (1).
2. Το Γραφείο Επιθεώρησης: α) καθορίζει ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για τις υπηρεσιακές µονάδες του Ν.Σ.Κ. και τους
λειτουργούς του, β) παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί το έργο
των υπηρεσιακών µονάδων του Ν.Σ.Κ., των λειτουργών του και
των εξωτερικών συνεργατών του Ν.Σ.Κ., γ) συγκεντρώνει στοιχεία
για τον αριθµό, το είδος και τη σοβαρότητα των δικαστικών και
εξώδικων υποθέσεων, δ) υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους
αναλυτική έκθεση προς τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., για την ποιοτική
και ποσοτική αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιακών µονάδων
του Ν.Σ.Κ., καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας
και της οργάνωσής τους, οι δε παρατηρήσεις αυτές ενσωµατώνονται στην Ετήσια Έκθεση του άρθρου 3, ε) διενεργεί την τακτική
και έκτακτη επιθεώρηση των λειτουργών του Ν.Σ.Κ. και συντάσσει
τις σχετικές εκθέσεις επιθεώρησης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., καθορίζονται αναλυτικά τα επιµέρους καθήκοντα των επιθεωρητών, τα κριτήρια αξιολόγησης των
υπηρεσιακών µονάδων του Ν.Σ.Κ. και της απόδοσης των λειτουργών του, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης των αρµοδιοτήτων
του Γραφείου Επιθεώρησης και κάθε άλλο σχετικό θέµα».
2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 12Α
του ν. 3086/2002, εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 32 έως 37
του π.δ. 238/2003 (Α’ 214).
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Άρθρο 45
Τοκοφορία οφειλών του Δηµοσίου
1. Το ύψος του νόµιµου επιτοκίου και του επιτοκίου υπερηµερίας κάθε οφειλής του Δηµοσίου ισούται προς το επιτόκιο των
πράξεων Κύριας Αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (MRO), που ισχύει κατά την ηµεροµηνία άσκησης του
ένδικου βοηθήµατος, πλέον τριών (3,00) εκατοστιαίων µονάδων
ετησίως. Το επιτόκιο του προηγούµενου εδαφίου δεν µεταβάλλεται, κατά το µέρος που αφορά το επιτόκιο των πράξεων Κύριας
Αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(MRO), πριν από την εκάστοτε σωρευτική µεταβολή αυτού κατά
µία (1,00) εκατοστιαία µονάδα, µε σχετική βάση υπολογισµού του
το επιτόκιο που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα
ανωτέρω δεν ισχύουν για: α) τις απαιτήσεις των φορολογουµένων
της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), β) τις περιπτώσεις όπου σε σύµβαση, στην οποία συµβάλλεται νόµιµα το Δηµόσιο, έχει περιληφθεί ειδική πρόβλεψη σχετικά µε το
εφαρµοζόµενο επιτόκιο, γ) τις αξιώσεις ιδιωτών που στηρίζονται
σε ειδικές και ευθέως εφαρµοζόµενες διατάξεις του ενωσιακού
δικαίου, µε τις οποίες έχει καθοριστεί, ρητά και ειδικά, ύψος επιτοκίου. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων αυτών, όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά ή παραποµπή στο ύψος του
οφειλόµενου από το Δηµόσιο νόµιµου επιτοκίου ή και του επιτοκίου υπερηµερίας, νοείται το επιτόκιο του παρόντος.
2. Στην περίπτωση των ένδικων βοηθηµάτων κατά του Δηµοσίου, τόκος οφείλεται, σε κάθε περίπτωση, µόνο από την επίδοση
των σχετικών δικογράφων από τον διάδικο στον Υπουργό Οικονοµικών ή στο αρµόδιο όργανο του Δηµοσίου ή της Αρχής που προβλέπεται από τον νόµο σε ειδικές κατηγορίες υποθέσεων. Ειδικές
διατάξεις νόµου, οι οποίες προβλέπουν ρητά διαφορετικό χρόνο
έναρξης της τοκοφορίας, εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται και σε όλες τις εκκρεµείς υποθέσεις, σε οποιοδήποτε βαθµό και στάδιο, για το µέρος
κατά το οποίο οι αξιώσεις για τόκο ανάγονται και υπολογίζονται
σε χρόνο µετά την πρώτη του επόµενου µήνα από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Άρθρο 46
Παραχώρηση κατά χρήση χωρίς αντάλλαγµα τµήµατος δηµόσιου ακινήτου προς τον Δήµο Καλαµάτας
1. Παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγµα, στον Δήµο Καλαµάτας,
για ενενήντα εννέα (99) έτη, η χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευση
τµήµατος του δηµόσιου ακινήτου µε στοιχεία ΑΒΚ 635, εµβαδού
44.491,87 τ.µ., το οποίο αποτελεί το προς ανατολάς τµήµα του δηµόσιου ακινήτου µε ΚΑΕΚ 360882304015 , όπως αυτό εµφαίνεται
στο προσαρτηµένο, ως Παράρτηµα I του παρόντος, τοπογραφικό
διάγραµµα της Κτηµατικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της
Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, που συντάχθηκε από τον αγρονόµο/τοπογράφο µηχανικό Γεώργιο Βλάχο την 21.11.2018 και θεωρήθηκε την ίδια µέρα
από τον ίδιο, ως Προϊστάµενο, και αποτυπώνει το παραχωρούµενο
τµήµα σε κλίµακα 1:2.500, επί διαγράµµατος εξαρτηµένου από το
κρατικό τριγωνοµετρικό δίκτυο, στο ορθογώνιο σύστηµα εγκάρσιας µερκατορικής προβολής ΕΓΣΑ ’87, µαζί µε τον συνηµµένο πίνακα συντεταγµένων των κορυφών του υπό παραχώρηση
τµήµατος του ακινήτου, που έχουν ληφθεί από τα δεδοµένα χωρικής βάσης του Ψ.Υ.ΔΗ.Π.Ε.Κ., µε τα στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-910-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-26-27-28-29-30-31-32-33-3435-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-4-6-47-1.
2. Η παραχώρηση γίνεται για την κατασκευή από τον παραχωρησιούχο Δήµο εγκαταστάσεων άθλησης, διαµόρφωση νέων
χώρων στάθµευσης, δηµιουργία ζωνών πρασίνου και, γενικά, για
την ανάπλαση και αξιοποίηση του χώρου, την ανάπτυξη και προστασία της ευρύτερης περιοχής και την εξυπηρέτηση πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωφελών σκοπών.
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3. Η παραχώρηση δεν νοµιµοποιεί κτίσµατα, έργα και κατασκευές, που υφίστανται εντός του παραχωρούµενου ακινήτου και
έχουν κατασκευαστεί χωρίς τις νόµιµες άδειες.
4. Ο Δήµος Καλαµάτας υποχρεούται να επιτρέπει και να ανέχεται την προσωρινή εκ µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου χρήση
τµηµάτων του παραχωρούµενου ακινήτου για λόγους δηµοσίου
συµφέροντος και, ιδίως, για λόγους εθνικής ασφάλειας και δηµόσιας τάξης, για την προσωρινή στέγαση ή παραµονή τµηµάτων
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και για την προσόρµιση
και παραβολή πλοίων του Λιµενικού Σώµατος και του Πολεµικού
Ναυτικού, ύστερα από σχετική ενηµέρωση του Δήµου.
5. Η παραχώρηση του παρόντος τελεί υπό τους εξής όρους:
α) Ο Δήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει την αποκλειστική ευθύνη,
µέριµνα και δαπάνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών
από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, την τήρηση των πολεοδοµικών διατάξεων και των διατάξεων περί αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού για την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης, καθώς
και τη δαπάνη των εργασιών που απαιτούνται προς τούτο. Η δαπάνη για τις εργασίες και την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης µπορεί να καλύπτεται είτε από ίδιους πόρους του Δήµου
είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή, όπως χρηµατοδότηση από ενωσιακά προγράµµατα και κρατική επιχορήγηση.
β) Ο Δήµος Καλαµάτας υποχρεούται στην, µε αποκλειστικά
δικές του δαπάνες, κατασκευή, συντήρηση, βελτίωση, επισκευή,
φύλαξη και ανάπλαση του παραχωρουµένου ακινήτου και των επ’
αυτού κτηρίων, έργων και εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν, που
παραµένουν επ’ ωφελεία του ακινήτου και του Ελληνικού Δηµοσίου, και µπορεί να προβεί σε κατεδάφιση κτηρίων και κατασκευών, µε την προϋπόθεση της προηγούµενης έκδοσης των
προβλεπόµενων νόµιµων αδειών. Αξίωση του Δήµου για καταβολή
της δαπάνης για την εκτέλεση των εργασιών του προηγουµένου
εδαφίου ή για αποζηµίωση για τις
ίδιες αιτίες δεν µπορεί να
προβληθεί κατά του Ελληνικού Δηµοσίου µετά τη λήξη του χρόνου
παραχώρησης ή σε περίπτωση άρσης ή αυτοδίκαιης ανάκλησης.
γ) Το Ελληνικό Δηµόσιο απαλλάσσεται τελείως και για οποιαδήποτε ανεξαίρετα αιτία της υποχρέωσης κατασκευής, επισκευής,
συντήρησης, βελτίωσης ή φύλαξης του παραχωρούµενου ακινήτου και των συστατικών και παραρτηµάτων του, ακόµη και αν αυτή
επιβάλλεται από λόγους ανωτέρας βίας.
δ) Το Ελληνικό Δηµόσιο δεν έχει απολύτως καµία ευθύνη ή υποχρέωση για τα πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα του ακινήτου, τη
χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευση τµήµατος του οποίου παραχωρεί.
ε) Μετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης επέρχεται αυτοδίκαια ανάκληση της παραχώρησης και αποδίδονται το ακίνητο, τα
έργα και οι εγκαταστάσεις, µε πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, αφού προηγηθεί αυτοψία των αρµόδιων οργάνων του Ελληνικού Δηµοσίου, στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονοµικών, σε καλή κατάσταση, δεκτική χρήσης για τους αντίστοιχους σκοπούς, λαµβανοµένων, πάντως, υπόψη της εύλογης
φθοράς από τη συνήθη χρήση, των φθορών, καταστροφών ή ζηµιών που οφείλονται σε τροµοκρατικές ενέργειες ή εχθροπραξίες,
καθώς και των εγκεκριµένων από το Ελληνικό Δηµόσιο αποξηλώσειων ή κατεδαφίσεων εγκαταστάσεων ή κτιρίων.
6. Ο Υπουργός Οικονοµικών µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή
του, να ανακαλέσει την παραχώρηση της χρήσης του παραχωρούµενου τµήµατος ακινήτου, ιδίως, για καθυστέρηση, µαταίωση ή
πληµµελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της
προβλεπόµενης χρήσης, µη τήρηση των όρων της παραγράφου
5, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας, εθνικής άµυνας ή για
άλλον σπουδαίο λόγο δηµοσίου συµφέροντος.
Άρθρο 47
Παραχώρηση κατά χρήση χωρίς αντάλλαγµα τµηµάτων δηµόσιου ακινήτου προς τον Δήµο Κοζάνης
1. Παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγµα, στον Δήµο Κοζάνης η
χρήση, για χρονικό διάστηµα ενενήντα εννέα (99) ετών, του δηµόσιου ακινήτου µε ΑΒΚ 404 και µε ΚΑΕΚ 270575615013, συνολικού
εµβαδού κατά τον τίτλο κτήσης 37.834,97 τ.µ., σύµφωνα δε µε το
κτηµατολογικό φύλλο του Κτηµατολογικού Γραφείου Κοζάνης,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

