ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’
Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2019
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 3985
2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Κωνσταντινίδη
και Γ. Βλάχου, σελ. 3606, 3648
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Αργυρούπολης, το Πειραµατικό
Γυµνάσιο Πάτρας, το Γυµνάσιο Καλαβρύτων, το 9ο Γυµνάσιο
Πάτρας, το 33ο Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων και το 11ο Γενικό
Λύκειο Πάτρας, σελ. 3588, 3594, 3610, 3612, 3622, 3631,
3633, 3647, 3653
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 3574, 3577, 3585, 3586,
3588, 3591, 3593, 3597, 3601, 3604, 3606, 3608, 3613, 3614,
3615, 3617, 3622, 3626, 3627, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633,
3634, 3639, 3640, 3646, 3653, 3659, 3660, 3662, 3666, 3668,
3671, 3674, 3675, 3676, 3684, 3872
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 3629, 3630
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 214 έως 293, σελ.
3550 – 3565
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών , σελ.
3566 - 3572
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 25 Οκτωβρίου 2019, σελ. 3573
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών:
i. µε θέµα: «Αξιολόγηση των αιτηµάτων για την επανασύσταση των Δήµων Αλικαρνασσού, Ζαρού, Ρούβα και Τυµπακίου του Νοµού Ηρακλείου», σελ. 3573
ii. µε θέµα: «Ερωτήµατα που προκύπτουν από την έκθεση
της Επιτροπής Ελέγχου για τα οικονοµικά έτη 2016 και
2017», σελ. 3575
β) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µε θέµα: «Αντιµετώπιση της πλήρους εξωτερικής σύγκλισης
των άµεσων ενισχύσεων του αγροτικού χώρου», σελ. 3576
γ) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
i. µε θέµα: «Σοβαρά προβλήµατα από την απόφαση µεταφοράς του Κέντρου Αποκατάστασης ΑΜΕΑ Γλυφάδας», σελ.
3579
ii. µε θέµα: «Προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία της
Υπηρεσίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
Αγροτών µε έδρα την Λαµία», σελ. 3581
iii. µε θέµα: «Επαναφορά του Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), θέσπιση κατώτερου πλαφόν στις συντάξεις και µέτρα στήριξης των µικροσυνταξιούχων», σελ. 3582
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Επενδύω στην Ελλάδα
και άλλες διατάξεις», σελ. 3585 – 3676, 3873 - 3884
2. Αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
α) Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ
επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 3, 5, 7, 11, 15, 53, 54,
55, 56, 57, 157, 161, 178, 184 και 205, καθώς και επί της

υπουργικής τροπολογίας µε γενικό αριθµό 64 και ειδικό 14
του σχεδίου νόµου, σελ. 3676 - 3680
β) Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας το Κινήµατος
Αλλαγής επί των άρθρων 53, 54, 55, 56, 57,178,184 και 210
του σχεδίου νόµου, σελ. 3680 - 3682
γ) Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής και επί των άρθρων 53, 54, 55, 56, 57 και 178 του σχεδίου νόµου, σελ. 3682
- 3684
δ) Ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της αρχής και
επί των άρθρων 1, 3, 5, 7, 11, 15, 53, 54, 55, 56, 57, 157, 161,
178, 184, 205 και 210, καθώς και επί της Υπουργικής τροπολογίας µε γενικό αριθµό 64 και ειδικό 14 του νοµοσχεδίου,
σελ. 3684 - 3871
3. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 3684 - 3699
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 3549 – 3589
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 3676 - 3985
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 3621 - 3646
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 3589 - 3607
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 3646 - 3660
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 3607 - 3621
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 3660 - 3675
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΒΔΕΛΑΣ Α. ,
σελ. 3574, 3577, 3585, 3586,
3588
ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 3585
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 3676, 3684, 3872
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 3634, 3640
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 3614, 3629
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 3660, 3661
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 3622, 3626, 3627, 3629,
3630, 3631, 3632, 3633,
3634, 3639, 3640, 3646
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 3668
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 3659
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ Ν. ,
σελ. 3629
ΚΑΤΣΗΣ Μ. ,
σελ. 3633, 3639
ΚΕΛΛΑΣ Χ. ,
σελ. 3626
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ Χ. ,
σελ. 3597
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 3591, 3593, 3597, 3601,
3604, 3606
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 3653, 3659, 3660
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ. 3630
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 3608, 3613, 3614, 3615,
3617
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ι . ,
σελ. 3640
ΠΑΠΠΑΣ Ν. ,
σελ. 3613
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 3608
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 3662, 3666, 3668, 3671,
3674, 3675
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. , σελ. 3632, 3660, 3671

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ Γ. ,

σελ. 3585
σελ. 3653
σελ. 3585

Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 3629, 3630
Γ. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 3576, 3578
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 3577, 3578
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 3581, 3582, 3583, 3584
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 3575, 3576
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ Ν. ,
σελ. 3573, 3574
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 3579, 3580, 3581
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 3583
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Θ. ,
σελ. 3574, 3575, 3576
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Δ. ,
σελ. 3579, 3580, 3581
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 3581, 3582
Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων:
ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 3585, 3586
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ,
σελ. 3625
ΑΚΤΥΠΗΣ Δ. ,
σελ. 3630, 3631
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 3597
ΑΥΓΕΡΗ Θ. ,
σελ. 3666
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ. , σελ. 3642
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Ε. ,
σελ. 3610, 3611
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 3628, 3629
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Β. ,
σελ. 3626
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 3662
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 3619
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 3588, 3667
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 3668, 3671
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 3653
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ Γ. ,
σελ. 3668
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 3593, 3594, 3622, 3628,
3634, 3639, 3656, 3658,
3659, 3660, 3669, 3675,
3676
ΓΚΟΚΑΣ Χ. ,
σελ. 3592
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 3598
ΔΕΛΗΣ Ι. ,
σελ. 3595
ΔΟΥΝΙΑ Π. ,
σελ. 3644
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 3593, 3594
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 3673, 3674, 3675
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Σ. ,
σελ. 3647, 3648
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ά. ,
σελ. 3674
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Π. ,
σελ. 3631, 3632, 3634, 3639,
3640, 3673, 3674, 3675
ΚΑΒΒΑΔΑΣ Α. ,
σελ. 3599, 3600
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Δ. ,
σελ. 3621, 3622
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κ. του Αχ. ,
σελ. 3620, 3629, 3630
ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μ. ,
σελ. 3601, 3615, 3618
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ Κ. ,
σελ. 3627
ΚΑΤΣΗΣ Μ. ,
σελ. 3632, 3633, 3640
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 3615, 3616
ΚΕΛΛΑΣ Χ. ,
σελ. 3627
ΚΕΡΑΜΕΩΣ Ν. ,
σελ. 3602, 3604
ΚΙΚΙΛΙΑΣ Β. ,
σελ. 3665
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Δ. ,
σελ. 3649
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 3668
ΛΙΒΑΝΙΟΣ Θ. ,
σελ. 3601
ΛΙΒΑΝΟΣ Σ. ,
σελ. 3586, 3587, 3658, 3660
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 3604, 3605
ΛΟΓΙΑΔΗΣ Γ. ,
σελ. 3626

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 3665, 3666
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 3614
ΜΕΛΑΣ Ι. ,
σελ. 3666, 3667
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ. ,
σελ. 3594
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ. 3643
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Α. ,
σελ. 3646, 3647
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 3642, 3643
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 3641, 3642
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 3648
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ι. ,
σελ. 3617, 3669
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ,
σελ. 3616
ΠΑΠΠΑΣ Ν. ,
σελ. 3587, 3594, 3618, 3639,
3664, 3675, 3676
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 3606, 3608
ΠΕΤΣΑΣ Σ. ,
σελ. 3612, 3618, 3662
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 3640
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ Ι. ,
σελ. 3640
ΣΚΟΝΔΡΑ Α. ,
σελ. 3671, 3672
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
σελ. 3590, 3591
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ Λ. ,
σελ. 3672
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 3648
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. , σελ. 3632, 3634, 3639, 3660,
3671, 3676
ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ι. ,
σελ. 3601
ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 3595
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
σελ. 3654, 3656, 3657, 3658
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 3645
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
σελ. 3600
ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 3609
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ,
σελ. 3604
ΧΑΡΙΤΣΗΣ Α. ,
σελ. 3596, 3597
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 3663, 3664, 3665
ΧΕΙΜΑΡΑΣ Θ. ,
σελ. 3613
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Μ. ,
σελ. 3611
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Σ. ,
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Ε. ,
ΤΣΙΠΡΑΣ Γ. ,

σελ. 3657
σελ. 3639
σελ. 3591
σελ. 3671

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Θ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’
Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 24 Οκτωβρίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.00’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ζ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΒΔΕΛΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής
κ. Μαρία - Αλεξάνδρα Κεφάλα, Βουλευτή Ιωαννίνων, τα ακόλουθα:

3550

Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

3551

3552

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

3569

3570

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η ανάγνωση των αναφορών. Πριν εισέλθουµε στη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων, έχω την τιµή
να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της
Παρασκευής 25 Οκτωβρίου 2019.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 125/22-10-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Κέρκυρας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξανδρου - Χρήστου Αυλωνίτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Παραχώρηση παράλιου µετώπου στο Δήµο Κεντρικής Κέρκυρας».
2. Η µε αριθµό 118/21-10-2019 επίκαιρη ερώτηση του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Αρκαδίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, µε θέµα: «Λήψη µέτρων για τις απαράδεκτες και
αδικαιολόγητα υψηλές χρεώσεις των τραπεζών σε απλές διεκπεραιωτικές διαδικασίες και µεγάλη επιβάρυνση των καταναλωτών µε τη χρήση των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών».
3. Η µε αριθµό 129/22-10-2019 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Η λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής
του Γενικού Νοσοκοµείου Τρικάλων».
4. Η µε αριθµό 122/22-10-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Βορείου Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κλέωνα Γρηγοριάδη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα:
«Εισβολή αστυνοµικών δυνάµεων σε δύο κινηµατογράφους της
Αθήνας κατά τη διάρκεια προβολής της ταινίας «Τζόκερ»».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 126/22-10-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Τρικάλων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αθανασίου Παπαδόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα:
«Άµεση κάλυψη κενών σε υποστελεχωµένα νοσοκοµεία».
2. Η µε αριθµό 119/22-10-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Κέρκυρας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Δηµητρίου Μπιάγκη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Πρωτοφανής εγκατάλειψη Αχιλλείου».
3. Η µε αριθµό 130/22-10-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Παπαναστάση προς τον Υπουργό Υγείας, µε
θέµα: «Εκρηκτική κατάσταση στο Νοσοκοµείο Λευκάδας και στην
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας της περιοχής».
4. Η µε αριθµό 114/18-10-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Αίτηση για έγκριση παροχής υγειονοµικής θεραπείας για την πάθηση του Παναγιώτη - Ραφαήλ Γλωσσιώτη».
5. Η µε αριθµό 134/22-10-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Δίκαιες αποζηµιώσεις».
6. Η µε αριθµό 132/22-10-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μανώλη Συντυχάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Να λειτουργήσει το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου στην Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου (ΒΙ.ΠΕΗ) µε διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των
εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
7. Η µε αριθµό 123/22-10-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Επικίνδυνο διοικητικό κενό στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»».
8. Η µε αριθµό 135/22-10-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Να ληφθούν
άµεσα µέτρα για τις αυθαίρετες και υπερβολικές χρεώσεις των
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τραπεζών στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα ήθελα να
σας ενηµερώσω ότι µε έγγραφό του, ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινωνικών θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα για τα εξής:
«Με την παρούσα σας ενηµερώνουµε σχετικά µε τη συζήτηση
των επικαίρων ερωτήσεων στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου ότι την Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2019 οι επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν είναι οι εξής:
Οι µε αριθµό 113/17-10-2019 και η µε αριθµό 133/22-10-2019
επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση.
Η µε αριθµό 115/21-10-2019 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί
από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μαυρουδή Βορίδη.
Η µε αριθµό 131/22-10-2019 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί
από την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ.
Δόµνα - Μαρία Μιχαηλίδου.
Οι µε αριθµό 116/21-10-2019 και 120/22-10-2019 επίκαιρες
ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ.
Θεόδωρο Λιβάνιο.
Η µε αριθµό 121/22-10-2019 επίκαιρη ερώτηση, που απευθύνεται προς τον ίδιο Υπουργό, δεν θα απαντηθεί λόγω αναρµοδιότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αρικά θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 116/21-10-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Ηγουµενίδη
προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Αξιολόγηση των αιτηµάτων για την επανασύσταση των Δήµων Αλικαρνασσού, Ζαρού,
Ρούβα και Τυµπακίου του Νοµού Ηρακλείου».
Κύριε Ηγουµενίδη, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως κι εσείς γνωρίζετε, από την εφαρµογή
του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», µε τον επανακαθορισµό των διοικητικών
ορίων των πρωτοβάθµιων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και την επακόλουθη συνένωση δήµων, προέκυψαν -και µπορούµε
να το πούµε έχοντας την εµπειρία των χρόνων της εφαρµογήςκάποιες δυσλειτουργίες. Έφτασε σε κάποιες περιοχές να κινδυνεύει ακόµα και αυτή η ίδια η βιωσιµότητα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το κυριότερο -που αυτός είναι και ο
λόγος που έρχοµαι µε αυτήν την ερώτηση- υποβαθµίστηκε αισθητά η ζωή των κατοίκων των περιοχών αυτών.
Είναι γεγονός ότι η προηγούµενη κυβέρνηση, ακριβώς για να
αποφύγουµε σπασµωδικές κινήσεις, οι οποίες ενδεχόµενα θα
διόρθωναν το λάθος µε άλλο λάθος, την αντίληψη δηλαδή «κακή
η συνένωση, ας ξαναγυρίσουµε στο πριν», που προκάλεσε τη συνένωση λόγω των προβληµάτων που υπήρχαν, ξεκίνησε µία συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει. Θα έλεγα ότι και έτσι, µετά από
αυτή τη συζήτηση, για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2019, µε νοµοθετική ρύθµιση αντιµετωπίστηκαν ορισµένες οριακές περιπτώσεις. Τότε ο Υπουργός Εσωτερικών µίλησε παράλληλα µε αυτές
τις ρυθµίσεις για τους δήµους που ήταν σε οριακά σηµεία. Μίλησε για µελέτη και αξιολόγηση όλων των υπόλοιπων ώριµων αιτηµάτων. Ανέφερε τα παραδείγµατα που συµπεριλαµβάνω στην
ερώτησή µου από τον Νοµό Ηρακλείου, αλλά που όπως φάνηκε
στη συζήτηση αναφέρονται σε όλη την επικράτεια. Μίλησε για
σύνταξη σχετικών µελετών και εισήγηση των αναγκαίων ρυθµίσεων για επανασύσταση ή µη δήµων στο επόµενο χρονικό διάστηµα.
Τα αιτήµατα αυτά των τοπικών κοινωνιών, θα ήθελα να πω ότι
κατά κανόνα, απ’ ό,τι φαίνεται, συσπειρώνουν, αν όχι το σύνολο,
τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών των κοινωνιών και τους φορείς
µε τους οποίους εκφράζονται, από τους αγροτικούς συλλόγους
-µιλάµε για ύπαιθρο που αυτοί είναι και οι παραγωγικοί φορείςαλλά και τους άλλους παραγωγικούς φορείς των περιοχών, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους, ενορίες των αντίστοιχων κοινοτήτων, αυτοδιοικητικούς παράγοντες, που µέσα