39.926,39 τ.µ., όπως αυτό εµφαίνεται στο προσαρτηµένο, ως Παράρτηµα ΙI του παρόντος, τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:500,
που συντάχθηκε µε το σύστηµα ΕΓΣΑ 87 από τον Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό του Δήµου Κοζάνης Αραβόπουλο Χαράλαµπο και
θεωρήθηκε από τον Αντιδήµαρχο Κοζάνης Κωνσταντίνο Δεσποτίδη, µε τα στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4 ….Α36-Α37-Α38-Α1. Η παραχώρηση γίνεται για την αξιοποίηση και χρήση του ακινήτου, σύµφωνα
µε το εγκεκριµένο µε την ΠΕ.ΧΩ. 1299/00, απόφαση τροποποίησης
του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλης της Κοζάνης
(Δ’129), σύµφωνα µε το οποίο το ακίνητο εµπίπτει στο οικοδοµικό
τετράγωνο 203 µε χρήσεις εντός αυτού «Αναψυχή, Πολιτισµός –
Αθλητισµός, Χώρος Δηµοτικού Σχολείου Κ.Χ., Στάθµευση».
2. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µπορεί να αρθεί η παραχώρηση της χρήσης του ανωτέρω ακινήτου,
ιδίως, για καθυστέρηση, µαταίωση ή πληµµελή εκπλήρωση του
σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόµενης χρήσης,
καθώς και για λόγους ανώτερης βίας, εθνικής άµυνας ή σπουδαίο
λόγο δηµοσίου συµφέροντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 48
Θέµατα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
Η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), η οποία προστέθηκε µε το άρθρο τρίτο της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 10.8.2018 (Α’ 149), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ειδικά για τα έτη 2018 και 2019 απαλλάσσονται τα ακίνητα
που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές
της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι
κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιµορρόπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, που θα έχουν εκδοθεί έως τις
31.12.2019, και κατά τον κρίσιµο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε
φόρο για τα έτη αυτά. Για τα έτη 2018 και 2019 απαλλάσσονται
από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώµατα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών του προηγούµενου εδαφίου.»
Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α.
1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 15 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ο τόπος παροχής θεωρείται ότι είναι εκτός της Ένωσης:
αα) για τις υπηρεσίες µεταφοράς αγαθών σε υποκειµένους στον
φόρο, για τις οποίες ο τόπος παροχής είναι, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 2, το εσωτερικό της χώρας, αν οι
υπηρεσίες αυτές εκτελούνται υλικά εξ ολοκλήρου εκτός της
Ένωσης, ββ) για τις υπηρεσίες βραχυχρόνιας µίσθωσης επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής, για τις οποίες ο τόπος παροχής
είναι, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση α) της περίπτωσης i της
παραγράφου 12, το εσωτερικό της χώρας, κατά το µέρος που
τα µισθωµένα πλοία χρησιµοποιούνται εκτός της Ένωσης.»
2. Μετά την περίπτωση β’ της παραγράφου 15 του άρθρου 14
του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του τυχόν συναρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, µετά από εισήγηση του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια χρήσης και εκµετάλλευσης, που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο και ορίζεται
ο τρόπος απόδειξης της πλήρωσης των κριτηρίων αυτών.»
3. Η παράγραφος 16 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ρυθµίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.»
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Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001

Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4172/2013

1. To δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 53Α του ν.
2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’265) το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 65 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα άρθρα 65, 102, 105, 106 και 108 εφαρµόζονται αναλόγως
και για τα προϊόντα της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1.»
2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 προστίθεται παράγραφος 5α,ως εξής:
«5α. Τα προϊόντα της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1, που
αποκτά ιδιώτης για δική του χρήση και τα οποία µεταφέρει στη
χώρα αυτοπροσώπως από άλλο κράτος-µέλος ή τρίτη χώρα,
απαλλάσσονται από τον φόρο κατανάλωσης. Για να προσδιοριστεί κατά πόσο τα προϊόντα αυτά προορίζονται για ίδια χρήση
ιδιώτη, λαµβάνονται υπόψη από τις αρµόδιες αρχές τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:
α) η εµπορική ιδιότητα του κατόχου και οι λόγοι κατοχής των
προϊόντων,
β) ο τόπος όπου βρίσκονται τα προϊόντα ή, ανάλογα µε την περίπτωση, ο χρησιµοποιούµενος τρόπος µεταφοράς,
γ) κάθε έγγραφο σχετικό µε τα προϊόντα,
δ) η φύση των προϊόντων,
ε) η ποσότητα των προϊόντων, για την οποία, ως αποδεικτικό
στοιχείο ορίζεται το ποσοτικό όριο των δεκατριών (13) γραµµαρίων µείγµατος καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερµαινόµενο προϊόν καπνού.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παρ. 8 του άρθρου 53Α
του ν. 2960/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, για τα προϊόντα της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 104 και 111.»

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν.
4172/2013, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 86 του
ν. 4582/2018 (Α’ 208), µετά τις λέξεις «για τα εισοδήµατα αυτά»,
τίθεται κόµµα και προστίθεται η φράση «συµπεριλαµβανοµένης
και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α».
2. Η παράγραφος 1 ισχύει για εισοδήµατα που αποκτώνται
από την έναρξη ισχύος των άρθρων 10 έως και 15 του ν.
4575/2018 (Α’ 192).
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν.
4172/2013, καθώς και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 της 2/88419/ΔΕΠ/4.12.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων (Β’ 5435), έχουν εφαρµογή και για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) που έλαβαν το χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί στο
υπόλοιπο ήµισυ της διαφοράς αποδοχών που απορρέει από τις
περιπτώσεις α’ έως και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 181 του ν.
4270/2014 (Α’143) για το χρονικό διάστηµα από τις 1.8.2012 έως
και τις 30.6.2014, δυνάµει δικαστικών αποφάσεων και πρακτικών
Τριµελούς Επιτροπής του Ν.Σ.Κ.. Η παρούσα παράγραφος
εφαρµόζεται ανεξάρτητα από το φορολογικό έτος απόκτησης
των ανωτέρω εισοδηµάτων, µη εφαρµοζοµένης για τα εισοδήµατα αυτά της παραγράφου 2.

Άρθρο 51
Τροποποίηση των άρθρων 55 και 73 του ν. 2960/2001
1. Στο άρθρο 55 του ν. 2960/2001 , όπως ισχύει, προστίθενται
περιπτώσεις ιβ’ και ιγ’ ως εξής:
«ιβ) «Σηµείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου»: Η εγκατάσταση
καταναλωτή φυσικού αερίου στην οποία παραδίδεται φυσικό
αέριο για τελική χρήση.
ιγ) «Διανοµέας ή Αναδιανοµέας φυσικού αερίου» είναι:
αα. ο Προµηθευτής φυσικού αερίου, κατά την έννοια της περίπτωσης κβ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 4001/2011
(Α’ 179), για την ποσότητα φυσικού αερίου που προµηθεύει σε
Σηµείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου,
ββ. ο Τελικός Πελάτης φυσικού αερίου, κατά την έννοια της
περίπτωσης ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, για
την ποσότητα που καταναλώνει και την οποία προµηθεύεται αποκλειστικά για δική του χρήση σε σηµείο διαφορετικό από το Σηµείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 73 του
ν.
2960/2001, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 36
του ν. 3986/2011 (Α’ 152), αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσδιορίζονται τα στοιχεία που διαβιβάζονται στις αρµόδιες Ελεγκτικές Τελωνειακές Υπηρεσίες, καθώς
και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο.»
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν από την 1. 7.2019.

Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4111/2013
Το άρθρο 43 του ν. 4111/2013 (Α’ 18) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 43
Εισφορά σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις
του άρθρου 25 του ν. 27/1975
1. Επιβάλλεται εισφορά επί του ετήσιου ποσού του συνολικού
εισαγόµενου και µετατρεπόµενου σε ευρώ συναλλάγµατος και
συνολικού εισαγόµενου ποσού σε ευρώ, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77), για τις
παρακάτω επιχειρήσεις:
α) γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων
οποιουδήποτε τύπου ή µορφής, µε αντικείµενο εργασιών τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισµό αβαριών, µεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων µε
ελληνική ή ξένη σηµαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους
ολικής χωρητικότητας, εξαιρούµενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εµπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και µε την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών
εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείµενο εργασιών τις ίδιες µε τις παραπάνω αναφερόµενες δραστηριότητες
για το εισαγόµενο και µετατρεπόµενο σε ευρώ συνάλλαγµα και
το συνολικό εισαγόµενο ποσό σε ευρώ κατά τα έτη 2012 και µετά
και
β) ηµεδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25
του ν. 27/1975, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου
αυτού, και έχουν σαν αντικείµενο εργασιών τις αναφερόµενες
στην περίπτωση α’ υπηρεσίες ή εργασίες για το εισαγόµενο και
µετατρεπόµενο σε ευρώ συνάλλαγµα και το συνολικό εισαγόµενο ποσό σε ευρώ κατά τα έτη 2019 και µετά.
Η εισφορά υπολογίζεται µε τις εξής κλίµακες:
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Αν το συνολικό ετήσιο εισαγόµενο και µετατρεπόµενο σε ευρώ
συνάλλαγµα και συνολικό εισαγόµενο ποσό σε ευρώ µίας επιχείρησης κατά τα έτη 2012-2018 είναι µικρότερο του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η.Π.Α., η εισφορά του
παρόντος υπολογίζεται για πενήντα χιλιάδες (50.000) δολάρια
Η.Π.Α.. Το ίδιο ισχύει και για τα έτη έναρξης ή λήξης της δραστηριότητας της επιχείρησης, κατά τα έτη 2012-2018, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτών, όταν το εισαγόµενο και
µετατρεπόµενο σε ευρώ συνάλλαγµα και το συνολικό εισαγόµενο ποσό σε ευρώ είναι µικρότερο του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η.Π.Α..
Αν το ποσό της ετήσιας εισφοράς υπολογιζόµενο µε την κλίµακα της περίπτωσης ii για το συνολικό εισαγόµενο και µετατρεπόµενο σε ευρώ συνάλλαγµα και το συνολικό εισαγόµενο ποσό
σε ευρώ κατά τη διετία 2019-2020, είναι µικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) δολαρίων Η.Π.Α., βεβαιώνεται ελάχιστο ποσό εισφοράς ίσο µε πέντε χιλιάδες (5.000) δολάρια Η.Π.Α. ετησίως.
Το ποσό εισφοράς που βεβαιώνεται ως ελάχιστο ποσό για το
συνολικό εισαγόµενο συνάλλαγµα κατά τα έτη 2021 και µετά,
είναι ίσο µε έξι χιλιάδες (6.000) δολάρια Η.Π.Α. ετησίως.
Τα ανωτέρω ελάχιστα ετήσια ποσά εισφοράς βεβαιώνονται και
για το εισαγόµενο συνάλλαγµα στα έτη έναρξης ή λήξης της
δραστηριότητας των επιχειρήσεων κατά τα έτη 2019 και µετά
κατά περίπτωση, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτών.
2. Η εισφορά του παρόντος δεν επιβάλλεται σε ηµεδαπές,
καθώς και σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει
γραφείο ή υποκατάστηµα του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και
ασχολούνται µε τη διαχείριση ή εκµετάλλευση πλοίων υπό ελλη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νική ή ξένη σηµαία παράλληλα µε τις λοιπές υπαγόµενες εργασίες, όπως αυτές ορίζονται µε την άδεια εγκατάστασής τους.
Στις επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 που, εκτός της
κύριας δραστηριότητας των ναυλοµεσιτικών και λοιπών ναυτιλιακών εργασιών, δηλώνουν µε την άδεια εγκατάστασής τους και
τη διαχείριση ή εκµετάλλευση πλοίων ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, για τη µη επιβολή της εισφοράς, απαιτείται η απόδειξη
της πραγµατικής άσκησης της διαχείρισης ή εκµετάλλευσης
πλοίων εντός της πενταετούς διάρκειας της ισχύος της άδειάς
τους, που ορίζεται µε την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 27/1975.
Εφόσον στην πενταετία αυτή δεν αποδεικνύεται η άσκηση της
δραστηριότητας της διαχείρισης πλοίου, επιβάλλεται η εισφορά
του παρόντος για το εισαγόµενο συνάλλαγµα στο επόµενο της
πενταετίας έτος. Η πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου αφορά τις επιχειρήσεις που η πενταετία
ισχύος της άδειας εγκατάστασής τους συµπληρώνεται το έτος
2018 και εφόσον προκύψει υποχρέωση για επιβολή εισφοράς,
υπολογίζεται µε βάση το εισαγόµενο συνάλλαγµα του έτους
2019 και καταβάλλεται κατά το έτος 2020.
3. Οι υπόχρεες στην εισφορά επιχειρήσεις της περίπτωσης α’
της παραγράφου 1 υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση δήλωση υπολογισµού αυτής µέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους,
µε βάση το συνολικό εισαγόµενο και µετατρεπόµενο σε ευρώ συνάλλαγµα και το συνολικό εισαγόµενο ποσό σε ευρώ του προηγούµενου αντίστοιχα έτους, για το εισαγόµενο συνάλλαγµα
κατά τα έτη 2012-2018.
Κατ’ εξαίρεση, η δήλωση εισφοράς των παραπάνω υπόχρεων
επιχειρήσεων για το συνολικό εισαγόµενο και µετατρεπόµενο σε
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ευρώ συνάλλαγµα και το συνολικό εισαγόµενο ποσό σε ευρώ
κατά το έτος 2016 υποβάλλεται µέχρι τέλος Ιουνίου 2017.
Οι υπόχρεες επιχειρήσεις της παραγράφου 1 για το εισαγόµενο συνάλλαγµα κατά τα έτη 2019 και µετά, υποβάλλουν στη
Φορολογική Διοίκηση δήλωση εισφοράς µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Μαρτίου κάθε έτους, µε βάση το συνολικό εισαγόµενο και µετατρεπόµενο σε ευρώ συνάλλαγµα και το
συνολικό εισαγόµενο ποσό σε ευρώ του προηγούµενου αντίστοιχα έτους. Με την υποβολή της δήλωσης της παρούσας παραγράφου γίνεται άµεσος προσδιορισµός της εισφοράς,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170).
4. Η εισφορά για το συνολικό εισαγόµενο και µετατρεπόµενο
σε ευρώ συνάλλαγµα και το συνολικό εισαγόµενο ποσό σε ευρώ
κατά τα έτη 2012 έως και 2018 υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α.,
µε βάση την επίσηµη ισοτιµία µεταξύ των νοµισµάτων αυτών
κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται το ένα τέταρτο (1/4) της εισφοράς σε ευρώ
και τα υπόλοιπα τρία τέταρτα (3/4) σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις
κατά τους µήνες Ιούνιο, Σεπτέµβριο και Δεκέµβριο του έτους
υποβολής της δήλωσης.
Η εισφορά για το συνολικό εισαγόµενο και µετατρεπόµενο σε
ευρώ συνάλλαγµα και το συνολικό εισαγόµενο ποσό σε ευρώ
κατά τα έτη 2019 και µετά καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των µηνών Απριλίου
και Σεπτεµβρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Το ποσό της
εισφοράς στα έτη αυτά υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α. και µετατρέπεται σε ευρώ µε βάση την τιµή αναφοράς του δολαρίου
Η.Π.Α. έναντι του ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(Ε.Κ.Τ.) κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής αρχικής δήλωσης, για
τον υπολογισµό της εισφοράς, λαµβάνεται η τιµή αναφοράς των
παραπάνω νοµισµάτων κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της αρχικής δήλωσης.
Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, για τον
υπολογισµό της εισφοράς, λαµβάνεται η τιµή αναφοράς των νοµισµάτων αυτών που έχει ληφθεί µε την αρχική δήλωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα δύο προηγούµενα εδάφια.
Για την καταβολή της εισφοράς ευθύνονται αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων της παραγράφου 1, βάσει του τίτλου
που έχει αποκτηθεί έστω για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος
ισχύει και ως προς τους άλλους υπόχρεους για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την είσπραξη της εισφοράς.
5. Επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%)
στα µερίσµατα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο φορολογικός
κάτοικος Ελλάδας:
α) από αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιουδήποτε τύπου ή µορφής, που διατηρούν γραφεία ή υποκαταστήµατα εγκατεστηµένα,
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 27/1975 και έχουν σαν αντικείµενο εργασιών τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισµό αβαριών,
µεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων µε ελληνική ή ξένη σηµαία πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούµενων των
επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εµπορικών πλοίων που
εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και µε την αντιπροσώπευση
πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείµενο εργασιών τις ίδιες µε τις παραπάνω αναφερόµενες
δραστηριότητες, για µερίσµατα που καταβάλλονται ή πιστώνονται κατά τα έτη 2012 και µετά και
β) από ηµεδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο
25 του ν. 27/1975 και έχουν σαν αντικείµενο εργασιών τις αναφερόµενες στην περίπτωση α’ υπηρεσίες ή εργασίες, για µερίσµατα που καταβάλλονται ή πιστώνονται κατά τα έτη 2019 και
µετά.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στα µερίσµατα που διανέµονται από τις επιχειρήσεις που, σύµφωνα µε την άδεια εγκατάστασής τους, ασχολούνται και µε τη διαχείριση πλοίων µε
ελληνική ή ξένη σηµαία.
Ο φόρος της παρούσας παραγράφου βαρύνει το δικαιούχο
των µερισµάτων και αποδίδεται από αυτόν. Για τα µερίσµατα που
λαµβάνονται κατά τα έτη 2012-2019 ο φόρος αποδίδεται εφάπαξ
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µε την υποβολή σχετικής δήλωσης, µέσα στον επόµενο µήνα από
αυτόν, εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή ή ηµεδαπή η καταβολή ή η πίστωση του µερίσµατος.
Για τα µερίσµατα που λαµβάνονται από το έτος 2020 και µετά,
ο φόρος αποδίδεται µε την υποβολή σχετικής δήλωσης µέχρι την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από αυτόν εντός
του οποίου έγινε στην αλλοδαπή ή ηµεδαπή η καταβολή ή η πίστωση του µερίσµατος και καταβάλλεται εφάπαξ µέσα σε πέντε
(5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης.
Με την απόδοση του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, µετόχου ή εταίρου των ανωτέρω επιχειρήσεων, φυσικού προσώπου, για το εισόδηµα που
αποκτά µε τη µορφή διανοµής καθαρών κερδών ή µερισµάτων,
από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, είτε απευθείας είτε
από επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου, ανεξαρτήτως του αριθµού των
επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που παρεµβάλλονται µεταξύ της
επιχείρησης και του τελικού µετόχου ή εταίρου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α
του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται και στις έκτακτες αµοιβές και ποσοστά (bonus) που διανέµουν οι επιχειρήσεις της περίπτωσης α’, επιπλέον των µισθών, σε µέλη του Δ.Σ. ή σε
διευθυντές και στελέχη αυτών, καθώς και στις έκτακτες αµοιβές
και ποσοστά (bonus), επιπλέον των µισθών, που διανέµονται από
το έτος 2019 και µετά και σε υπαλλήλους αυτών. Επίσης, εφαρµόζονται και στις έκτακτες αµοιβές και ποσοστά (bonus) που διανέµουν, επιπλέον των µισθών, σε µέλη του Δ.Σ. ή σε διευθυντές,
στελέχη και υπαλλήλους αυτών από το έτος 2019 και µετά οι επιχειρήσεις της περίπτωσης β’, καθώς και οι διαχειρίστριες εταιρείες ή επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 27/1975.
6. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής από τον υπόχρεο των
δηλώσεων του παρόντος ή υποβολής από αυτόν εκπρόθεσµης
ή ανακριβούς δήλωσης επιβάλλονται οι προσαυξήσεις και τα
πρόστιµα του ν. 2523/1997
(Α’ 179) για φορολογικές υποχρεώσεις µέχρι την 31.12.2013, καθώς και οι τόκοι και τα πρόστιµα του
ν. 4174/2013 για φορολογικές υποχρεώσεις από
τις 1.1.2014 και µετά.
7. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης εισφοράς της παραγράφου 1, της δήλωσης φόρου της
παραγράφου 5, η διαδικασία υποβολής τους, τα αρµόδια για την
παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου όργανα,
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και κάθε
άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
8. Από την εισφορά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
ποσό ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, ετησίως, αποδίδεται
ως πόρος του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ν.δ. 99/1973,
Α’ 173). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου αναφορικά µε την απόδοση του ως άνω
ποσού.
Άρθρο 54
Τροποποιήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975
1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του
ν.
27/1975 (Α’ 77), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Τράπεζα που εκδίδει την εγγύηση υποχρεούται µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης
κατάπτωσης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, να καταθέσει το προϊόν της εγγύησης στην αρµόδια για τη φορολογία
της επιχείρησης Δ.Ο.Υ..»
2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Α’ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 27/1975 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την καταβολή του φόρου προστιθέµενης αξίας έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)».
3. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 27/1975, όπως
αυτή έχει αναριθµηθεί µε την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.
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4150/2013 (Α’ 102), προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Η απαλλαγή του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει για τα κέρδη που
διανέµονται στους δικαιούχους από το έτος 2020 και µετά.»
Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 80 του ν. 4446/2016
1. Η περίπτωση γ’ της παρ.1 του άρθρου 80 του ν. 4446/ 2016
(Α’ 230) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Σε περίπτωση µη χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότητας
ή βεβαίωσης οφειλής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12
του ν. 4174/2013 (Α’170) και των ΠΟΛ.1274/27.12.2013 και
ΠΟΛ.1275/27.12.2013 αποφάσεων του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων (Β’3398), όπως ισχύουν, τα χρηµατικά εντάλµατα
δεν εξοφλούνται.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4446/2016 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. α. Σε περίπτωση κατάσχεσης χρηµατικής απαίτησης εις
χείρας του Δηµοσίου ως τρίτου, η πληρωµή του οικείου χρηµατικού εντάλµατος προς τον κατασχόντα διενεργείται, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1, µε πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού
του κατασχόντος, ύστερα από την προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 4174/2013, τόσο από
τον κατασχόντα όσο και από τον καθ’ ου η κατάσχεση. Σε περίπτωση πληρωµής χρηµατικού εντάλµατος ύστερα από τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατ’ άρθρο 990 ΚΠολΔ, δεν απαιτείται
αποδεικτικό ενηµερότητας για τον καθ’ ου η κατάσχεση.
β. Σε περίπτωση εκχώρησης απαίτησης κατά του Δηµοσίου,
η πληρωµή του οικείου χρηµατικού εντάλµατος διενεργείται,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µε πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού του εκδοχέα, ύστερα από την προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας, σύµφωνα µε την περίπτωση ε’ της παρ. 1 του
άρθρου 1 της ΠΟΛ 1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
γ. Κατασχέσεις και εκχωρήσεις δεν εκτελούνται µετά την αποστολή των στοιχείων του εντάλµατος στην οικεία Δ.Ο.Υ. για συµψηφισµούς.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Άρθρο 56
Κύρωση Νέου Συνυποσχετικού µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το από 27 Φεβρουαρίου 2019 Νέο
Συνυποσχετικό µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, του οποίου το κείµενο έχει ως εξής:
«ΝΕΟ ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Στην Αθήνα σήµερα στις 27 Φεβρουαρίου 2019
Αφενός
1.Το Ελληνικό Δηµόσιο, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρωθυπουργό κύριο Αλέξιο Τσίπρα (στο εξής το «Ελληνικό Δηµόσιο»)
και αφετέρου
2. Ατοµικώς ένα έκαστο από τα πρόσωπα που περιγράφονται
πλήρως στα Άρθρα 6 και 7 του παρόντος τα οποία δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, και εµφαινόµενα, διά των διαχειριστριών
εταιρειών, στο Παράρτηµα Ι, όπως εκπροσωπούνται ειδικώς, για
την υπογραφή του παρόντος, από τον κύριο Θεόδωρο Βενιάµη,
στον οποίο συντρέχει και η ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών (στο εξής τα «µέλη της Ναυτιλιακής Κοινότητας») καλούµενοι στο παρόν Συµφωνητικό ένας έκαστος
«Συµβαλλόµενο Μέρος» από κοινού «Συµβαλλόµενοι»,
Συµφωνούν, συναποδέχονται και συνοµολογούν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1ο Σκοπός του Νέου Συνυποσχετικού
Σκοπός του Νέου Συνυποσχετικού είναι ο καθορισµός του
πλαισίου για την Νέα Οικειοθελή Παροχή των µελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας προς το Ελληνικό Δηµόσιο, όπως αυτή καθο-

ρίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 2ο Έναρξη ισχύος και διάρκεια του Νέου Συνυποσχετικού
Η έναρξη της ισχύος του παρόντος είναι η ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως νόµου µε τον
οποίο θα κυρώνεται το παρόν Νέο Συνυποσχετικό και η συµβατική διάρκειά του ορίζεται ως αορίστου χρόνου.
ΑΡΘΡΟ 3ο Καθορισµός της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
1. Η Νέα Οικειοθελής Παροχή καθορίζεται ως η εθελούσια καταβολή εκ µέρους των µελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας, ήτοι
των, για τους σκοπούς του παρόντος Νέου Συνυποσχετικού, τελικών µετόχων ή εταίρων ή πραγµατικών δικαιούχων πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σηµαία, υπό την
προϋπόθεση της διαχείρισης (των υπό ξένη σηµαία πλοίων) από
εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, φορολογικών κατοίκων Ελλάδος, ανερχόµενη σε σταθερό ποσοστό 10% (δέκα τοις εκατό)
επί των εισαγόµενων στην Ελλάδα ποσών σε οιοδήποτε νόµισµα,
προερχοµένων από εισοδήµατα εκ µερισµάτων των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών.
2. Η καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής εξαντλεί για
το παγκόσµιο εισόδηµα από τα µερίσµατα των πλοιοκτητριών
εταιρειών της προηγούµενης παραγράφου κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των ως άνω φυσικών προσώπων από κάθε
φόρο, εισφορά, τέλος, κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση, καθώς και από την επιβολή της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης.
3. Πέραν της συνοµολογηµένης διά του παρόντος Νέας Οικειοθελούς Παροχής, ουδέν δικαίωµα εκ του
ν. 27/1975
του άρθρου 107 του Συντάγµατος και του εν γένει θεσµικού ναυτιλιακού πλαισίου θίγεται.
4. Για ερµηνευτικούς σκοπούς διατυπώνεται ρητώς ότι το µη
εισαχθέν στην Ελλάδα, παγκόσµιο εισόδηµα τελικών µετόχων ή
εταίρων ή πραγµατικών δικαιούχων πλοιοκτητριών εταιρειών
πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σηµαία, από ναυτιλιακή δραστηριότητα, καλύπτεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 26 του ν.
27/1975, καθώς και από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 4ο Προσδιορισµός της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
Η Νέα Οικειοθελής Παροχή προσδιορίζεται σε κάθε έτος κατά
το χρόνο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των φυσικών προσώπων δικαιούχων των ναυτιλιακών µερισµάτων, µε
την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και την συµπλήρωση σε ιδιαίτερο κωδικό αυτής των ποσών των εισαγοµένων
µερισµάτων τους. Η Παροχή αυτή αναλαµβάνεται για πρώτη
φορά για τα εισοδήµατα εκ µερισµάτων που αποκτώνται στο
έτος 2018 που δηλώνονται µε την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος στο έτος 2019.
ΑΡΘΡΟ 5ο Καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
Η Νέα Οικειοθελής Παροχή καταβάλλεται από ένα έκαστο φυσικό πρόσωπο µέλος της Ναυτιλιακής Κοινότητας στο Ελληνικό
Δηµόσιο στις προθεσµίες καταβολής του φόρου εισοδήµατος
και παρακολουθείται µε τον ΚΑΕ που αφορά στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού από την Ναυτιλία.
ΑΡΘΡΟ 6ο Δεσµευόµενα και δικαιούµενα µέλη για καταβολή
της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
1. Από το παρόν Νέο Συνυποσχετικό, δεσµευόµενα και δικαιούµενα µέλη είναι τα µέλη της Ναυτιλιακής Κοινότητας, τα
οποία σε επίπεδο φυσικών προσώπων είναι οι τελικοί µέτοχοι ή
εταίροι ή πραγµατικοί δικαιούχοι, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος,
πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σηµαία,
υπό την προϋπόθεση της διαχείρισης (των υπό ξένη σηµαία
πλοίων) από εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, και µε την προϋπόθεση οι διαχειρίστριες αυτών εταιρείες να έχουν υπογράψει
το Ιδιωτικό Συµφωνητικό, όπως φαίνεται στο Παράρτηµα Ι και το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος.
2. Διαχειρίστριες εταιρείες που για οποιονδήποτε λόγο δεν
έχουν υπογράψει το Ιδιωτικό Συµφωνητικό του Παραρτήµατος Ι,
δεν έχουν συσταθεί ή εγκατασταθεί κατά την υπογραφή του παρόντος δεν δεσµεύονται από το παρόν, αλλά εφόσον επιθυµούν
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µπορούν να προσχωρήσουν σε µεταγενέστερο χρόνο.
ΑΡΘΡΟ 7ο Μέτρα διασφάλισης της ορθής εφαρµογής της
Νέας Οικειοθελούς Παροχής
1. Κατά την εφαρµογή του παρόντος Νέου Συνυποσχετικού,
και εφόσον το συνολικό ετήσιο προσδιορισθέν ποσό της Νέας
Οικειοθελούς Παροχής εξεταζόµενο ανά διετία είναι µικρότερο
των σαράντα εκατοµµυρίων (40.000.000) ευρώ σε κάποιο έτος
αυτής, τα νοµικά πρόσωπα µέλη της ναυτιλιακής κοινότητας που
έχουν υπογράψει το ιδιωτικό συµφωνητικό του Παραρτήµατος Ι
του παρόντος, αναλαµβάνουν την υποχρέωση στο όνοµα και για
λογαριασµό των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων που διαχειρίζονται, να καταβάλουν το υπολειπόµενο ποσό µετά την υποβολή των δηλώσεων του φόρου πλοίων του επόµενου έτους της
κάθε διετίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Τυχόν έλλειµµα των εσόδων από τη
Νέα Οικειοθελή Παροχή σε ένα έτος της εν λόγω διετίας συµψηφίζεται µε τυχόν πλεόνασµα στο άλλο έτος αυτής.
2. Ο έλεγχος των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή της Νέας
Οικειοθελούς Παροχής γίνεται υποχρεωτικά µετά από κάθε διετία εφαρµογής αυτής από τριµελή επιτροπή, η οποία συστήνεται
µε το παρόν, µε αποκλειστικό έργο την διαπίστωση του ύψους
των ετησίων εσόδων, το τυχόν έλλειµµα ανά έτος στην κάθε διετία και την άµεση ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων για τις
ενέργειές τους.
Η επιτροπή αυτή αποτελούµενη από εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών, εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και εκπρόσωπο της Α.Α.Δ.Ε. συγκροτείται µε Κοινή
Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. µε την οποία ορίζονται τα µέλη της επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, η διάρκεια αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της.
3. Για την ορθή εφαρµογή των οριζόµενων στο άρθρο αυτό
στην περίπτωση διαπίστωσης ελλείµµατος σε έτος της κάθε διετίας εφαρµογής της Νέας Οικειοθελούς Παροχής ή ακόµη και
στα δύο (2) έτη αυτής, κάθε µία από τις εταιρείες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και µετά την υποβολή των δηλώσεων
του φόρου πλοίων του επόµενου έτους της κάθε διετίας, καταβάλλει το ποσό του ελλείµµατος που αντιστοιχεί σε κάθε διαχειριζόµενο πλοίο της µε επιµερισµό του συνολικού ελλείµµατος
της Νέας Οικειοθελούς Παροχής που τυχόν διαπιστώθηκε στην
προηγούµενη διετία, ανάλογα µε το ποσό του φόρου που προκύπτει για κάθε πλοίο στο επόµενο της διετίας έτος, στο οποίο
και διαπιστώθηκε το έλλειµµα αυτό από την παραπάνω τριµελή
επιτροπή. Για τις ανάγκες της διάταξης ως ποσό φόρου για κάθε
πλοίο, θεωρείται εκείνο που διαµορφώνεται µε τις δηλώσεις
φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας πριν την αφαίρεση των µειώσεων του φόρου αυτού.
4. Το ποσό ελλείµµατος που µε βάση την προηγούµενη παράγραφο αναλογεί σε κάθε διαχειριζόµενο πλοίο όλων των εταιρειών του παραρτήµατος Ι, υπολογίζεται µε βάση στοιχεία των
υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., τα οποία παρέχονται εντός του µηνός
Ιανουαρίου που ακολουθεί το επόµενο της διετίας έτος στην αρµόδια Αρχή για τη φορολογία των πλοίων πρώτης κατηγορίας
του
ν. 27/1975.
Το παραπάνω ποσό ελλείµµατος προσδιορίζεται διοικητικά
από την αρµόδια φορολογική Αρχή και παρακολουθείται µε τον
ίδιο ΚΑΕ µε εκείνον του άρθρου 5 του Νέου Συνυποσχετικού και
καταβάλλεται εφάπαξ µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία
προσδιορισµού αυτού.
ΑΡΘΡΟ 8ο Ευθύνη καταβολής της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
1. Με την υπογραφή του παρόντος Νέου Συνυποσχετικού,
κάθε δεσµευόµενο και δικαιούµενο φυσικό πρόσωπο µέλος της
Ναυτιλιακής Κοινότητας καθίσταται ευθέως αντισυµβαλλόµενος
και επέχει απευθείας υποχρέωση και ευθύνη έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου για την εκπλήρωση της δικής του αυτοτελούς υποχρέωσης στο πλαίσιο της Νέας Οικειοθελούς Παροχής.
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2. Κάθε δεσµευόµενο και δικαιούµενο µέλος της Ναυτιλιακής
Κοινότητας δεν επέχει καµία ευθύνη έναντι του Δηµοσίου, των
υπολοίπων µελών ή τρίτων ούτε µπορεί να εγερθεί σε βάρος του
οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή µε άλλο τρόπο για µη
εκπλήρωση ή πληµµελή εκπλήρωση της αυτοτελούς υποχρέωσης της Νέας Οικειοθελούς Παροχής που αναλογεί σε άλλο
µέλος.
3. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και ο εκπρόσωπος της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την υπογραφή του παρόντος δεν φέρουν
οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Δηµοσίου, των µελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας ή τρίτων ούτε µπορεί να εγερθεί σε βάρος
τους, οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή µε άλλο τρόπο
σχετικά µε το παρόν Νέο Συνυποσχετικό µε το Ελληνικό Δηµόσιο.
ΑΡΘΡΟ 9ο Δυνατότητα τροποποίησης του Νέου Συνυποσχετικού
1. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος Νέου
Συνυποσχετικού πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται και
από τα Συµβαλλόµενα Μέρη.
2. Εάν το Νέο Συνυποσχετικό κυρωθεί τροποποιηµένο, η Ναυτιλιακή Κοινότητα δεν δεσµεύεται από αυτό.
3. Μετά την κύρωση του Νέου Συνυποσχετικού, τροποποίησή
του χωρεί µόνο µε γραπτή συµφωνία και κύρωσή του µε νέο
νόµο.
4. Το ισχύον κατά τον χρόνο υπογραφής του παρόντος Νέου
Συνυποσχετικού νοµοθετικό πλαίσιο για τη φορολογία πλοίων
συνιστά διαρκές δικαιοπρακτικό θεµέλιό του.
5. Το Νέο Συνυποσχετικό καταργεί κάθε άλλη πρόβλεψη του
προηγουµένου Συνυποσχετικού και των Προσθέτων Πράξεων
αυτού, περί της Οικειοθελούς Παροχής.
ΑΡΘΡΟ 10ο Περίπτωση ανωτέρας βίας
Η εφαρµογή του Νέου Συνυποσχετικού από τα Συµβαλλόµενα
Μέρη τελεί υπό τον όρο ότι δεν θα συµβούν γεγονότα ανωτέρας
βίας που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή ή αδύνατη την εκτέλεση
των όρων του.
ΑΡΘΡΟ 11ο Εφαρµοστέο Δίκαιο – Επίλυση διαφορών– Διαιτησία
1. Η Σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
2. Κάθε διαφορά µεταξύ των Συµβαλλόµενων Μερών διένεξη
ή διαφωνία αναφορικά µε οποιοδήποτε θέµα ανακύψει από το
Νέο Συνυποσχετικό ή σε σχέση µε την ερµηνεία και την εφαρµογή θα επιχειρείται να διευθετηθεί φιλικά εντός σαράντα πέντε
(45) ηµερών από την ηµέρα υποβολής σχετικού αιτήµατος. Σε
περίπτωση µη επίτευξης φιλικής διευθέτησης η διαφορά, την
οποία ρητώς τα µέρη αναγνωρίζουν ως διεθνή, θα λύνεται αποκλειστικά και οριστικά µε διαιτησία στον Πειραιά σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 2735/1999 περί διεθνούς εµπορικής διαιτησίας.
3. Το κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θα διορίζει ένα διαιτητή ενώ
ο τρίτος θα διορίζεται κατόπιν συµφωνίας των Συµβαλλοµένων
Μερών και σε περίπτωση διαφωνίας από τον εκάστοτε Πρόεδρο
του Συµβουλίου Επικρατείας.
4. Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να διατάσσει ασφαλιστικά
µέτρα, αποκλειόµενης αυτής της δυνατότητας από τακτικά δικαστήρια.
Το παρόν Συµφωνητικό υπογράφεται ως έχει σε δύο (2) όµοια
πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Ελληνικό Δηµόσιο