3574

από λαϊκές συνελεύσεις προχώρησαν στη συγκρότηση επιτροπής για την ανασύσταση του δήµου. Είναι πολλές περιπτώσεις,
πολλές προτάσεις, µε σοβαρά επιχειρήµατα, αλλά µε διαφορετική βεβαίως ωριµότητα τεκµηρίωσης, και για τα οποία περιµένουµε κάποιες απαντήσεις: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή η
αξιολόγηση των αιτηµάτων και ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα του
Υπουργείου;
Πιστεύω ότι περιµένουµε να ακούσουµε αλήθειες, και οι τοπικές κοινωνίες που έχουν αντίστοιχα θέµατα αλλά και εµείς, µε
στόχο την τήρηση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών τους προς τους πολίτες. Πιστεύω ότι
εδώ θα συµφωνήσουµε, κύριε Υπουργέ, ότι κριτήριο της όποιας
ανασυγκρότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η προσφορότερη και αποτελεσµατικότερη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Ηγουµενίδη. Πριν απαντήσει ο Υφυπουργός να επισηµάνω
σε όλους ότι πρέπει να τηρήσουµε τους χρόνους, γιατί ακολουθεί η νοµοθετική εργασία. Είναι καµιά εξηνταριά που θα πρέπει
να µιλήσουν και πρέπει να προλάβουµε.
Θα απαντήσει τώρα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Ηγουµενίδη, πράγµατι το 2010 έγινε η αλλαγή
του χωροταξικού σχεδιασµού σε επίπεδο πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Τότε είχε τεθεί µία σειρά κριτηρίων, τα οποία τηρούνταν από το σύνολο των δήµων, από
αυτούς τους τριακόσιους είκοσι πέντε που δηµιουργήθηκαν τότε.
Μεταξύ αυτών των κριτηρίων ήταν δέκα χιλιάδες µόνιµος πληθυσµός για να µείνει κάποιος δήµος αυτοτελής, η ειδική πρόνοια
για ορεινότητα, η οποία θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση
από το πληθυσµιακό κριτήριο, η αρχή «ένας δήµος ανά νησί»,
που υπήρχε σε όλα τα νησιά της χώρας µε εξαίρεση την Κρήτη
και την Εύβοια. Έτσι λοιπόν, µε βάση και αυτά τα κριτήρια, είχε
γίνει από την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών
η χωροθέτηση και του Νοµού Ηρακλείου. Σε όλη την περίοδο
του 2010, το πρώτο τετράµηνο-πεντάµηνο, µέχρι την ψήφιση,
υπήρχε σωρεία αιτηµάτων από όλες τις περιοχές της Ελλάδας,
οι οποίες για τον άλφα ή τον βήτα λόγο, είτε ήθελαν κάποια άλλη
χωροθέτηση είτε ήθελαν κάποιοι να µείνουν αυτοτελείς δήµοι
όπως ήταν µέχρι τότε.
Αυτό για τα κριτήρια το λέω για το εξής θέµα: Όταν ήρθε η
προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να χωροθετήσει και να
προχωρήσει σε διασπάσεις δήµων σε πέντε περιπτώσεις, στην
Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά, στη Σάµο, στη Λέσβο και στα Σέρβια
και αυξήθηκε ο αριθµός των δήµων και πήγαµε στους τριακόσιους τριάντα δύο, είχαµε το εξής παράδοξο: Είχαµε την Κεφαλονιά η οποία, και σε πληθυσµό και σε έκταση, είναι πολύ µικρότερη
της Λέσβου, η οποία απέκτησε τρεις δήµους, προφανώς γιατί η
πολιτική πίεση που ασκήθηκε από την Κεφαλλονιά ήταν πολύ µεγαλύτερη από αυτή που άσκησε η Λέσβος. Η Λέσβος µε περίπου
-αν δεν κάνω λάθος- κοντά στα δύο εκατοµµύρια στρέµµατα
έκταση, απέκτησε µόνο δύο δήµους. Η Κέρκυρα απέκτησε τρεις
δήµους, µε τον κεντρικό δήµο ουσιαστικά να έχει τη µερίδα του
λέοντος όσον αφορά τον πληθυσµό. Εν πάση περιπτώσει προχώρησε µία νοµοθετική ρύθµιση.
Σε αυτήν τη νοµοθετική ρύθµιση –και µάλιστα µου δίνεται η
ευκαιρία σήµερα να το πω- χρειάστηκε να επέµβουµε ως Κυβέρνηση τέσσερις φορές µέχρι τώρα. Και στο νοµοσχέδιο που συζητάµε υπάρχουν άλλες δύο περιπτώσεις που ασχολούµαστε µε
τα θέµατα των διασπασµένων δήµων. Ήταν µία πάρα πολύ σύνθετη διαδικασία, δηµιούργησε πάρα πάρα πολλά προβλήµατα.
Επειδή λοιπόν -γιατί τελειώνει και ο χρόνος- τον Μάρτη, όταν
έγινε η κουβέντα για τις διασπάσεις των δήµων, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών –και σας το λέω εκ πείρας, είµαι
100% σίγουρος- βρέθηκε σε σωρεία αιτηµάτων, ιδίως λίγους
µήνες πριν τις εκλογές για να δηµιουργηθούν δεκάδες δήµοι,
αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα εξετάσει τα
αιτήµατα.
Για να σας απαντήσω στο ερώτηµα αυτό καθαυτό, αυτήν τη
στιγµή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών δεν εξε-
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τάζει καµµία αλλαγή στον χωροταξικό χάρτη της Ελλάδας, οριζόντια, όπως έχει διαµορφωθεί µέχρι σήµερα. Αυτό που θα γίνει
είναι στο πλαίσιο του Κώδικα Αυτοδιοίκησης, ο οποίος θα ξεκινήσει να εκπονείται σε λίγες εβδοµάδες από την επιτροπή που
θα τον συντάξει, θα εξεταστούν όλες οι παράµετροι, προκειµένου να αντιµετωπιστεί πράγµατι το πρόβληµα που υπάρχει όσον
αφορά τη δηµοτική αποκέντρωση και την αποκέντρωση υπηρεσιών των δήµων, σε κατά τόπους τοπικές και δηµοτικές κοινότητες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Ηγουµενίδη,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για
την απάντησή σας. Ωστόσο είναι σαφές, δεν εξετάζετε καµµία
αλλαγή στο χωροταξικό των δήµων. Εγώ πιστεύω πάντως δύο
πράγµατα, και θα µου επιτρέψετε να τα πω, γιατί είδατε ότι στην
πρωτολογία µου, επειδή ακριβώς είναι πολύς ο κόσµος που περιµένει απαντήσεις, απέφυγα να αναφερθώ ή να τοποθετηθώ,
περισσότερο ήταν ερώτηση για να µας απαντήσετε µερικά πράγµατα.
Πιστεύω δύο πράγµατα. Σε αυτά θα σταθώ και θα κλείσω τη
δευτερολογία µου. Το πρώτο: Η συζήτηση αυτή που έχει ανοίξει
ή που γίνεται, µην γελιόµαστε, στην καλύτερη περίπτωση πληγώνει τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών. Άρα είναι µια συζήτηση
που βεβαίως είναι τεκµηριωµένη σε αρκετές περιπτώσεις. Είναι
µια συζήτηση µε σοβαρά επιχειρήµατα ένθεν κακείθεν. Υπάρχουν επιχειρήµατα που αναφέρονται σε ιστορικότητα, µαρτυρικούς δήµους, παραγωγικότητα, σε πολλά πράγµατα. Υπάρχει και
ο αντίλογος της δύναµης στην ένωση. Αυτός ακριβώς ήταν που
δηµιούργησε και τον επανακαθορισµό των δήµων µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Κατά την γνώµη µου, πρέπει να δώσει η Κυβέρνηση
σαφείς απαντήσεις, έτσι ώστε να µην διαιωνίζεται και να µην συνεχίζεται αέναα αυτή η συζήτηση, η οποία δεν έχει να προσφέρει
σε τελική ανάλυση κάτι καινούριο από τη στιγµή που τα επιχειρήµατα και από τις δύο πλευρές έχουν διατυπωθεί.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής:
Κατά τη γνώµη µου, οι φυγόκεντρες τάσεις που αναπτύσσονται
από τους υπάρχοντες δήµους οφείλονται κυρίως σε υποβάθµιση
της ζωής των πολιτών των περιοχών αυτών. Το χωριό µου κάθε
µέρα καθαριζόταν. Τώρα που ενωθήκαµε µια φορά την εβδοµάδα ή το δεκαπενθήµερο περνάει απορριµµατοφόρο. Και διάφορα τέτοια. Πιστεύω ότι εδώ ήταν ένα λανθασµένο επιχείρηµα
που ακούστηκε για τη συνένωση των δήµων. Μια υπηρεσία µε
µηδέν έως έναν στους πέντε, συνενώθηκε µε την άλλη υπηρεσία
του γειτονικού δήµου µε µηδέν έως έναν στους πέντε. Μαζεύτηκαν τρία άτοµα. Ωραία. Έχουµε τρία άτοµα. Υπάρχει υπηρεσία.
Ναι, αλλά ο καινούριος δήµος που προέκυψε δεν θέλει τρεις.
Θέλει δεκαπέντε. Όσο λάθος ήταν το επιχείρηµα αυτό για τη συνένωση, το ίδιο λάθος είναι η υποχώρηση και η απάντηση κατά
της συναίνεσης στο όνοµα αυτό είτε δεν έχουµε προσωπικό
κ.λπ..
Η τρίτη παρατήρηση σε σχέση µε αυτό είναι ότι όλοι οι αυτοδιοικητικοί – υπογραµµίζω το «όλοι»- ανεξαρτήτως κοµµατικής
τοποθέτησης και ανεξαρτήτως κοµµατικής προεκλογικής υποστήριξής τους, όλοι οι αυτοδιοικητικοί, κύριε Υπουργέ, µιλάνε
για την πρωτοφανή χρηµατοδότηση -πρωτοφανή για τα δεδοµένα της τοπικής αυτοδιοίκησης- που είχαν την προηγούµενη τετραετία. Πιστεύω ότι θα πρέπει στον σχεδιασµό, παράλληλα µε
τη συζήτηση που πρέπει να δοθούν καθαρές απαντήσεις προς
τις τοπικές κοινωνίες και την αυτοδιοίκηση, πρέπει να υπάρξει
και ένα σχέδιο ενίσχυσης µε το απαραίτητο έµψυχο δυναµικό
όλων των υπηρεσιών όλων των Οργανισµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι που θα βοηθήσει την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Και σε σχέση µε αυτό και να κλείσω: Τελικά, αν υποθέσουµε
ότι από όλη αυτή τη συζήτηση, όπως την είπατε, προκύψει ότι
στην επικράτεια θα δηµιουργηθούν δύο, τρεις, πέντε νέοι δήµοι.
Για την επικράτεια µιλάω. Δεν µιλάω µόνο για τον Νοµό Ηρακλείου. Αυτό το χρονοδιάγραµµα αυτής της πορείας πώς θα γίνει; Ποιο θα είναι το επόµενο βήµα; Πότε θα είναι αυτοί οι δήµοι;
Θα προετοιµαστούν τώρα και θα είναι πριν τις επόµενες αυτοδι-
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οικητικές εκλογές; Θα γίνουν σε ένα εξάµηνο; Σε έναν χρόνο;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ
τον Βουλευτή Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Νικόλαο Ηγουµενίδη.
Θα σας απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Θεόδωρος
Λιβάνιος.
Κύριε Λιβάνιε, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Ηγουµενίδη, σε µεγάλο βαθµό συµφωνώ απόλυτα σε
όσα είπατε. Και έρχεται η ώρα, αν θέλετε, να το δούµε. Και δέκα
χρόνια µετά την εφαρµογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» να γίνει µια αποτίµηση να δούµε τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά. Και δεν µιλάω
για το χωροταξικό. Μιλάω για όλο το άλλο κοµµάτι των αλλαγών
που έφερε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και έτσι, να επέµβουµε
όπου χρειάζεται και να διορθωθεί.
Η αλήθεια είναι ότι ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ουσιαστικά ψηφίστηκε
στην αρχή της κρίσης. Δεν στηρίχτηκε για δηµοσιονοµικούς λόγους. Δεν είχε τους απαραίτητους πόρους. Πολλά χρήµατα, τα
οποία είχαν υπολογιστεί να δοθούν ως επενδυτικά εργαλεία
στους δήµους, δεν δόθηκαν τελικά. Και αποτέλεσµα ήταν να δηµιουργηθούν και προβλήµατα, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως
µε την έλλειψη προσωπικού.
Ωστόσο -το είπα και πριν- αυτήν τη στιγµή δεν εξετάζεται η αλλαγή του χωροταξικού σχεδίου. Πράγµατι. Γιατί αν ανοίξεις το
χωροταξικό σχέδιο, νοµίζω ότι δεν θα είναι εύκολο να µπουν κριτήρια. Να πούµε, δηλαδή, ότι θα είναι δύο, τρεις, πέντε ή οκτώ
οι δήµοι. Και µπορεί να φτάσουµε ξανά σε µια κατάσταση, σε µια
Ελλάδα που να έχει οκτακόσιους και εννιακόσιους δήµους.
Αυτό, λοιπόν, που θα κάνουµε είναι να δούµε πράγµατι το
χωριό που παλιά εξυπηρετούνταν κανονικά τι χρειάζεται για να
συνεχίσει να εξυπηρετείται κανονικά και στον διευρυµένο δήµο.
Ιδίως για τον Δήµο του Ηρακλείου η χωροθέτηση έγινε σε µεγάλο βαθµό, ακολουθώντας την έντονη οσµή, να το πω έτσι, των
επαρχιών. Ακολούθησε κατά βάση τις παλιές επαρχίες, οι οποίες
στην Κρήτη, όπως ξέρετε, έχουν µια ισχυρή τοπική συνείδηση.
Οπότε δεν νοµίζω ότι θα υπάρχουν τόσες ισχυρές φυγόκεντρες
δυνάµεις.
Αυτό που θα πρέπει να κάνουµε όλοι είναι να κάτσουµε να
δούµε πώς θα εξυπηρετούνται τα χωριά. Τα χωριά ιδίως είναι η
καρδιά της Ελλάδας. Είναι εκεί που πρέπει να στηριχθούµε. Πρέπει να δούµε πώς θα τα αναζωογονήσουµε. Και πρέπει να δούµε
πώς θα κάνουµε τον κόσµο να µένει σ’ αυτά και όχι να καταφεύγει και να µένει στις πόλεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Δεύτερη θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 120/22-10-2019
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Βορείου
Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κλέωνα Γρηγοριάδη προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Ερωτήµατα που προκύπτουν
από την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για τα οικονοµικά έτη
2016 και 2017».
Κύριε Γρηγοριάδη, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αφού σας ευχαριστήσω, όπως πάντα, που είχατε την ευγενική καλοσύνη να βρεθείτε κοντά µας τόσο νωρίς,
να σας θέσω την ερώτησή µου.
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα µερίδας του Τύπου, αλλά και σύµφωνα µε τη µη κυβερνητική οργάνωση «Vouliwatch», η οποία
ούτε λίγο ούτε πολύ ανάγκασε την αρµόδια επιτροπή της Βουλής
να της απαντήσει, προκύπτει ότι σχεδόν κανένα από τα κόµµατα
της προηγούµενης Βουλής των Ελλήνων δεν ακολούθησε τη νοµότυπη διαδροµή, δηλαδή δεν διακίνησε κανένα κόµµα τα έσοδα
ή τις δαπάνες του µέσω των ειδικών λογαριασµών, όπως προβλέπει ο νόµος, για ποσά από 1.000 µέχρι 500 χιλιάδες ευρώ. Ειδικά το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας διέθεσε κατά τα έτη 2016
και 2017 όλη την επιµορφωτική του επιχορήγηση για αποπληρωµή χρεών του στις τράπεζες και το δηµόσιο.
Η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, µάλιστα, σύµφωνα µε το
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άρθρο 3Α’ του ν.3213/2003, είναι υποχρεωµένη να δηµοσιεύει τα
αποτελέσµατα του ελέγχου που διενεργεί στα οικονοµικά των
κοµµάτων, τα οποία λαµβάνουν κρατική χρηµατοδότηση. Μέχρι
σήµερα η επιτροπή έχει δηµοσιεύσει συνολικά τρεις ετήσιες εκθέσεις για τα έτη 2015, 2016 και 2017 αντίστοιχα. Και στις τρεις
αυτές εκθέσεις η επιτροπή διαπιστώνει γενικά παραβάσεις της
νοµοθεσίας. Από την απάντηση της επιτροπής στο επίµονο αίτηµα της «Vouliwatch» για διαφάνεια, ξεχωρίζει για λόγους, νοµίζω, δηµοσίου ενδιαφέροντος ειδικότερα ότι από τη Νέα Δηµοκρατία κατά το έτος 2016 από τη συνολική κρατική επιµορφωτική
δαπάνη που έλαβε, το ποσό δηλαδή των 356.922 ευρώ, παρακρατήθηκε από τραπεζικά ιδρύµατα και το ελληνικό δηµόσιο για
εξόφληση υποχρεώσεων του κόµµατος. Την επόµενη χρονιά για
τον ίδιο λόγο το ποσό αυτό, που πήρε δηλαδή για επιµορφωτικές
δαπάνες το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας, έφτασε τις 519.019
ευρώ. Η Νέα Δηµοκρατία, δηλαδή, πήρε σε δύο χρόνια περίπου
ένα εκατοµµύριο ευρώ για ερευνητικούς, υποτίθεται, σκοπούς
και παρανόµως τα διέθεσε για να εξυπηρετήσει χρέη στις τράπεζες και στο δηµόσιο. Σε αυτήν την περίπτωση ο νόµος προβλέπει ότι, εφόσον δεν θα διέθεσε εκεί που έπρεπε, δηλαδή για
έρευνα, όφειλε να τα επιστρέψει στο κράτος, κύριε Υπουργέ. Κι
εφόσον δεν τα επέστρεψε, όφειλε η Επιτροπή Ελέγχου να της
επιβάλει να τα επιστρέψει. Δεν το έχει κάνει µέχρι τώρα.
Επειδή ο νόµος ορίζει ότι σε περίπτωση που το ποσό που δίνεται στα κόµµατα για ερευνητικούς και επιµορφωτικούς σκοπούς, αν δεν δαπανηθεί για τους σκοπούς αυτούς, οφείλει να
επιστραφεί, και µε βάση όλα αυτά που σας είπα µέχρι τώρα, σας
ρωτάω ευθέως ποιες ενέργειες έχετε κάνει µέχρι τώρα για τη
συµµόρφωση της Νέας Δηµοκρατίας στην αρχή της διαφάνειας
και στον νόµο που διέπει τα οικονοµικά των κοµµάτων; Και δεύτερον, αν γενικότερα εξετάζετε κάποια νοµοθετική ρύθµιση,
ώστε στο µέλλον να µην επαναληφθούν τα ίδια φαινόµενα αδιαφάνειας, τα οποία –νοµίζω θα συµφωνήσετε µαζί µου- διαβρώνουν επί της ουσίας την ίδια τη δηµοκρατία µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Θεόδωρος Λιβάνιος.
Κύριε Λιβάνιε, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Γρηγοριάδη, θέτετε ένα θέµα, το οποίο είναι στη φύση
του σοβαρό και αφορά την ίδια τη λειτουργία της δηµοκρατίας.
Και αφορά και το νοµικό πλαίσιο για τη χρηµατοδότηση και τον
έλεγχο των κοµµάτων, ο οποίος γίνεται στη χώρα µας.
Έχω να σας πω για το συγκεκριµένο θέµα που αναφέρατε τα
εξής: Πρώτον, είναι πολύ σηµαντικό και είναι νοµίζω µια θετική
κατάκτηση της λειτουργίας της ίδιας της δηµοκρατίας ότι η επιτροπή που ελέγχει τα οικονοµικά των κοµµάτων δεν είναι του
Υπουργείου Εσωτερικών. Γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών έχει
µια συγκεκριµένη πολιτική ηγεσία και ελέγχεται από µια ανεξάρτητη επιτροπή. Η επιτροπή αυτή, λοιπόν, έχει κάθε δικαίωµα να
ζητήσει, να επιβάλει κυρώσεις, να επιβάλει πρόστιµα και να προχωρήσει σε οποιοδήποτε µέσο κρίνει αυτή ότι είναι νόµιµο και δίκαιο, προκειµένου να αντιµετωπίσει ένα πρόβληµα.
Ειδικά για το θέµα της Νέας Δηµοκρατίας θα σας αναφέρω το
εξής: Από την προηγούµενη πολιτική ηγεσία υπό τον κ. Χαρίτση
ζητήθηκε στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους να γνωµοδοτήσει
αν πράγµατι δικαιούται η τράπεζα να κάνει κατάσχεση της επιχορήγησης που δίνεται για ερευνητικούς σκοπούς λόγω των θεµάτων των χρεών, το γνωστό θέµα των δανείων που έχει το
κόµµα στις τράπεζες. Πράγµατι λοιπόν υποβλήθηκε ερώτηµα. Το
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους σε πενταµελή σύνθεση, µε την
163/2019 γνωµοδότησή του, οµόφωνα αποδέχεται ότι µε βάση
το ισχύον δίκαιο πράγµατι µπορεί η τράπεζα να κατασχέσει τα
χρήµατα. Άρα τα χρήµατα τυπικά η Νέα Δηµοκρατία δεν τα διέθεσε, δεν της ήρθαν ποτέ τα χρήµατα µέσα στο ταµείο της, αν
θέλετε. Κατασχέθηκαν στην πηγή από τις τράπεζες.
Επειδή η επιτροπή είναι διαρκής και συνεδριάζει και προεδρεύει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Μπούρας, µε µέλη που