Για τη Ναυτιλιακή
Κοινότητα

Ο Πρωθυπουργός

Ο Πρόεδρος
της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΝΙΑΜΗΣ»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΝΕΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Στον Πειραιά σήµερα στις
Αφενός
οι κάτωθι υπογεγραµµένοι, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, όπως
εκπροσωπούνται, καλούµενοι στο παρόν Συµφωνητικό ένας έκαστος «Συµβαλλόµενο Μέρος» και από κοινού «Συµβαλλόµενοι»,
Συµφωνούν, συναποδέχονται και συνοµολογούν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1ο. Σκοπός του Νέου Συµφωνητικού
Σκοπός του Νέου Συµφωνητικού είναι η δέσµευση των Συµβαλλοµένων ότι θα προβούν στη Νέα Οικειοθελή Παροχή προς
το Ελληνικό Δηµόσιο, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους του
παρόντος και του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο πρόκειται να
υπογραφεί µεταξύ των Συµβαλλοµένων και του Ελληνικού Δηµοσίου.
ΑΡΘΡΟ 2ο. Έναρξη ισχύος και διάρκεια του Νέου Συµφωνητικού
Η έναρξη της ισχύος του παρόντος είναι η ηµεροµηνία υπογραφής του από τους Συµβαλλόµενους, όπως εµφανίζεται στην
πρώτη σελίδα του παρόντος και η συµβατική διάρκειά του ορίζεται ως αορίστου χρόνου.
ΑΡΘΡΟ 3ο. Καθορισµός της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
1. Η Νέα Οικειοθελής Παροχή καθορίζεται ως η εθελούσια καταβολή εκ µέρους των Συµβαλλοµένων Μερών, ήτοι των, για
τους σκοπούς του παρόντος Νέου Συνυποσχετικού, τελικών µετόχων ή εταίρων ή πραγµατικών δικαιούχων πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σηµαία, υπό την προϋπόθεση
της διαχείρισης (των υπό ξένη σηµαία πλοίων) από εταιρεία που
έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, φορολογικών κατοίκων Ελλάδος, ανερχόµενη σε σταθερό ποσοστό 10% (δέκα τοις εκατό) επί των
εισαγόµενων ποσών σε οιοδήποτε νόµισµα, προερχοµένων από
εισοδήµατα εκ µερισµάτων των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών.
2. Η καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής εξαντλεί για
το παγκόσµιο εισόδηµα από τα µερίσµατα των πλοιοκτητριών
της προηγούµενης παραγράφου, κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των ως άνω φυσικών προσώπων από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος, κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής
φύσης επιβάρυνση, καθώς και από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
3. Πέραν της συνοµολογηµένης διά του παρόντος Νέας Οικειοθελούς Παροχής, ουδέν δικαίωµα εκ του
ν. 27/1975
του άρθρου 107 του Συντάγµατος και του εν γένει θεσµικού ναυτιλιακού πλαισίου θίγεται.
4. Για ερµηνευτικούς σκοπούς διατυπώνεται ρητώς ότι το µη
εισαχθέν στην Ελλάδα, παγκόσµιο εισόδηµα τελικών µετόχων ή
εταίρων ή πραγµατικών δικαιούχων πλοιοκτητριών εταιρειών
πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σηµαία, από ναυτιλιακή δραστηριότητα, καλύπτεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 26 του ν.
27/1975, καθώς και από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 4ο. Προσδιορισµός της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
Η Νέα Οικειοθελής Παροχή προσδιορίζεται σε κάθε έτος κατά
το χρόνο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των Συµβαλλοµένων Μερών, µε την υποβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος και τη συµπλήρωση σε ιδιαίτερο κωδικό αυτής των
ποσών των εισαγοµένων µερισµάτων τους. Η Παροχή αυτή αναλαµβάνεται για πρώτη φορά για τα εισοδήµατα εκ µερισµάτων
που αποκτώνται στο έτος 2018 που δηλώνονται µε την υποβολή
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος στο έτος 2019.
ΑΡΘΡΟ 5ο. Καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
Η νέα Οικειοθελής Παροχή καταβάλλεται από έναν έκαστο των
Συµβαλλοµένων Μερών στο Ελληνικό Δηµόσιο στις προθεσµίες
καταβολής του φόρου εισοδήµατος και παρακολουθείται µε τον
ΚΑΕ που αφορά στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού από
τη Ναυτιλία.
ΑΡΘΡΟ 6ο. Δεσµευόµενα και δικαιούµενα µέλη για καταβολή
της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
1. Από το Νέο Συνυποσχετικό, δεσµευόµενα και δικαιούµενα

µέλη είναι τα Συµβαλλόµενα Μέρη, τα οποία σε επίπεδο φυσικών
προσώπων είναι οι τελικοί µέτοχοι ή εταίροι ή πραγµατικοί δικαιούχοι, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σηµαία, υπό την προϋπόθεση
της διαχείρισης (των υπό ξένη σηµαία πλοίων) από εταιρεία που
έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 επ. του ν. 27/1975.
2. Διαχειρίστριες εταιρείες που για οποιονδήποτε λόγο δεν
έχουν υπογράψει το παρόν Ιδιωτικό Συµφωνητικό, δεν έχουν συσταθεί ή εγκατασταθεί κατά την υπογραφή του παρόντος δεν δεσµεύονται από το παρόν, αλλά εφόσον επιθυµούν µπορούν να
προσχωρήσουν σε µεταγενέστερο χρόνο.
ΑΡΘΡΟ 7ο. Μέτρα διασφάλισης της ορθής εφαρµογής της
Νέας Οικειοθελούς Παροχής
1. Κατά την εφαρµογή του Νέου Συνυποσχετικού, και εφόσον
το συνολικό ετήσιο προσδιορισθέν ποσό της Νέας Οικειοθελούς
Παροχής εξεταζόµενο ανά διετία είναι µικρότερο των σαράντα
εκατοµµυρίων (40.000.000) ευρώ σε κάποιο έτος αυτής, τα Συµβαλλόµενα Μέρη του παρόντος, αναλαµβάνουν την υποχρέωση
στο όνοµα και για λογαριασµό των πλοιοκτητριών εταιρειών των
πλοίων που διαχειρίζονται, να καταβάλουν το υπολειπόµενο
ποσό µετά την υποβολή των δηλώσεων του φόρου πλοίων του
επόµενου έτους της κάθε διετίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
επόµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Τυχόν έλλειµµα
των εσόδων από τη Νέα Οικειοθελή Παροχή σε ένα έτος της εν
λόγω διετίας συµψηφίζεται µε τυχόν πλεόνασµα στο άλλο έτος
αυτής.
2. Ο έλεγχος των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή της Νέας
Οικειοθελούς Παροχής γίνεται υποχρεωτικά µετά από κάθε διετία εφαρµογής αυτής από τριµελή επιτροπή, η οποία συστήνεται
µε το παρόν, µε αποκλειστικό έργο τη διαπίστωση του ύψους των
ετησίων εσόδων, το τυχόν έλλειµµα ανά έτος στην κάθε διετία
και την άµεση ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων για τις ενέργειές τους.
Η επιτροπή αυτή αποτελούµενη από εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών, εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και εκπρόσωπο της Α.Α.Δ.Ε. συγκροτείται µε Κοινή
Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. µε την οποία ορίζονται τα µέλη της επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, η διάρκεια αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της.
3. Για την ορθή εφαρµογή των οριζόµενων στο άρθρο αυτό
στην περίπτωση διαπίστωσης ελλείµµατος σε έτος της κάθε διετίας εφαρµογής της Νέας Οικειοθελούς Παροχής ή ακόµη και
στα δύο (2) έτη αυτής, έκαστος εκ των Συµβαλλοµένων Μερών
και µετά την υποβολή των δηλώσεων του φόρου πλοίων του επόµενου έτους της κάθε διετίας, καταβάλλει το ποσό του ελλείµµατος που αντιστοιχεί σε κάθε διαχειριζόµενο πλοίο του µε
επιµερισµό του συνολικού ελλείµµατος της Νέας Οικειοθελούς
Παροχής που τυχόν διαπιστώθηκε στην προηγούµενη διετία,
ανάλογα µε το ποσό του φόρου που προκύπτει για κάθε πλοίο
στο επόµενο της διετίας έτος, στο οποίο και διαπιστώθηκε το έλλειµµα αυτό από την παραπάνω τριµελή επιτροπή. Για τις ανάγκες της διάταξης ως ποσό φόρου για κάθε πλοίο, θεωρείται
εκείνο που διαµορφώνεται µε τις δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας πριν την αφαίρεση των µειώσεων του φόρου
αυτού.
4. Το ποσό ελλείµµατος που µε βάση την προηγούµενη παράγραφο αναλογεί σε κάθε διαχειριζόµενο πλοίο των Συµβαλλοµένων Μερών, υπολογίζεται µε βάση στοιχεία των υπηρεσιών της
Α.Α.Δ.Ε., τα οποία παρέχονται εντός του µηνός Ιανουαρίου που
ακολουθεί το επόµενο της διετίας έτος στην αρµόδια Αρχή για
τη φορολογία των πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975.
Το παραπάνω ποσό ελλείµµατος προσδιορίζεται διοικητικά
από την αρµόδια φορολογική Αρχή και παρακολουθείται µε τον
ίδιο ΚΑΕ µε εκείνον του άρθρου 5 του Νέου Συνυποσχετικού και
καταβάλλεται εφάπαξ µέσα σε έναν (1) µήνα από την ηµεροµηνία
προσδιορισµού αυτού.
ΑΡΘΡΟ 8ο. Ευθύνη καταβολής της Νέας Οικειοθελούς Παροχής
1. Με την υπογραφή του παρόντος Νέου Ιδιωτικού Συµφωνη-
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τικού κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος καθίσταται ευθέως αντισυµβαλλόµενο και επέχει απευθείας υποχρέωση και ευθύνη έναντι
του Ελληνικού Δηµοσίου για την εκπλήρωση της δικής του αυτοτελούς υποχρέωσης στο πλαίσιο της Νέας Οικειοθελούς Παροχής.
2. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος δεν επέχει καµία ευθύνη έναντι
του Δηµοσίου, των υπολοίπων µελών ή τρίτων ούτε µπορεί να
εγερθεί σε βάρος του οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά
ή µε άλλο τρόπο για µη εκπλήρωση ή πληµµελή εκπλήρωση της
αυτοτελούς υποχρέωσης της Νέας Οικειοθελούς Παροχής που
αναλογεί σε άλλο µέλος.
3. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία δεν αποτελεί εξάλλου Συµβαλλόµενο Μέρος του παρόντος Νέου Ιδιωτικού Συµφωνητικού ούτε θα συµβληθεί µε το Ελληνικό Δηµόσιο, δεν φέρει
οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Δηµοσίου, των υπολοίπων Συµβαλλοµένων ή τρίτων ούτε µπορεί να εγερθεί σε βάρος της ή σε
βάρος των Μελών του Διοικητικού της Συµβουλίου, του προσωπικού της ή των προστηθέντων της, οποιαδήποτε αξίωση ευθέως,
αναγωγικά ή µε άλλον τρόπο σχετικά µε το παρόν Ιδιωτικό Συµφωνητικό ή το Νέο Συνυποσχετικό µε το Ελληνικό Δηµόσιο.
ΑΡΘΡΟ 9ο. Εξουσιοδότηση υπογραφής Συνυποσχετικού µε το
Ελληνικό Δηµόσιο
Οι Συµβαλλόµενοι διά του παρόντος εξουσιοδοτούν ανεκκλήτως τον κύριο Θεόδωρο Βενιάµη, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει και η ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών, να διαπραγµατευτεί και να υπογράψει για λογαριασµό τους Νέο Συνυποσχετικό µε το Ελληνικό Δηµόσιο στο οποίο
θα καταγράφονται οι ειδικότεροι όροι εκπλήρωσης της Οικειοθελούς Παροχής, ο µηχανισµός είσπραξης και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια εντός του πλαισίου του παρόντος Συµφωνητικού. Με
την υπογραφή του Συνυποσχετικού µε το Ελληνικό Δηµόσιο, κάθε
Συµβαλλόµενο Μέρος καθίσταται ευθέως αντισυµβαλλόµενος του
Ελληνικού Δηµοσίου, φέροντας τα ειδικότερα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις που καθορίζονται µε αυτό. Ο εξουσιοδοτούµενος
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προς υπογραφή δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Δηµοσίου, των υπολοίπων Συµβαλλοµένων ή τρίτων, ούτε µπορεί να
εγερθεί σε βάρος του, οποιαδήποτε αξίωση ευθέως, αναγωγικά ή
µε άλλον τρόπο σχετικά µε το παρόν Συµφωνητικό ή το Συνυποσχετικό µε το Ελληνικό Δηµόσιο.
ΑΡΘΡΟ 10ο. Τροποποίηση
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος Συµφωνητικού πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται και από τα Συµβαλλόµενα Μέρη.
ΑΡΘΡΟ 11ο. Δυνατότητα τροποποίησης του Νέου Συνυποσχετικού
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του Νέου Συνυποσχετικού πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται και από τα Συµβαλλόµενα Μέρη.
ΑΡΘΡΟ 12ο. Περίπτωση ανωτέρας βίας
Η εφαρµογή του Νέου Συνυποσχετικού από τα Συµβαλλόµενα
Μέρη τελεί υπό τον όρο ότι δεν θα συµβούν γεγονότα ανωτέρας
βίας που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή ή αδύνατη την εκτέλεση
των όρων του.
ΑΡΘΡΟ 13ο. Εφαρµοστέο Δίκαιο – Επίλυση διαφορών– Διαιτησία
Κάθε διαφορά, διένεξη ή συµφωνία µεταξύ των Συµβαλλόµενων
Μερών αναφορικά µε οποιοδήποτε θέµα ανακύψει από το παρόν
Συµφωνητικό ή σε σχέση µε την ερµηνεία και την εφαρµογή του,
η οποία δεν µπορεί να διευθετηθεί φιλικά εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή σχετικού αιτήµατος από ένα Συµβαλλόµενο
Μέρος προς τα λοιπά Μέρη, θα λύνεται αποκλειστικώς και µερικώς µε διαιτησία. Τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας θα είναι το
Λονδίνο. Η διαιτησία θα διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της διαιτησίας του διεθνούς εµπορικού επιµελητηρίου. Εφαρµοστέο είναι σε κάθε
περίπτωση το ελληνικό δίκαιο.
Το παρόν Συµφωνητικό υπογράφεται ως έχει σε τρία (3) όµοια
πρωτότυπα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 4472/2017
1. Στο τέλος της παρ. ΣΤ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’
74) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ανωτέρω κοινές αποφάσεις µπορεί να τροποποιούνται και
µετά την πάροδο της ως άνω τασσόµενης αποκλειστικής προθεσµίας.»
2. Στο τέλος της παρ. Ι του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ανωτέρω κοινή απόφαση µπορεί να τροποποιείται και µετά
την πάροδο της ως άνω τασσόµενης αποκλειστικής προθεσµίας.».
.
Άρθρο 58
Τροποποίηση του ν. 4270/2014
1. α) Στο τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης
α’ του άρθρου 31 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), η ηµεροµηνία
«1.1.2019» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «1.1.2020».
β) Δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, υποβάλλονται προς προληπτικό έλεγχο, ενώ δαπάνες του τρέχοντος
έτους, οι οποίες έχουν εξοφληθεί έως την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος, χωρίς την προηγούµενη άσκηση προληπτικού ελέγχου, δεν πάσχουν για τον λόγο αυτό.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 69Δ αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι φορείς ή οι υπηρεσίες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης
αρµοδιότητας των Δ.Υ.Ε.Ε., που έχουν έδρα σε νοµό µε περισσότερες της µίας Δ.Υ.Ε.Ε., µπορεί να καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών. Με όµοια απόφαση µπορεί να ανακατανέµονται οι υπηρεσίες των φορέων του προηγούµενου εδαφίου στις Δ.Υ.Ε.Ε. του νοµού για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 24, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.»
Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4053/2012
Στην παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4053/2012 (Α’ 44),
η οποία
προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4463/2017
(Α’ 42), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο πρώτο εδάφιο , όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4569/2018 (Α’ 179), οι λέξεις«έως
και 2017» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως και 2019».
β) Στο δεύτερο εδάφιο , όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4569/2018, οι λέξεις «και των ετών
2016 και 2017» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «2016, 2017, 2018
και 2019».
γ) Στο τέταρτο εδάφιο , όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4569/2018, οι λέξεις «έως και 2017»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως και 2019».
δ) Στο πέµπτο εδάφιο, που προστέθηκε µε το άρθρο 71 του ν.
4587/2018 (Α’ 218) οι λέξεις «για το έτος 2017» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «για τα έτη 2017 και 2018».
ε) Μετά το πέµπτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για το έτος 2019 το ανωτέρω ποσό µπορεί να κατατεθεί στον
φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας πριν από την επαλήθευση
του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδροµικής
υπηρεσίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. για το έτος αυτό, εφόσον η Αρχή
προβλέπει, βάσει των κοστολογικών - οικονοµικών στοιχείων παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας κατά το πρώτο
τρίµηνο του έτους 2019, σε συνδυασµό µε το επαληθευµένο ετήσιο καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας για τα έτη 2013 έως και 2017, ότι το σχετικό κόστος θα
υπερβεί για το έτος 2019 το ποσό των δεκαπέντε εκατοµµυρίων
(15.000.000) ευρώ».
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Άρθρο 60
Ρυθµίσεις για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας
και το Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος
του Υπουργείου Οικονοµικών
1. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 5 του
π.δ. 142/2017 (Α’181), προστίθεται υποπερίπτωση (ιειε) ως εξής:
«(ιειε) Η διενέργεια εκτάκτων διαχειριστικών ελέγχων των διαχειρίσεων των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Οικονοµικών».
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του
άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α’ 66), όπως ισχύουν, εφαρµόζονται
και για τους Προϊσταµένους και τους υπαλλήλους της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών».
3. α. Οι υπάλληλοι: i) της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ii)
της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και iii) της Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος
(Σ.Δ.Ο.Ε.) δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για
αιτιολογηµένη γνώµη ή εισήγηση ή πρόταση που διετύπωσαν ή
για πράξεις ή παραλείψεις που ενήργησαν κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου ισχύουν για
τους ανωτέρω υπαλλήλους και όταν ασκούν καθήκοντα ως µέλη
Συµβουλίων, Επιτροπών και Οµάδων Εργασίας που συστήνονται
και λειτουργούν στις ως άνω υπηρεσίες, καθώς και για το αποσπασµένο προσωπικό στις υπηρεσίες αυτές για πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη διάρκειά της.
Οι διατάξεις των
προηγούµενων εδαφίων δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που
οι ανωτέρω υπάλληλοι έπραξαν µε δόλο ή µε σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δηµόσιο ή άλλον κατά τα οριζόµενα στις
εκάστοτε ισχύουσες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Για υπαίτια πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω υπαλλήλων εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 106 επ. του ν. 3528/2007
(Α’26), όπως ισχύουν.
β. Ως προς την αστική ευθύνη των ως άνω υπαλλήλων έχει
εφαρµογή το άρθρο 38 του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του
ν. 3528/2007 (Α’ 26).
γ. Οι ως άνω υπάλληλοι, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή
ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση ή µε
αφορµή την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων, µπορεί να παρίστανται και να εκπροσωπούνται από µέλος του Ν.Σ.Κ., ύστερα από απόφαση του
Προέδρου του, κατόπιν εγγράφου αιτήµατος: i) του Υπουργού
Οικονοµικών, για τους υπαλλήλους της Μονάδας Εσωτερικού
Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών ii) του Γενικού Γραµµατέα
Δηµόσιας Περιουσίας για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών και
iii) του Ειδικού Γραµµατέα Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος για τους υπαλλήλους της Ειδικής Γραµµατείας Σ.Δ.Ο.Ε.
του Υπουργείου Οικονοµικών προς το Ν.Σ.Κ. που συνοδεύεται
από θετική εισήγηση του Προϊσταµένου της Οργανικής Μονάδας, στην οποία υπηρετεί ο διωκόµενος ή εναγόµενος. Η ανωτέρω θετική εισήγηση δεν απαιτείται στην περίπτωση που ο
διωκόµενος ή εναγόµενος είναι Προϊστάµενος της οικείας Οργανικής Μονάδας.
δ. Η εκπροσώπηση των ως άνω υπαλλήλων από µέλος του
Ν.Σ.Κ δεν αποκλείει την εκπροσώπησή τους δια ή µετά πληρεξουσίου δικηγόρου της επιλογής τους σε οποιαδήποτε χρονική
στιγµή. Η εκπροσώπησή τους δια ή µετά πληρεξουσίου δικηγόρου αποκλείει την εκπροσώπησή τους παράλληλα και από µέλος
του Ν.Σ.Κ.. Σε περίπτωση εκπροσώπησης των ως άνω υπαλλήλων, δια ή µετά πληρεξουσίου δικηγόρου, το Δηµόσιο υποχρεούται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, να καλύψει τα
έξοδα στα οποία υποβάλλονται κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή µε την ιδιότητα του κατηγορουµένου ή του εναγοµένου
σε δίκες που αφορούν στις υποθέσεις της περίπτωσης γ’ της πα-
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ραγράφου 3, µέχρι την αµετάκλητη εκδίκασή τους.
Εάν οι ως άνω υπάλληλοι καταδικασθούν αµετάκλητα ή γίνει
αµετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον τους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υποχρεούνται να
επιστρέψουν στο Δηµόσιο τις ως άνω δαπάνες.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής νοµικής υπεράσπισης και
κάλυψης των παραπάνω εξόδων, το ύψος του ποσού που καταβάλλεται ως δικηγορική αµοιβή, η προθεσµία υποβολής του αιτήµατος για την πληρωµή των δαπανών, η διαδικασία
επιστροφής των δαπανών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 61
Θέµατα προσωπικού της Επιτροπής Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
1. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) στο Ενιαίο
Σύστηµα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) του ν. 4440/2016 (Α’ 224) και, σε
κάθε περίπτωση, το αργότερο µέχρι τις 31.12.2019, επιτρέπεται
η κάλυψη αναγκών της Ε.Ε.Ε.Π. µε µετατάξεις και αποσπάσεις
υπαλλήλων, µόνιµων και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), ύστερα από ανακοίνωση-πρόσκληση της Ε.Ε.Ε.Π.. Η διάρκεια των αποσπάσεων µπορεί να
ανέρχεται σε έως τέσσερα (4) έτη. Οι µετατάξεις και αποσπάσεις
των προηγουµένων εδαφίων διενεργούνται κατά παρέκκλιση
κάθε αντίθετης ρύθµισης, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα
από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π..
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., µπορεί να παραταθεί η απόσπαση υπαλλήλων
που κατά την 31η Δεκεµβρίου 2018 ήταν αποσπασµένοι στην
Ε.Ε.Ε.Π., για έως και τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της, εφόσον
αυτοί το ζητήσουν µε αίτησή τους που υποβάλλεται στην
Ε.Ε.Ε.Π..
Άρθρο 62
Τροποποίηση του ν. 4557/2018
Στον ν. 4557/2018 (Α’139) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ του στοιχείου 17 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ανωτέρω δεν αφορούν την περίπτωση εισηγµένης σε ρυθµιζόµενη αγορά εταιρείας, υποκείµενης σε απαιτήσεις γνωστοποίησης, σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθεσία ή ισοδύναµα διεθνή
πρότυπα που εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια σχετικά µε τον
πραγµατικό δικαιούχο ή εταιρείας που διαπραγµατεύεται σε Πολυµερή Μηχανισµό Διαπραγµάτευσης, υποκείµενης σε απαιτήσεις γνωστοποίησης ισοδύναµες αυτών της ρυθµιζόµενης
αγοράς.»
β) αα. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11
µετά τις λέξεις «από το Δηµόσιο» προστίθεται το αρκτικόλεξο
«Α.Α.Δ.Ε.».
ββ. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών που τηρούν λογαριασµούς
πληρωµών υποχρεούνται να διασταυρώνουν τα στοιχεία των δικαιούχων σύµφωνα µε τους ειδικούς καταλόγους που αποστέλλονται από τους φορείς καταβολής και να επιβεβαιώνουν την
τυχόν ανεπιτυχή ολοκλήρωση της σχετικής συναλλαγής.»
γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα που φορολογείται
στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσουν σε
ειδικό µητρώο που τηρούν στην έδρα τους, επαρκείς, ακριβείς
και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά µε τους πραγµατικούς δικαιούχους τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν τουλά-

χιστον το ονοµατεπώνυµο, την ηµεροµηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαµονής των πραγµατικών δικαιούχων,
καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωµάτων που
κατέχουν. Συµπληρώνονται δε µε κάθε αναγκαίο στοιχείο για την
ταυτοποίηση του πραγµατικού δικαιούχου. Το ειδικό αυτό µητρώο τηρείται επαρκώς τεκµηριωµένο και επικαιροποιηµένο µε
ευθύνη του νοµίµου εκπροσώπου ή ειδικώς εξουσιοδοτηµένου
προσώπου µε απόφαση του αρµόδιου εταιρικού καταστατικού
οργάνου και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2, καταχωρίζεται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγµατικών Δικαιούχων, µε τη χρήση
των κωδικών εισαγωγής της ηλεκτρονικής πλατφόρµας taxisnet,
µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία σταδιακής
έναρξης καταχώρισης ανά είδος εταιρικής οντότητας που καθορίζει η απόφαση της παραγράφου 11. Η καταχώριση αλλαγών
στα στοιχεία των πραγµατικών δικαιούχων γίνεται µέσα σε
εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία επέλευσής τους.»
δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι εισηγµένες εταιρείες σε ρυθµιζόµενη αγορά ή σε Πολυµερή Μηχανισµό Διαπραγµάτευσης τηρούν ως ειδικό µητρώο
της παραγράφου 1 στην έδρα τους αρχείο γνωστοποιήσεων του
ν. 3556/2007 (Α’91) και το επικαιροποιούν κάθε φορά που λαµβάνει χώρα γεγονός που γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε τον ν. 3556/2007, χωρίς να απαιτείται η
καταχώρισή του στο Κεντρικό Μητρώο Πραγµατικών Δικαιούχων.»
ε) Η παράγραφος 7 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η πρόσβαση του κοινού στο Μητρώο της παραγράφου 4
είναι ελεύθερη µόνο ως προς τις πληροφορίες που αφορούν το
ονοµατεπώνυµο, την υπηκοότητα και το είδος και την έκταση των
δικαιωµάτων που κατέχουν οι πραγµατικοί δικαιούχοι, προκειµένου να αποφευχθεί η έκθεση του πραγµατικού δικαιούχου σε κίνδυνο εξαπάτησης, απαγωγής, εκβιασµού, βίας ή εκφοβισµού και
να επιτευχθεί η προστασία του αν είναι ανήλικος ή µε άλλον
τρόπο ανίκανος για δικαιοπραξία. Για την ανωτέρω πρόσβαση
µπορεί να επιβάλεται ειδικό τέλος που εισπράττεται µε ηλεκτρονικό παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε την απόφαση
της παραγράφου 11.»
στ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 20 οι
λέξεις «των παραγράφων 1 και 2» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«της παραγράφου 1».
ζ) Στην παράγραφο 11 του άρθρου 20 οι λέξεις «τον τρόπο και
τη σειρά καταχώρισης σε αυτό των ειδικών µητρώων της παραγράφου 1 του παρόντος και της παραγράφου 1 του άρθρου 21»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «τον χρόνο, τον τρόπο και τη σειρά
καταχώρισης σε αυτό των ειδικών µητρώων της παραγράφου 1
του παρόντος και της παραγράφου 1 του άρθρου 21, τη δυνατότητα συγκρότησης συνεργείων ελέγχου µε προσωπικό των
ελεγκτικών µηχανισµών του υπουργείου Οικονοµικών για επιτόπιους ή τακτικούς ελέγχους.»
η) H παράγραφος 13 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγµατικών Δικαιούχων καθορίζεται µε την απόφαση
της παραγράφου 11. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών µπορεί
να τίθεται εκτός λειτουργίας το πληροφοριακό σύστηµα, ύστερα
από αίτηµα της αρµόδιας Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής ή του φορέα λειτουργίας για λόγους συντήρησης, αναβάθµισης και προσαρµογής στις αλλαγές της νοµοθεσίας για
χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των εξήντα (60) ηµερών ανά
έτος. Κατά το διάστηµα αυτό αναστέλλονται οι προθεσµίες υποβολής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγµατικών Δικαιούχων.»
θ) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι σχετικές πληροφορίες καταχωρίζονται
σε ειδική µερίδα του Κεντρικού Μητρώου Πραγµατικών Δικαιούχων της παραγράφου 4 του άρθρου 20, µε τη χρήση των κωδικών εισαγωγής της ηλεκτρονικής πλατφόρµας taxisnet, µέσα σε
εξήντα (60) ηµέρες από την ειδική ηµεροµηνία καταχώρισης για
τα µορφώµατα του άρθρου 21 που καθορίζει η απόφαση της παραγράφου 11 του άρθρου 20.»
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Άρθρο 63
Ρύθµιση εισφοράς του άρθρου 1 του ν. 128/1975
1. Επιβάλλεται η εισφορά του άρθρου 1 του ν. 128/1975
(Α’178) στις πάσης φύσης χορηγήσεις πιστώσεων, στα υπόλοιπα
αυτών, καθώς και στις πάσης φύσης χρηµατοπιστωτικές συµβάσεις ισοδύναµου αποτελέσµατος προς την παροχή πιστώσεων,
από χρηµατοδοτικά ιδρύµατα κατά την έννοια του σηµείου 26
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (EΕ L 176), που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
2. Στην περίπτωση χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων του εξωτερικού, η εισφορά της παραγράφου 1 επιβαρύνει τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα για υποβολή φορολογικής
δήλωσης. Ο τρόπος καταβολής καθορίζεται σύµφωνα µε την
1095776/8065-26/0016/19.9.1997 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β’ 862).
3. Οι διατάξεις που αφορούν την απαλλαγή από την εισφορά
της παραγράφου 1 και ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύµατα εφαρµόζονται αναλόγως και για τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα.
4. Κατά τα λοιπά, τα προβλεπόµενα για την εισφορά του ν.
128/1975 παραµένουν σε ισχύ.
5. Οι παράγραφοι 1 – 4 ισχύουν από την πρώτη του µήνα που
έπεται της δηµοσίευσης του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 64
Τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 4209/ 2013
Οι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου 41 του ν. 4209/2013
(Α’253) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Αποκλειστικά και µόνον ΑΕΔΟΕΕ ή άλλοι ΔΟΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα µε βάση το διαβατήριο των διατάξεων του παρόντος Μέρους (άρθρα 1-53) επιτρέπεται να
προωθούν εµπορικά σε ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα µερίδια
ΟΕΕ που διαχειρίζονται, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής
προϋποθέσεις:
α) οι εν λόγω ΑΕΔΟΕΕ ή οι άλλοι ΔΟΕΕ διαθέτουν µερίδια
ΟΕΕ είτε απευθείας είτε µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων, Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και Ανώνυµων
Εταιρειών Επενδυτικής Διαµεσολάβησης (ΑΕΕΔ),
β) ο ΟΕΕ έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή από την αρµόδια εποπτική αρχή του
κράτους – µέλους καταγωγής του,
γ) η διάθεση µεριδίων του ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του
και από τα καταστατικά έγγραφα ή/και τον Κανονισµό του ΟΕΕ,
δ) το ποσό της επένδυσης ανά επενδυτή και ανά ΟΕΕ ή ανά
επενδυτικό τµήµα ΟΕΕ, εφόσον συντρέχει περίπτωση, δεν µπορεί να είναι µικρότερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
ε) οι ΑΕΔΟΕΕ ή οι άλλοι ΔΟΕΕ ζητούν από τον υποψήφιο µεριδιούχο πληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις, την εµπειρία και
τον κίνδυνο που είναι διατεθειµένος να αναλάβει αναφορικά µε
την επένδυσή του σε συγκεκριµένο ΟΕΕ, προκειµένου να εκτιµήσουν κατά πόσον ο συγκεκριµένος ΟΕΕ είναι κατάλληλος για
τον υποψήφιο µεριδιούχο. Εφόσον κρίνουν, βάσει των πληροφοριών που έχουν λάβει σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, ότι
ο συγκεκριµένος ΟΕΕ δεν είναι κατάλληλος για τον υποψήφιο
µεριδιούχο, οφείλουν να τον προειδοποιήσουν σχετικά. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται σε τυποποιηµένη µορφή.
Αν ο υποψήφιος µεριδιούχος δεν παράσχει τις ανωτέρω πληροφορίες ή αν παράσχει ανεπαρκείς πληροφορίες, οι ΑΕΔΟΕΕ ή οι
άλλοι ΔΟΕΕ οφείλουν να τον προειδοποιήσουν ότι για τον λόγο
αυτόν δεν µπορεί να κρίνουν κατά πόσο ο εν λόγω ΟΕΕ είναι κατάλληλος γι’ αυτόν. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται
και σε τυποποιηµένη µορφή. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους
υφιστάµενους µεριδιούχους ΟΕΕ που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν νέες επενδύσεις, εφόσον έχει µεταβληθεί κάποια από
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τις πληροφορίες που έχουν ήδη παράσχει.
2. Οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων β’ έως ε’ της παραγράφου 1 δεν απαιτείται να πληρούνται, όταν πρόκειται για ΟΕΕ που
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως ΑΕΔΟΕΕ, σύµφωνα µε το
άρθρο 6, ή ως ΔΟΕΕ της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα µε βάση το διαβατήριο, και οι
οποίοι έχουν εκδώσει κινητές αξίες, που έχουν εισαχθεί ή πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αιτηθεί την εισαγωγή τους σε οργανωµένη
αγορά ή ΠΜΔ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
3. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παραγράφου 1
µε στόχο την προστασία των επενδυτών και την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς.»
Άρθρο 65
Τροποποίηση των άρθρων 23β, 33, 93α και 96
του ν. 4099/2012 για την ορθή ενσωµάτωση
των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/91/ΕΕ
Στον ν. 4099/2012 (Α’ 250), µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στην
ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 2009/65/ΕΚ (EEL 302), επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιδ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 23β, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε την παρ.
1 του άρθρου 3 του ν. 4416/2016 (Α’ 160), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Όσον αφορά τη µεταβλητή συνιστώσα αµοιβής ιδιαίτερα
υψηλού ποσού, αναβάλλεται η καταβολή του 60 % τουλάχιστον
του ποσού».
2. Η περίπτωση α’ της παραγράφου1 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) την κατά το άρθρο 36 έγγραφη σύµβαση µε το θεµατοφύλακα του ΟΣΕΚΑ και»
3. Η περίπτωση ιστ’ του άρθρου 93α, το οποίο προστέθηκε µε
το άρθρο 12 του ν. 4416/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστ) ΑΕΔΑΚ, για καθένα από τα αµοιβαία κεφάλαια τα οποία
διαχειρίζεται, ή ΑΕΕΜΚ επανειληµµένως δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της σχετικά µε τις επενδυτικές πολιτικές των ΟΣΕΚΑ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 58 έως 65,»
4. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 96 προστίθεται περίπτωση
δ’ ως εξής:
«δ) υπάρχει πιθανότητα η αιτούµενη έρευνα, επιτόπια εξακρίβωση ή ανταλλαγή πληροφοριών να επηρεάσει αρνητικά δική
της έρευνα ή δράσεις επιβολής του νόµου ή, κατά περίπτωση,
ποινική έρευνα.»
Άρθρο 66
Επιχορήγηση Μουσείου Ολοκαυτώµατος
1.Το Ελληνικό Δηµόσιο επιχορηγεί εφάπαξ µε ποσό ύψους
οκτώ εκατοµµυρίων (8.000.000) ευρώ τη µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διεθνή ένωση (Association Internationale Sans But Lucratif) µε την επωνυµία «Μουσείο Ολοκαυτώµατος Ελλάδος», µε
σκοπό την ανέγερση κτιρίου για τη λειτουργία Μουσείου Ολοκαυτώµατος στη Θεσσαλονίκη.
2. Η δαπάνη για την επιχορήγηση της παραγράφου 1 θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών και θα καλυφθεί από το αποθεµατικό του Κρατικού
Προϋπολογισµού.
3. Η επιχορήγηση της παραγράφου 1 χορηγείται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία αποτελεί το µόνο δικαιολογητικό για την έκδοση του οικείου τίτλου πληρωµής, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Για την ανωτέρω επιχορήγηση
δεν εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα Νόµων για
το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 4129/2013 (Α’ 52).
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Άρθρο 67
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4479/2017 (Α’ 94)
Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4479/2017, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 96 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) η φράση «για
τα έτη 2017 και 2018» αντικαθίσταται µε τη φράση «για τα έτη
2017, 2018 και 2019».
Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 60 του π.δ. 142/2017
Το άρθρο 60 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι οι ακόλουθες:
(α) Η σύνταξη εισήγησης προς την Επιτροπή Δηµοσιονοµικού
Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) για τη διενέργεια ή µη ελέγχου κατόπιν αξιολόγησης καταγγελιών και αναφορών, οι οποίες απευθύνονται ή
διαβιβάζονται στην Ε.Δ.ΕΛ. ή στην Γ.Δ.Ε.Σ.Π. και αναφέρονται
στην ύπαρξη παρατυπιών κατά την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, στα οποία η Ε.Δ.ΕΛ. έχει οριστεί ως
Αρχή Ελέγχου.
(β) Η σύνταξη εισήγησης προς την Ε.Δ.ΕΛ. για τη διενέργεια
ή µη ελέγχου, σε συνέχεια εντολών που διαβιβάζονται από τον
Υπουργό Οικονοµικών ή τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου να διαπιστωθεί
η ύπαρξη παρατυπιών κατά την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων στα οποία η Ε.Δ.ΕΛ. έχει οριστεί ως Αρχή
Ελέγχου.
Οι έλεγχοι των παραγράφων (α) και (β) διενεργούνται µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού και εθνικού δικαίου που
ρυθµίζουν τις αρµοδιότητες της Ε.Δ.ΕΛ. ως Αρχής Ελέγχου,
καθώς και µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την ύπαρξη αρµοδιότητας άλλης ελεγκτικής αρχής.
(γ) Η προετοιµασία και διενέργεια έκτακτων ελέγχων κατόπιν
απόφασης της Ε.Δ.ΕΛ. επί των εισηγήσεων που έχουν υποβληθεί
σύµφωνα µε τις παραγράφους (α) και (β).
(δ) Η σύνταξη των εκθέσεων προσωρινών αποτελεσµάτων των
ανωτέρω ελέγχων και ο έλεγχος της πληρότητας αυτών, ως
προς την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:
αα. Η σύνταξη της έκθεσης να τηρεί τις κατευθύνσεις του εγκεκριµένου από την Ε.Δ.ΕΛ. εγχειριδίου και των οδηγιών της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων.
ββ. Το περιεχόµενο της έκθεσης να είναι σαφές και κατανοητό.
γγ. Οι διαπιστώσεις και συστάσεις να είναι επαρκώς τεκµηριωµένες, σύµφωνα µε τα ευρήµατα του ελέγχου, χωρίς όµως ο
έλεγχος πληρότητας να υπεισέρχεται σε αυτά.
(ε) Η εισήγηση προς την Ε.Δ.ΕΛ., επί του περιεχοµένου της έκθεσης προσωρινών αποτελεσµάτων ελέγχου και επί των τυχόν
υποβαλλοµένων αντιρρήσεων ή και παρατηρήσεων των ελεγχόµενων.
(στ) Η σύνταξη της έκθεσης οριστικών αποτελεσµάτων ελέγχου, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Ε.Δ.ΕΛ. και η διαβίβασή της
στον Πρόεδρο της Ε.Δ.ΕΛ. προς υπογραφή. Για την υπογραφή
των εκθέσεων οριστικών αποτελεσµάτων ελέγχου εφαρµόζονται
οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 2690/1999 (Α’ 45).
(ζ) Η διαβίβαση της έκθεσης οριστικών αποτελεσµάτων ελέγχου στο Αυτοτελές Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής
Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων
(Γ.Δ.Ε.Σ.Π.).»