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εισηγούνται όλα τα κόµµατα -δικαστικοί, ορκωτοί ελεγκτές και
άλλοι κατάλληλοι εµπειρογνώµονες-, έχει κάθε δικαίωµα να
ερευνήσει και να ζητήσει τα υπόλοιπα χρήµατα ή το σύνολο των
χρηµάτων, τι ακριβώς έγιναν, και αυτό γενικά πρέπει να γίνεται.
Αυτό που πρέπει να δούµε και να το δούµε και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και να υπάρξει µια διαβούλευση µε όλα τα κόµµατα είναι ότι πρέπει να πάµε ένα βήµα παραπέρα, να εκσυγχρονίσουµε και τον νόµο ο οποίος ελέγχει τα οικονοµικά των κοµµάτων, των υποψηφίων, αν θέλετε, Βουλευτών, τα έξοδα προεκλογικών εκστρατειών, να προσαρµοστούν στο νέο περιβάλλον
το οποίο συµπεριλαµβάνει και το διαδίκτυο, όπου, όπως γνωρίζετε, κι εκεί δαπανώνται σηµαντικά χρήµατα, για τα οποία πρέπει
να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Αυτό είναι στις προθέσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών όχι άµεσα, αλλά εξετάζεται και ξεκινάει
η προετοιµασία τού να έρθει µια νοµοθετική ρύθµιση συνολική,
η οποία θα αφορά όλο το πλέγµα των οικονοµικών των κοµµάτων, των υποψηφίων, των ίδιων των Βουλευτών, προκειµένου να
υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και δηµόσια λογοδοσία. Γιατί ξέρετε
ότι, όπως και το «Vouliwatch» έκανε, η δηµόσια πληροφορία είναι
καλύτερη από εκατό ελεγκτικές αρχές. Και αυτό γενικά θα πρέπει να ισχύει και να εφαρµόζεται πάντα στα πλαίσια του νόµου
και της δικαιοσύνης, αλλά είναι πολύ καλό να προχωρήσει και να
υπάρχει ένα νέο νοµικό πλαίσιο εκσυγχρονισµών, σύµφωνα και
µε τις επιταγές που έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Γρηγοριάδη,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αφού σας ευχαριστήσω για την απάντησή
σας, έχω να σας κάνω µερικές διευκρινιστικές παρατηρήσεις και
ερωτήσεις.
Το πρώτο πράγµα που έχω να πω είναι ότι για την ανεξάρτητη
αυτή επιτροπή, που ελέγχει τα οικονοµικά των κοµµάτων της
Βουλής, εγώ προσωπικά δεν θα ήµουν τόσο υπερήφανος, γιατί
όπως προκύπτει από τα δηµοσιεύµατα και από όσα µας έχει πληροφορήσει η µη κυβερνητική οργάνωση, η επιτροπή τελικά,
αφού έκανε τα πάντα για να µην απαντήσει περίπου, απάντησε
στις 8 κάποιου µηνός, ενώ στις 9 θα πήγαινε να δικαστεί επειδή
δεν είχε απαντήσει επί µακρό χρονικό διάστηµα. Άρα, µε το µαχαίρι στον λαιµό απάντησε η επιτροπή. Μπορεί να βελτιώσει, νοµίζω, τις απαντήσεις, να απαντά ταχύτερα στο µέλλον και να είναι
πιο συνεπής.
Εγώ νοµικός δεν είµαι, όπως ξέρετε, από τον χώρο της υποκριτικής προέρχοµαι, αλλά µέχρι τώρα είχα την πεποίθηση, εµπεδωµένη µάλιστα µέσα µου, ότι όταν υπάρχει απαίτηση του
κράτους προηγείται των πάντων. Είναι ο κ. Βορίδης εδώ, για
καλή µας τύχη, που είναι ο εγκυρότερος ίσως στην χώρα για να
µας το διευκρινίσει. Κάτι µου λέει, λοιπόν, ότι κάπως το κράτος
ολιγώρησε να εγείρει τις απαιτήσεις του ούτως ώστε οι τράπεζες
να προλάβουν να αρπάξουν αυτά τα χρήµατα. Και επίσης, η Νέα
Δηµοκρατία δεν είναι κανένας µικροαστός. Είναι το µεγαλύτερο
κόµµα της χώρας, τουλάχιστον αυτήν τη στιγµή που είναι κυβέρνηση. Δεν είναι κάποιος που µπορεί µια τράπεζα να τον χειριστεί,
να τον παίξει στα δάχτυλα. Αυτά κυρίως θέλω να σας ρωτήσω.
Δηλαδή µου κάνει πραγµατικά µεγάλη εντύπωση αν αυτή η αρχή
ισχύει ή δεν ισχύει -και ξέρετε εσείς να µου απαντήσετε-,αν προηγείται το κράτος ή όχι. Επίσης θέλω να σας ρωτήσω -χαίροµαι
πολύ για το δεύτερο σκέλος της απάντησής σας και πραγµατικά
το χρειαζόµαστε όλοι, όλη η Ελλάδα χρειάζεται τη διαφάνεια- αν
έχετε στον νου σας κάποιο χρονικό περιθώριο. Δηλαδή καλή η
ιδέα σας να νοµοθετήσετε, αλλά περίπου πού το βλέπετε αυτό;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κύριε
Γρηγοριάδη, όσον αφορά το τελευταίο ερώτηµα, για το χρονοδιάγραµµα, εκτιµώ ότι µέσα στο 2020, στο επόµενο έτος, θα
γίνει. Γιατί χρειάζεται και η διαβούλευση µε τα κόµµατα, χρειάζεται και να αντλήσουν και την τεχνογνωσία που υπάρχει. Δεν θα
ξαναανακαλύψουµε τον τροχό, υπάρχουν χώρες όπου υπάρχουν
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συστήµατα που ελέγχουν τα οικονοµικά, να δούµε λοιπόν τι πρακτικές υπάρχουν και µπορούν να εφαρµοστούν στην Ελλάδα και
είναι πρόσφορες για τα δεδοµένα της χώρας.
Η σειρά των ενεχυριάσεων των απαιτήσεων από την οικονοµική χρηµατοδότηση άλλαξε, αν δεν κάνω λάθος, το 2016 µε
έναν νόµο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι τράπεζες προηγήθηκαν και µπήκαν
µπροστά. Επισηµαίνω ότι η Νέα Δηµοκρατία ούτε καν πρόλαβε
να τα πάρει στα χέρια της, κατασχέθηκαν κατευθείαν στην πηγή,
στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έστειλε η τράπεζα το έγγραφο της
απαίτησης και αµέσως τα πήρε. Δηλαδή ουσιαστικά ούτε καν
έγινε µία, αν θέλετε, τριγωνική συναλλαγή, δηλαδή να πάνε τα
κόµµατα τα χρήµατα στη Νέα Δηµοκρατία και η Νέα Δηµοκρατία
να πληρώσει τις τράπεζες. Κατασχέθηκαν ουσιαστικά στην πηγή,
προς ικανοποίηση των απαιτήσεων της τράπεζας.
Με ενδιαφέρον διάβασα κι εγώ στην έκθεση του «Vouliwatch»
ότι πράγµατι ασκεί µια κριτική στις αποφάσεις της επιτροπής. Οι
επιτροπές για αυτό υπάρχουν, πρέπει να ασκούνται κριτικές και
να δούµε εν πάση περιπτώσει τι χρειάζεται για να µπορέσει να
επιτελέσει προσφορότερα και το έργο της, το οποίο µπορεί πιθανόν να περιλαµβάνει ακόµα και την ίδια τη σύνθεσή της, να
δούµε δηλαδή µήπως χρειάζεται να µειωθεί ο ρόλος των πολιτικών και να αυξηθεί ο ρόλος των εµπειρογνωµόνων ή οποιαδήποτε άλλη πρόταση ακουστεί και κατά το πλαίσιο της διαβούλευσης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 115/21-10-2019 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αντιµετώπιση της πλήρους εξωτερικής σύγκλισης των άµεσων ενισχύσεων του αγροτικού χώρου».
Κύριε Αποστόλου, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή το θέµα
της επίκαιρης ερώτησης αφορά την προσπάθεια που πρέπει να
κάνουµε ως χώρα για να διασφαλίσουµε τους κοινοτικούς πόρους του αγροτικού τοµέα, χρειάζοµαι µία ανοχή όσον αφορά
τον χρόνο και νοµίζω ότι και ο κύριος Υπουργός θα τη χρειαστεί,
γιατί είναι πολύ σοβαρό το συγκριµένο ζήτηµα.
Κύριε Υπουργέ, η πρώτη οργανωµένη συζήτηση για τη νέα
ΚΑΠ έγινε στο Chambord της Γαλλίας τον Σεπτέµβριο του 2016.
Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προθέσεις της
έγινε τον Νοέµβριο του 2017 και ακολούθησε µετά από λίγες
µέρες ένα Συµβούλιο Γεωργίας που είχε ως βασικό θέµα τις ανακοινώσεις για το µέλλον των τροφίµων και της γεωργίας.
Θα σταθώ ιδιαίτερα στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας του
Μάρτη του 2018, γιατί εκεί αναδείχθηκαν ουσιαστικά δυο προτάσεις µείωσης των ενισχύσεων. Η µία ήταν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που µιλούσε για µείωση της ΚΑΠ, του
προϋπολογισµού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, και ταυτόχρονα για το πλαίσιο που προτείνει να διαµορφωθεί όσον αφορά
την αντιµετώπιση των θεµάτων που είχαν σχέση µε την πλήρη,
άµεση εξωτερική σύγκλιση. Αυτά από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στη διαδικασία της συζήτησης αναδείχθηκε και η πρόταση των
λεγόµενων χωρών της Βαλτικής-Πολωνίας, οι οποίες κατέθεσαν
πρόταση για πλήρη εξωτερική σύγκλιση.
Εµείς, λοιπόν, από την πρώτη ανακοίνωση της επιτροπής και
µέχρι ουσιαστικά το Συµβούλιο του Μάρτη του 2018 αντιδράσαµε ενεργά και µετά από επαφές που είχαµε µε οµολόγους
Υπουργούς δηµιουργήσαµε τις απαραίτητες συµµαχίες και συντάξαµε ένα κοινό υπόµνηµα που υπογράφηκε στη Μαδρίτη, µαζί
µε τους Υπουργούς Γεωργίας της Ισπανίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας, Ιρλανδίας, Φινλανδίας, µε το οποίο ζητούσαµε τη διατήρηση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το υπόµνηµα
αυτό υποστηρίχθηκε και από άλλους εννιά Υπουργούς, το παρουσιάσαµε στο Συµβούλιο Γεωργίας στις 18 Ιουνίου στις Βρυξέλλες και βρήκε µεγάλη ανταπόκριση. Μάλιστα τις θέσεις που
εκφράσαµε τις υπερασπίστηκε δηµόσια µε δήλωσή του και ο
Προέδρος της Γαλλίας Μακρόν.
Αναλάβαµε επίσης πρωτοβουλία µαζί µε τους Ιταλούς και συ-
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νυπογράψαµε κοινή δήλωση κατά της πλήρους εξωτερικής σύγκλισης, µαζί µε άλλες χώρες, όπως η Δανία, το Βέλγιο, η Σλοβενία, η Κύπρος και η Ολλανδία.
Άµεσα δε, στο πλαίσιο του Συµβουλίου, πραγµατοποιήσαµε
συνάντηση µε τον Επίτροπο κ. Hogan, στον οποίο αναπτύξαµε
µε επιχειρήµατα και στοιχεία ότι η πλήρης εξωτερική σύγκλιση
θα είναι καταστροφική για την ελληνική γεωργία. Θα σας καταθέσω σχετικό δελτίο Τύπου όπου αναφέρονται αναλυτικά οι θέσεις που παρουσιάσαµε και βέβαια αντιληφθήκαµε ότι συµµερίζεται τις απόψεις µας ο κύριος Επίτροπος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δελτίο Τύπου, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για τη συζήτηση που έγινε και για τις θέσεις όλων των κρατώνµελών πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα θα σας καταθέσω ένα ενηµερωτικό σηµείωµα όπου αναλυτικά αναφέρεται τι στάση
τήρησαν όλες οι χώρες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν ενηµερωτικό σηµείωµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εκεί λοιπόν, σε αυτήν τη διαδικασία καταφέραµε και πήραµε
ουσιαστικά µια νίκη, η οποία εξαφάνισε τη λέξη «πλήρης σύγκλιση» στην πρόταση που συζητιόταν. Δηλαδή, στα συµπεράσµατα πλέον του Συµβουλίου Προεδρίας εξαφανίστηκε η λέξη
«πλήρης». Την υπερψήφισαν την πρότασή µας αυτή είκοσι τρεις
χώρες. Ήταν µια σηµαδιακή νίκη. Δεν συµφώνησαν οι χώρες που
σας είπα προηγούµενα και η Ρουµανία που δήλωσε αποχή. Ήδη
έχει φανεί από το κείµενο συµπερασµάτων που η Προεδρία έχει
ετοιµάσει. Βρίσκεται σήµερα στα χέρια σας. Το ξέρετε, γιατί ανακοινώθηκαν τον Μάιο του 2018 οι προτάσεις της.
Εγώ θα επανέλθω στη δευτερολογία µου αφού ακούσω και τις
προσεγγίσεις που έχετε όσον αφορά τις συγκεκριµένες προτάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μάκης Βορίδης.
Κύριε Βορίδη, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, τα θέµατα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
προφανώς απασχολούν, είναι αρκετά σύνθετα, έχουν αρκετά επιµέρους κεφάλαια. Τώρα ανοίξατε µια σειρά ζητηµάτων, κυρίως
δύο, παρ’ ότι τα θέµατα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπως
ξέρετε, δεν είναι δύο, είναι περισσότερα. Αλλά ας µείνουµε στα
δύο θέµατα που ανοίξατε. Με την ερώτησή σας κυρίως, από ό,τι
καταλαβαίνω, θέλετε να συζητήσουµε το ζήτηµα της εξωτερικής
σύγκλισης. Στην πρωτολογία σας όµως αναφερθήκατε στο θέµα
του ύψους του προϋπολογισµού.
Θα κάνω µια εισαγωγή, κύριε Πρόεδρε, όχι για τον κύριο συνάδελφο γιατί καταλαβαίνει πολύ καλά γιατί πράγµα µιλάµε.
Όµως, έχω µια ανησυχία, επειδή είναι δηµόσια η συζήτηση, ότι
αυτή η συζήτηση µπορεί να εξελίσσεται τεχνικά και να µην παρακολουθούµε όλοι το τι είναι αυτές οι έννοιες. Γι’ αυτό θα κάνω
µια πολύ σύντοµη εισαγωγή στην οµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εµένα η ανησυχία µου
είναι ότι έχουµε νοµοθετική εργασία µετά και πρέπει να προλάβουµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα µε διακόψετε όποτε κρίνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, δεν µπορώ να
σας διακόψω. Είστε ικανός ρήτορας. Μπορείτε να τα πείτε σε
σύντοµο χρόνο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δύο ζητήµατα από τα πολλά που υπάρχουν στη
Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι τα εξής:
Το πρώτο ζήτηµα το έθεσε ο κύριος συνάδελφος. Είναι το
ύψος τελικά του προϋπολογισµού, πόσος θα είναι και αν θα µειωθεί. Είναι πολύ σηµαντικό θέµα, γιατί ταυτόχρονα µε αυτήν τη
γενική συζήτηση εισάγονται µέσα στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
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επιµέρους πολιτικές που στόχο έχουν να οδηγήσουν σε µια
αγροτική ανάπτυξη η οποία σέβεται το περιβάλλον, σε καλλιεργητικές πρακτικές οι οποίες συµβάλλουν και αυτές στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Αυτό συνοψίζει πολύ γρήγορα
τις περιβαλλοντικές φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η µεγάλη συζήτηση η οποία γίνεται είναι ότι, αν από τη µια µεριά έχει
η Ευρωπαϊκή Ένωση περιβαλλοντικές φιλοδοξίες -πράγµα που
σηµαίνει ότι χρειάζονται πρόσθετες επενδύσεις στο αγροτικό
τοµέα, προκειµένου να εξυπηρετηθούν αυτές οι περιβαλλοντικές
φιλοδοξίες-, αυτό δεν µπορεί να συνοδεύεται µε περιορισµό των
πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Αυτό είναι µια θέση
εναντίον της µειώσεως του προϋπολογισµού στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και εποµένως, αυτό είναι µια από τις συζητήσεις.
Και εκεί πράγµατι, στο τελευταίο Συµβούλιο Υπουργών, όπου
έγινε στο Λουξεµβούργο, φαίνεται ότι διαµορφώνεται µια ευρύτατη συναίνεση ως προς αυτό. Πού όµως; Το υπογραµµίζω τώρα
εδώ, για να µην έχουµε παρεξηγήσεις. Στο Συµβούλιο των
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Γεωργίας. Αυτό, όµως,
είναι ένα ζήτηµα που τελικά θα κριθεί στο επίπεδο της Συνόδου
Κορυφής. Αυτό θα το αποφασίσουν οι Αρχηγοί των κρατώνµελών και προφανώς εκεί θα υπάρξουν συνεκτιµήσεις, γιατί ταυτόχρονα µε την ανάγκη να υπερασπιστούµε –πράγµα το οποίο
κάνουµε και είναι δέσµευση της Κυβέρνησής µας- τους πόρους
για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, ταυτόχρονα δεν θέλουµε τη µείωση των πόρων για τη συνοχή, ταυτόχρονα υπάρχουν και τα ζητήµατα των λεγοµένων νέων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
–ορισµένα εξ αυτών µας ενδιαφέρουν- όπως είναι, παραδείγµατος χάριν, οι πολιτικές για τη µετανάστευση αλλά και την ασφάλεια.
Το δεύτερο ζήτηµα, το οποίο έθεσε ο κύριος συνάδελφος,
είναι το ζήτηµα της εξωτερικής σύγκλισης. Το ζήτηµα της εξωτερικής σύγκλισης τι είναι; Να το πω πάρα πολύ απλά: Αν υπολογίσετε τις ενισχύσεις που δίδονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ανά κράτος-µέλος και αν θέσετε ως κριτήριο για αυτές τις ενισχύσεις τη στρεµµατική ενίσχυση, οικοδοµείται ένα επιχείρηµα
που λέει, παραδείγµατος χάριν, ότι υπάρχουν κάποιες χώρες
που παίρνουν πολλά και κάποιες άλλες χώρες που παίρνουν
λίγα. Η χώρα µας µε αυτό το κριτήριο, το κριτήριο της στρεµµατικής ενίσχυσης είναι στις χώρες που παίρνουν πολλά. Έρχονται
λοιπόν οι χώρες που παίρνουν λίγα και λένε ότι αυτό δεν είναι
σωστό και ότι πρέπει να εξισωθούν –αυτή είναι η σύγκλιση, πρέπει να συγκλίνουν- οι ενισχύσεις ώστε ανά στρέµµα, ανά εκτάριο
να παίρνουν τα ίδια. Το επιχείρηµα αυτό αντικρούεται από την
ελληνική πλευρά, αλλά όχι µόνο από την ελληνική πλευρά, λέγοντας ότι αυτό δεν µπορεί να είναι το βασικό κριτήριο. Το κριτήριο που πρέπει να υιοθετηθεί, για να αποφασίσουµε πώς θα
γίνει αυτού του τύπου η σύγκλιση, είναι το κριτήριο της αγροτικής εκµετάλλευσης, δηλαδή να δούµε µε δύο λόγια πόσα λεφτά
παίρνει το κάθε νοικοκυριό, η κάθε αγροτική εκµετάλλευση, η
κάθε φάρµα, πόσα χρήµατα παίρνει. Αν το θέσουµε αυτό ως κριτήριο, εκεί θα δείτε αυτοµάτως ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην
κάτω πλευρά των ενισχύσεων. Ποιους έχουµε συµµάχους σε
αυτό και ποιους έχουµε αντιπάλους; Είναι πάρα πολύ απλό. Όσοι
κερδίζουν από την επιβολή της πλήρους εξωτερικής σύγκλισης
είναι αντίπαλοί µας, όσοι χάνουν από την εφαρµογή της εξωτερικής σύγκλισης είναι σύµµαχοί µας. Έχει αποτυπωθεί αυτό σε
κείµενα και σε αυτή τη διαδικασία είµαστε. Δεν έχει αλλάξει,
κύριε Αποστόλου, κάτι στις διατυπώσεις των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω ως κάτι νεότερο από αυτά που
έχουν γίνει. Σε αυτά τα τρία Συµβούλια Υπουργών στα οποία έχω
συµµετάσχει, δεν έχει υπάρξει κάποια διαφοροποίηση ούτε της
θέσης της επιτροπής –από εκεί δηλαδή που το αφήσατε, για να
το πω έτσι- και θα σας έλεγα ότι στην πραγµατικότητα αυτή είναι
µια συζήτηση η οποία εξελίσσεται. Η φινλανδική προεδρία ως
προς αυτό δεν έκανε βήµατα και δεν αποτέλεσε και αντικείµενο
συζητήσεων στα Συµβούλια Υπουργών στα οποία έχω συµµετάσχει µέχρι σήµερα.
Θα µας δοθεί η δυνατότητα στη δευτερολογία µου ενδεχοµένως να προσθέσω περισσότερα στοιχεία για το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
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Υπουργέ.
Κύριε Αποστόλου, έχετε τρία λεπτά και σας παρακαλώ να τα
τηρήσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, το σίγουρο είναι
ότι δεν έχει κλείσει τίποτε ακόµη. Υπάρχουν, όµως, οι προτάσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για την αντιµετώπιση του προϋπολογισµού της ΚΑΠ και για την αντιµετώπιση της σύγκλισης.
Όµως δεν έχει κλείσει. Το ζήτηµα είναι ότι όντως το θέµα του
προϋπολογισµού της ΚΑΠ είναι ένα θέµα το οποίο στο Συµβούλιο Κορυφής έχει ήδη αντιµετωπιστεί και θα ξαναπάει πάλι, αλλά
το θέµα της εξωτερικής σύγκλισης είναι αποκλειστικά δικό µας
θέµα, όσον αφορά τις επιπτώσεις για τη χώρα µας οι οποίες θα
είναι επώδυνες.
Εκεί ήδη υπάρχουν τρία σενάρια. Γνωστοποίησε τρία σενάρια
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε σχέση µε αυτά τα τρία σενάρια, εµείς
θα πρέπει οπωσδήποτε να επιµείνουµε στο ένα από αυτά, το
οποίο λέει ότι δεν συµφωνούµε για την πλήρη εξωτερική σύγκλιση. Μάλλον, να µη συνεχιστεί καµµία σύγκλιση, να µην υπάρχει συγκεκριµένη αναφορά. Υπάρχει τέτοιο σενάριο. Υπάρχει το
άλλο σενάριο που προτείνουν οι άλλες χώρες και υπάρχει και
ένα σενάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει λάβει σοβαρά
υπ’ όψιν τις θέσεις που έχουµε καταθέσει εξαφανίζοντας τον όρο
«πλήρης». Το λέω έτσι γιατί θεωρώ ότι είναι µια µεγάλη νίκη.
Όµως εσείς θα αποφασίσετε τώρα και κάνουµε αυτή τη συζήτηση, διότι και η προεδρία αυτήν την ώρα της Φινλανδίας, όπως
και όλες οι χώρες που ασκούσαν προεδρία τα τελευταία χρόνια,
είχαν τη θέληση, τη διάθεση να κλείσουν αυτό το θέµα, για να το
παρουσιάσουν για επιτυχία. Αν και γίνονται συζητήσεις –εσείς τα
ξέρετε καλύτερα- ιδιαίτερα από τη φινλανδική προεδρία αυτήν
την ώρα να κλείσει το θέµα, δεν φαίνεται να κλείνει, όπως δεν
θέλουµε και εµείς να κλείσει κατά τη διάρκεια της επόµενης προεδρίας που είναι η Κροατία. Δεν είναι ευµενείς οι απόψεις της
για τα δικά µας θέµατα. Όµως επειδή ακολουθεί η γερµανική
προεδρία το δεύτερο εξάµηνο του 2020, τότε µπορούν και υπάρχουν οι προϋποθέσεις, επειδή και η Γερµανία στάθηκε ευνοϊκά
σε όλη αυτήν την προσπάθεια που κάναµε για να αντιµετωπίσουµε την πλήρη σύγκλιση. Πιστεύουµε ότι τότε µπορεί να γίνει.
Εγώ, κλείνοντας θέλω να σας καταθέσω και µια πρόταση.
Αυτήν την ώρα το µεγάλο µας ζήτηµα είναι ότι έχουµε -όπως κι
εσείς είπατε- λίγες εκτάσεις και επειδή οι ενισχύσεις αυτές δίνονται µε βάση τις εκτάσεις, έχουµε πρόβληµα. Προχωρήστε,
κύριε Υπουργέ, στη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Κάναµε µια µεγάλη προσπάθεια για τις βοσκήσιµες γαίες,
έχουµε φτάσει σε σηµείο να µπορούσε να εντάξουµε στη διαδικασία Omnibus οχτώ µε δέκα εκατοµµύρια στρέµµατα. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτές οι εκτάσεις µπουν µέσα στις επιλέξιµες για
τις ενισχύσεις της κτηνοτροφίας, τότε και θα µειωθεί πάρα πολύ
αυτή η διαφορά που υπάρχει µε τις υπόλοιπες χώρες και ταυτόχρονα, θέλω να πιστεύω, ότι θα βοηθήσουµε και ουσιαστικά την
κτηνοτροφία. Είναι µια λύση, θα σας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Προσπαθήστε να διασφαλίσουµε τους πόρους, γιατί και εσείς
το ξέρετε και όλοι, ειδικά οι Έλληνες αγρότες ότι χωρίς αυτούς
τους πόρους δεν θα υπάρξει µέλλον για την ελληνική γεωργία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Αποστόλου.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Μαυρουδής Βορίδης για τρία λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Για να µιλήσουµε τώρα επί των νοµικών κειµένων, στην πραγµατικότητα η πρόταση για τον Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαµβάνει τα εξής: «Η εξωτερική
σύγκλιση των άµεσων ενισχύσεων θα συνεχιστεί, όλα τα κράτηµέλη µε άµεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο κάτω του µέσου όρου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης -µένει να προσδιορισθεί εδώ το ποσοστό- θα καλύψουν το ποσοστό -µένει να προσδιοριστεί το ποσοστό, αντικείµενα διαπραγµάτευσης είναι αυτά- του χάσµατος
µεταξύ του τρέχοντος µέσου επιπέδου άµεσων ενισχύσεων και
το ποσοστό του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βήµατα αρχής γενοµένης από το 2022.
Η δική µας θέση, διατυπωµένη πάλι σε νοµικό κείµενο είναι:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Δεν θα υπάρξει περαιτέρω εξωτερική σύγκλιση των άµεσων ενισχύσεων». Άρα σταµατάει η εξωτερική σύγκλιση. Αυτήν υπερασπιζόµαστε και αυτήν προσπαθούµε να προωθήσουµε σε συµµαχία και σε συνεργασία µε άλλες χώρες που έχουν την ίδια αντίληψη µε εµάς. Όλα τα τρέχοντα επίπεδα άµεσων ενισχύσεων ανά
εκτάριο θα προσαρµοστούν σύµφωνα µε το συνολικό –πάλι ποσοστό- ανώτατο όριο.
Και η πρόταση -ας το πω έτσι- που προέρχεται από τις άλλες
χώρες διατυπώνεται ως εξής: «Η εξωτερική σύγκλιση των άµεσων ενισχύσεων θα ολοκληρωθεί αµέσως πλήρως το 2020 και
µένει να µπει το έτος».
Αυτές είναι οι τρεις προτάσεις που αντιπαλεύουν στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου, προκειµένου να
δούµε ποια θα επικρατήσει. Είναι γνωστό ότι έχουν διαµορφωθεί
κείµενα και συµµαχίες Είναι γνωστό ότι προσπαθούµε να διευρύνουµε τις συµµαχίες.
Ίσως το µόνο που θα ήθελα να προσθέσω εδώ, είναι ότι αν
βάλει κανένας τα λεγόµενα blocking rights, δηλαδή τους συσχετισµούς που µπορούν να µπλοκάρουν και να δεσµεύσουν µια
απόφαση, κρίσιµη και καθοριστική, έτσι όπως φαίνεται να διαµορφώνονται οι συσχετισµοί, θα είναι η θέση της Γερµανίας. Η
θέση της Γερµανίας είναι καθοριστική για το πώς θα εξελιχθεί
όλη αυτή η υπόθεση.
Εποµένως -να το πω διαφορετικά- προχωράµε, εργαζόµαστε
σε αυτήν την υπόθεση, αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης, αυτονοήτως του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά σας
διαβεβαιώ και του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Τώρα, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, προς υµάς, παρότι δεν
εκφράσατε αυτή την άποψη σήµερα, είναι ότι δεν είναι πεδίο γόνιµο αντιπαραθέσεων αυτό. Πρώτα απ’ όλα γιατί έχουµε κοινή
θέση. Άρα αφού έχουµε κοινή θέση, δεν είναι ανάγκη να διαφωνούµε επί της κοινής µας θέσης ντε και καλά.
Δεύτερον γιατί και σε επίπεδο διαπραγµατευτικής τακτικής, εν
πολλοίς πάλι έχουµε κοινή θέση. Γιατί; Διότι σε τελευταία ανάλυση οι διαπραγµατευτικές δυνατότητες διαµορφώνονται εξ αντικειµένου, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από αυτή τη διαδικασία, δεν ανακαλύπτουµε την πυρίτιδα εδώ.
Άρα, επειδή είδα µια ανακοίνωση στην οποία µε εγκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ για δήθεν αφωνία επί του ζητήµατος, γιατί λέει δεν έθεσα
το ζήτηµα αυτό στο τελευταίο Συµβούλιο Υπουργών. Δεν ξέρω
αν το κάνετε εσείς, κύριε Αποστόλου, όταν πηγαίνατε στα Συµβούλιο Υπουργών να θέτετε ζητήµατα τα οποία είναι εκτός ηµερησίας διατάξεως, δηλαδή εκεί που δεν συζητούνται καθόλου να
πάτε εσείς να τα βάζετε από µόνος σας. Και µάλιστα, να σχολιάσω, αυτό µου είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλώσεις του υποψηφίου ακόµα
Πολωνού Επιτρόπου, οι οποίες δεν ξέρω αν σε τελευταία ανάλυση θα ισχύσουν όταν πρόκειται να αναλάβει την επιτροπή γιατί
και η επιτροπή έχει τη δική της δυναµική. Άλλο να είσαι ένας Πολωνός που λες αυτά που θέλει η Πολωνία και άλλο να είσαι ο Πολωνός Επίτροπος όταν µπαίνεις στην επιτροπή και πρέπει να
εκφράσεις το όλο.
Και µου ζητάτε τώρα να ξεκινήσω µια αντιπαράθεση επί απόντος Επιτρόπου, του Πολωνού Επιτρόπου, παρόντος του εν ενεργεία Επιτρόπου, του κ. Hogan, επί ζητήµατος, το οποίο δεν είναι
στην ηµερήσια διάταξη και µου λέτε είναι σε αφωνία ο Βορίδης
για το θέµα της εξωτερικής σύγκλισης.
Ελπίζω, λοιπόν, να κάνουµε γόνιµες προτάσεις. Άκουσα την
τοποθέτησή σας, πάντα ακούω τις τοποθετήσεις σας µε ενδιαφέρον, είναι καλοδεχούµενες οι προτάσεις, κανείς δεν λέει ότι
τα ξέρει όλα, αλλά η αντιπαράθεση να γίνεται επί του πεδίου
πραγµατικής και αντικειµενικής διαφωνίας κι όχι να κατασκευάζεται γιατί ντε και καλά τώρα πρέπει να διαφωνήσουµε και µάλιστα -το ξαναλέω- επί ζητήµατος στο οποίο αντικειµενικά δεν
διαφωνούµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ένα δευτερόλεπτο να πω κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ένα δευτερόλεπτο,