οικονοµικό έτος 2018 στη δηµόσια ληψοδοσία, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 4270/2014 και β) για τη διενέργεια
των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών για την εµφάνιση των
εξόδων των προξενικών αρχών, που πραγµατοποιήθηκαν κατά το
οικονοµικό έτος 2018 στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Άρθρο 70
Διάθεση προϊόντος απόσταξης µικρών
αποσταγµατοποιών (διήµερων)
1. Οι κάτοχοι αποστακτικών µηχανηµάτων, τα οποία χρησιµοποιούνται από τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.
2969/2001 (Α’ 281), οι οποίοι, ανεξάρτητα αν έχουν οι ίδιοι την
ιδιότητα του µικρού αποσταγµατοποιού (διήµερου), κατέχουν
κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν.
4583/2018 (Α’ 212) προϊόν απόσταξης διήµερων αποσταγµατοποιών, που δεν προέρχεται από τη δική τους παραγωγή, δύνανται, µέχρι να εξαντληθεί η κατεχόµενη ποσότητα αυτού και σε
κάθε περίπτωση µέσα σε ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου, να το διαθέτουν αποκλειστικά
είτε απευθείας µε λιανική πώληση, είτε στις επιχειρήσεις οµαδικής εστίασης και σε επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών
προς λιανική πώληση και κατανάλωση, εφόσον υποβάλουν στο
αρµόδιο τελωνείο δήλωση του αποθέµατος που έχουν στην κατοχή τους µέσα σε έναν (1) µήνα από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος άρθρου. Η διάθεση του εν λόγω αποθέµατος µε άλλον τρόπο απαγορεύεται.
2. Οι κατά τα ανωτέρω επιχειρήσεις που διαθέτουν προς λιανική πώληση και κατανάλωση το ως άνω προϊόν απόσταξης,
οφείλουν να έχουν σε εµφανές σηµείο στο κατάστηµά τους
αναρτηµένη πινακίδα, στην οποία αναγράφονται µε ευκρινείς χαρακτήρες το ονοµατεπώνυµο του κατόχου ή κατόχων αποστακτικού µηχανήµατος, από τους οποίους έχουν προµηθευτεί το
προϊόν απόσταξης που διαθέτουν, καθώς και το σχετικό λογιστικό στοιχείο.
Άρθρο 71
Ρυθµίσεις για το αποθεµατικό κεφάλαιο της ΕΤ.Α.Δ.
Κατά τη διανοµή ή κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών που σχηµατίσθηκαν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης α’ της
παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 3220/2004 (Α’ 15) από την ανώνυµη
εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» και
εµφανίζονται στα βιβλία της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε.», δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40, του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 47 και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013, Α’ 167). Η εφαρµογή των ανωτέρω γίνεται
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 159 του ν.
4548/2018 (Α’ 104).
Άρθρο 72
Τροποποίηση του άρθρου 193 του ν. 4389/2016
Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 193 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ίδιος ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία δεν µπορεί να εκλεγεί
για περισσότερα από πέντε (5) συναπτά έτη.»

Άρθρο 69
Παράταση προθεσµιών του ν. 4270/2014

Άρθρο 73
Ρυθµίσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Παρατείνονται κατά έναν (1) µήνα οι προθεσµίες: α) για την έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, τακτικών και προπληρωµής, δηµοσίων επενδύσεων, της περίπτωσης ι’ της παρ. 3
του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 (Α’143), όπως ισχύει, και της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του ίδιου νόµου, καθώς και για τη
διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εµφάνιση των πληρωµών του Π.Δ.Ε. που πραγµατοποιήθηκαν κατά το

1. Η περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005
(Α’ 312) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3.α. Από την 1η Ιανουάριου 2019 και εφεξής, για τη σύσταση,
απόκτηση και κάθε άλλη µεταβολή στα δικαιώµατα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης
στοιχείων ακινήτων υποβάλλει αυτήν µέχρι την 31η Μαΐου του
επόµενου έτους από την ηµέρα της σύστασης, απόκτησης και
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κάθε άλλης µεταβολής στα παραπάνω δικαιώµατα».
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α’
170) προστίθεται περίπτωση ι’ ως ακολούθως:
«ι) Σε περίπτωση µη υποβολής, εκπρόθεσµης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) επιβάλλεται
πρόστιµο γι’ αυτήν µε την πράξη προσδιορισµού του φόρου, η
οποία εκδίδεται βάσει της ως άνω δήλωσης. Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για περισσότερα του ενός
(1) έτη, επιβάλλεται ένα µόνο πρόστιµο, εφόσον στις δηλώσεις
αυτές επαναλαµβάνονται οι ίδιες µεταβολές. Με απόφαση του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται η διαδικασία επιβολής του
ανωτέρω προστίµου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας περίπτωσης.
Δεν επιβάλλεται πρόστιµο στις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξεις
προσδιορισµού φόρου, οι οποίες συντίθενται µηχανογραφικά
από τη Φορολογική Διοίκηση.»
3. Για εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόµενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014 µέχρι και τη δηµοσίευση του
παρόντος, δεν επιβάλλονται, κατά περίπτωση, το πρόστιµο του
άρθρου 54 του ν. 4174/2013 ή το αυτοτελές πρόστιµο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α’ 179). Πρόστιµα που έχουν βεβαιωθεί
δεν διαγράφονται. Τυχόν πρόστιµα που έχουν καταβληθεί δεν
επιστρέφονται.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 δεν εφαρµόζονται στις εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων
ακινήτων (Ε9) που υποβάλλονται µέχρι την ανάρτηση των κτηµατολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας,
όπως αυτή προκύπτει από σχετική, Διαπιστωτική Πράξη του Δ.Σ.
του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», η οποία κοινοποιείται
προς τον Υπουργό Οικονοµικών.
Άρθρο 74
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992
1. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.
2093/1992 (Α’ 181) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήµατος αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης
του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2019,
µε καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού, ως εξής:
α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) µηνός, καταβάλλονται τα δύο δωδέκατα (2/12) του ποσού των αναλογούντων
στο όχηµα ετησίων τελών κυκλοφορίας, β) για άρση ακινησίας
χρονικής διάρκειας τριών (3) µηνών, καταβάλλονται τα τέσσερα
δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχηµα ετησίων τελών κυκλοφορίας, γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο
διάστηµα του έτους και µέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα
δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχηµα ετησίων
τελών κυκλοφορίας που αποµένουν έως τις 31.12.2019 συν (+)
δύο δωδέκατα (2/12) των ετήσιων τελών κυκλοφορίας ».
2. Το ένατο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν.
2093/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, εξαιρετικά
εντός του έτους 2019, καταβάλλονται αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους µήνες που υπολείπονται µέχρι το τέλος του
έτους.»
Άρθρο 75
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4530/2018
1. Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εφόσον η µεταφορά διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαµεσολάβησης φορολογούνται µε βάση την κείµενη φορολογική
νοµοθεσία. Οι φορείς διαµεσολάβησης εκδίδουν φορολογικό
στοιχείο προς τους εκµεταλλευτές των οχηµάτων για το ποσό
της συµφωνηθείσας αµοιβής. Ο εκµεταλλευτής του οχήµατος
εκδίδει το προβλεπόµενο φορολογικό στοιχείο της συνολικής
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αµοιβής στον καταναλωτή, στην οποία συµπεριλαµβάνεται µε
διακριτή αναγραφή και η συµφωνηθείσα αµοιβή του φορέα διαµεσολάβησης. Εν συνεχεία, για κάθε ηµέρα γίνεται εκκαθάριση
και η προκύπτουσα αµοιβή του φορέα διαµεσολάβησης καταβάλλεται από τον εκµεταλλευτή του οχήµατος σε αριθµό λογαριασµού πληρωµών του φορέα, φυσικού ή νοµικού προσώπου
ή οποιασδήποτε οντότητας, ο οποίος έχει την υποχρέωση ανά
µήνα, να εκδίδει το προβλεπόµενο φορολογικό στοιχείο µε τη
συνολική µηνιαία αµοιβή, που προκύπτει από τις ηµερήσιες εκκαθαρίσεις, οι οποίες του έχουν καταβληθεί.»
Άρθρο 76
Τροποποίηση του άρθρου 33 του Κ.Ε.Δ.Ε.
Το άρθρο 33 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων» αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 33
Εάν ο τρίτος δεν προβεί σε δήλωση ή προβεί εκπρόθεσµα ή
χωρίς την τήρηση του τύπου που προβλέπεται από τα άρθρα
30A, 30Β και 32 του παρόντος, καθίσταται οφειλέτης του Δηµοσίου για ό,τι οφείλει ή µέλλεται να οφείλει στον καθ’ ου η κατάσχεση, εφόσον αυτό προκύπτει από τα εκάστοτε πρόσφορα
διαθέσιµα ηλεκτρονικά µέσα της Φορολογικής Διοίκησης, άλλως
για το σύνολο της απαίτησης για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Σε κάθε περίπτωση ο τρίτος δύναται να αποδείξει και ενώπιον της αρµόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής
υπηρεσίας ότι δεν οφείλει στον καθ’ ού η κατάσχεση ή ότι η
οφειλή του είναι µικρότερη από την απαίτηση του Δηµοσίου,
οπότε απαλλάσσεται ή ευθύνεται µέχρι του ύψους της οφειλής
του κατά περίπτωση. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η διαδικασία, τα αρµόδια όργανα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την απόδειξη από τον τρίτο προς τη
Φορολογική Διοίκηση της ύπαρξης ή µη έννοµης σχέσης µε τον
οφειλέτη του Δηµοσίου κατά τον χρόνο επιβολής της κατάσχεσης, καθώς και του ύψους της οφειλής του.»
Άρθρο 77
Τροποποίηση του άρθρου δέκατου τρίτου
του ν. 4211/2013
1. Η παρ. 1 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013 (Α’
256), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στα
πλοία αναψυχής, ιδιωτικά και επαγγελµατικά, στα επαγγελµατικά
τουριστικά ηµερόπλοια και στα παραδοσιακά πλοία, όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) και δραστηριοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, συµπεριλαµβανοµένων και των πλοίων αναψυχής που έχουν
χαρακτηριστεί επαγγελµατικά σύµφωνα µε το δίκαιο άλλης
χώρας.»
2. Στην περίπτωση γ’ της παρ. 3 του άρθρου δέκατου τρίτου
του ν. 4211/2013, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2019, η έκπτωση δέκα τοις εκατό (10 %)
παρέχεται, εφόσον, µέχρι τις 18.5.2019, για τα ευρισκόµενα στα
ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία, και µέχρι τις 31.5.2019, για τα εισερχόµενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία, καταβληθεί το
ποσό του ΤΕ.Π.Α.Η. που οφείλεται για τους µήνες Μάΐο έως και
Δεκέµβριο του έτους 2019.»
3. Η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της παρ.3 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013 , όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«αα. για τα ολικού µήκους άνω των επτά (7) έως και οκτώ (8)
µέτρα, σε δεκαέξι (16) ευρώ ανά µήνα,».
4. Στην παρ. 5 του άρθρου δεκάτου τρίτου του ν. 4211/2013)
προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ. Πλοία που αναχωρούν από την Ελληνική Επικράτεια εντός
τριών (3) ηµερών από τη λήξη του µήνα για τον οποίο έχει καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η., δεν υποχρεούνται σε καταβολή του για τον
µήνα αναχώρησής τους.»
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Άρθρο 78
Μέτρα για τη στήριξη πληγέντων και την αποκατάσταση ζηµιών
από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.
Οι διατάξεις των άρθρων 1,2,5 και 8-22, µε εξαίρεση την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 της από 26 Ιουλίου
2018 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 138) και του δεύτερου άρθρου της από 10 Αυγούστου 2018 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α’ 149), όπως ισχύουν, που κυρώθηκαν µε τον ν.
4576/2018 (Α’ 196), εφαρµόζονται και για τις περιοχές της Δηµοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων και της Δηµοτικής Κοινότητας
Ισθµίας του Δήµου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων,
της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης
Ιουλίου 2018 και συγκεκριµένα για τα κτίρια για τα οποία έχει εκ-

δοθεί διοικητικό έγγραφο δελτίου επανελέγχου, ή έκθεση αυτοψίας, ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιµόρροπου Κτιρίου, της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών.
2. Η εφαρµογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και β’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 16 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου για τις περιοχές που ορίζονται στην
παράγραφο 1, αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020.
Άρθρο 79
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επί µέρους διατάξεις του.
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Αθήνα,....................................2019
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3. ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
4. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
6. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

9. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

11. ΥΓΕΙΑΣ
13. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
15. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
17. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

14. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
16. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
23. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
24. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 20.05’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) αναφορά στη µνήµη του πρώην Προέδρου της Βουλής Δηµητρίου Σιούφα και β) νοµοθετική εργασία,
µόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε την
συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