κύριε Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Την ανησυχία που έχουµε ως
χώρος, πραγµατικά πρέπει να την αναδεικνύουµε και εσείς ιδιαίτερα σε κάθε ευκαιρία. Αυτό ήταν το νόηµα του δελτίου τύπου
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του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα συµβούλιο χωρίς ουσιαστικά από δω και πέρα να βάζουµε το θέµα, ιδιαίτερα της εξωτερικής σύγκλισης. Αυτό ήταν το νόηµα. Μην το παίρνετε ότι έτσι
βρισκόµαστε σε µία αντιπαράθεση. Οπωσδήποτε οι διαφορές
µας είναι τεράστιες και επειδή έχουµε κάνει προσπάθειες µεγάλες για το συγκεκριµένο θέµα, θέλουµε να τις αναγνωρίσετε και
αυτό κάνατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Σειρά έχει η τρίτη µε αριθµό 131/22-10-2019 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Λιάνας Κανέλλη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µε θέµα: «Σοβαρά προβλήµατα
από την απόφαση µεταφοράς του Κέντρου Αποκατάστασης
ΑΜΕΑ Γλυφάδας»
Κυρία Κανέλλη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, οφείλω να οµολογήσω ότι από τις απαντήσεις
που παίρνουµε συνήθως σε γραπτές ερωτήσεις που µετατρέπονται σε προφορικές, η δική σας ήταν εξαιρετικά εµπεριστατωµένη.
Ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση, εκτός κι αν δεν έχετε
ειδοποιηθεί για το τι συµβαίνει αυτή τη στιγµή που µιλάµε. Διότι
κάτω, στο κέντρο της Γλυφάδας, έχει πάει από χθες ο εισαγγελέας και σήµερα έχει µαζευτεί κόσµος και εργαζόµενοι γιατί µπορεί να πάνε µε τα περιπολικά και τους αστυνοµικούς για να
βγάλουν τους χρόνιους πάσχοντες από το κτήριο. Ούτε να φανταστεί δεν µπορεί κάποιος, όταν µιλάµε για χρονίως πάσχοντες
και ανάπηρους ανθρώπους ότι µπορεί κάποιος βιαίως να τους
βγάλει από το κτήριο, ακόµα και µε τα συµφέροντα τα νόµιµα
του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο οποίος έχει βγάλει αυτό που έχει
βγάλει.
Κατ’ αρχάς το πρόβληµα στη Γλυφάδα δεν είναι αποκοµµένο
από το υπόλοιπο πρόβληµα. Έχει προκύψει εδώ και χρόνια και
έχει ενταθεί τα δύο τελευταία χρόνια µε αλλεπάλληλα λάθη και
της διοίκησης του κέντρου και µε αλλεπάλληλα λάθη δεν έχει αντιµετωπιστεί.
Το κτήριο ανήκει σε έναν ιδιώτη. Εγώ προσπάθησα να σας ρωτήσω και θέλω σήµερα να µου απαντήσετε πολύ συγκεκριµένα
πράγµατα.
Αυτό το κέντρο ήταν εξ ορισµού ακατάλληλο για να υπάρχει,
ένα ιδιωτικό κτήριο τεσσάρων ορόφων που τώρα θέλει να γίνει
ξενοδοχείο, δεν ξέρω τι θέλουν να το κάνουν, είναι για ό,τι άλλο
θέλετε, για γραφεία, για οτιδήποτε. Πάντως δεν ήταν για να φιλοξενεί ανθρώπους χρονίως πάσχοντες µε κινητικά, µε πληθώρα
προβληµάτων που σας είναι ορατά συν συγγενείς όποτε υπάρχουν και αν υπάρχουν, γιατί πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους
δεν έχουν κυριολεκτικά τίποτε άλλο για να σταθούν εκτός από
αυτά τα κέντρα.
Έρχοµαι στο δεύτερο. Μου απαντήσατε βασικά στο χρόνιο
πρόβληµα µιας χρονίως πάσχουσας κοινωνίας ως προς την αντιµετώπιση των ανθρώπων οι οποίοι έχουν προβλήµατα αυτού
του επιπέδου. Μου λέτε, έκλεισε για το καλό των ασθενών το κέντρο των αυτιστικών, το άλλο το κέντρο αποκατάστασης στο Χαϊδάρι και παντού. Ξέρει κανείς να µας πει που πήγαν αυτοί οι
άνθρωποι, σε ποιες δοµές πήγαν, πού πήγαν;
Και εκείνο που θέλω πιο πολύ από όλα να ακούσω και κλείνω
τον πρώτο γύρο της παρέµβασής µου, είναι το παρακάτω. Λέτε
θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι και θα πάνε σε δοµές προσωρινά
µέχρι να βρείτε κάτι καλύτερο. Εγώ να µην αµφισβητήσω την
πρόθεση. Δεν µου λέτε, σε αυτές τις δοµές που θα πάνε, έχουν
καλυφθεί οι ανάγκες των υπαρχόντων εκεί; Εκκρεµούν, µόνοι
σας το λέτε και στην απάντηση και το αποδέχεστε, εκατοντάδες
αιτήσεις. Ήδη οι δοµές στις οποίες τους στέλνετε είναι τιγκαρισµένες. Οι εργαζόµενοι εκεί δεν τα βγάζουν πέρα ούτε αναλογικά ούτε ουσιαστικά.
Εποµένως, δεν είναι µόνο να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας,
είναι κι αν αυτή η προσωρινότητα επιβαρύνει µια ήδη αρρωστηµένη κατάσταση, συµβάλλοντας σε µία κοινωνία η οποία δεν είναι
σε θέση να αντιµετωπίσει κάποιον.
Είστε µέσα στα νιάτα, εγώ είµαι µεγαλύτερη από εσάς. Τίποτα
δεν αποκλείεται αύριο το πρωί -λυπάµαι που το λέω και για τις
δυο µας και για όλους όσοι είναι εδώ µέσα- µπορεί να βρεθούµε
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στη θέση αυτών των ανθρώπων και να µην έχουµε πού την κεφαλήν κλίναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Κανέλλη.
Θα απαντήσει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Δόµνα Μιχαηλίδου.
Κυρία Μιχαηλίδου, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Κανέλλη, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι
πολύ σηµαντικό να ακούσουν όλοι τι γίνεται µε την κατάσταση
αυτή. Νοµίζω ότι τα είπατε καλύτερα και από εµένα. Το κτήριο
αυτό για το οποίο συζητάµε την µετεγκατάσταση και σήµερα
πολύ σωστά, όπως και από την αρχή της εβδοµάδας έχουν ξεκινήσει θεσµικά και πολύ σωστά οι διαδικασίες µετεγκατάστασης
των φιλοξενούµενων στη µονάδα αυτή συνανθρώπων µας, είναι
απολύτως ακατάλληλο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρω ότι µπορεί
να το γνωρίζετε και καλύτερα από εµένα, καθ’ ότι και η φυσική
σας παρουσία εκεί πέρα γνωρίζει και τους ανθρώπους και τους
εργαζόµενους και τη δοµή καθαυτή. Οπότε συµφωνούµε σε αυτό. Είναι πλήρως ακατάλληλο.
Εγώ δέχτηκα να διαχειριστώ την κατάσταση αυτή µέσα Ιουλίου, όπου και ορίστηκα στο Υπουργείο αυτό, και έκανα ότι
περνά από το χέρι µου, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να φύγουν
από την κατάσταση που και οι δύο συµφωνούµε ότι είναι ακατάλληλη και να πάµε στην πλέον κατάλληλη. Θα σας δώσω τα
στοιχεία, όπως σας τα έδωσε η υπηρεσία µου, αλλά µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια.
Ποια είναι η πλέον κατάλληλη λύση; Υπάρχουν δύο λύσεις εκεί
πέρα µε χρονική ιεράρχηση. Η προσωρινή ιεράρχηση η οποία
είναι µετεγκατάσταση των περισσότερων από τους σαράντα
επτά φιλοξενούµενων συνανθρώπων µας στη δοµή αυτή, στο
ΠΙΚΠΑ Βούλας, και µετά δύο µικρότερα γκρουπ από τους συνανθρώπους µας αυτούς στα Μελίσσια και στο Αιγάλεω.
Θα ήθελα να τονίσω την καταλληλότητα των δοµών. Τόσο το
ΠΙΚΠΑ Βούλας, το οποίο είναι σε ένα πολύ µεγάλο ακίνητο, σε
µικρά ακίνητα ξεχωριστά από τα υπόλοιπα παιδιά που φιλοξενούνται στο ΠΙΚΠΑ Βούλας, όσο και ακόµα περισσότερο στα Μελίσσια και στο Αιγάλεω, οι δοµές είναι καλύτερες από αυτές που
υπάρχουν τώρα στο ακίνητο που και οι δύο λέµε σωστά ότι είναι
ακατάλληλο.
Να σας δώσω ένα παράδειγµα: Οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν
ακόµη και τη δική τους τουαλέτα, το οποίο ούτε στα όνειρά τους
δεν το φαντάζονται τώρα και, δυστυχώς, αυτό είναι µεγάλο πρόβληµα της κρατικής διαχείρισης.
Πάµε στη µόνιµη λύση, διότι εδώ πέρα δεν µιλάµε ούτε για κατάργηση του ιδρύµατος, αλλά για µια καλύτερη λύση, ένα προσωρινά και δύο µόνιµα, όπως σας εξήγησα, στο τι κάνουµε και
που γίνεται η µόνιµη µετεγκατάσταση των ανθρώπων αυτών. Εκεί
πέρα υπάρχει ένα µεγάλο κληροδότηµα της τάξεως των 2 εκατοµµυρίων και έχει ήδη οριστεί πολύ συγκεκριµένη επιτροπή για
να δει ποια θα είναι η λύση και πού θα γίνει µια µετεγκατάσταση
µόνιµη των φιλοξενούµενων ανθρώπων αυτών µε καλύτερες συνθήκες για τους ίδιους, για τους εργαζόµενους, αλλά και για να
εξυπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον, που σήµερα και µε την κατάσταση αυτήν στην οποία πολύ σωστά έχει κληθεί ο εισαγγελέας να αντιµετωπίσει ένα πρόβληµα παρεµπόδισης της µετεγκατάστασης από ένα ακατάλληλο κτήριο σε τρεις πολύ περισσότερο κατάλληλες δοµές, πολύ συγκεκριµένοι συνδικαλιστές παίζουν µε δικά τους συµφέροντα στις πλάτες των φιλοξενούµενων -που όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά έχουν πολύ
περιορισµένη κινητικότητα- αλλά και ακόµα στις πλάτες του δηµόσιου συµφέροντος, γιατί ελπίζω όλοι να γνωρίζουν ότι υπάρχει
ρήτρα σχεδόν 2 εκατοµµυρίων ευρώ, αν δεν γίνει η µετεγκατάσταση αυτή. Οπότε εµείς ερχόµαστε και διασφαλίζουµε τις καλύτερες συνθήκες, πρωτίστως για τους φιλοξενούµενους, µετά
για τους εργαζοµένους, οι οποίοι θα πάνε εν τω συνόλω στο
ΠΙΚΠΑ Βούλας και, βέβαια, για το δηµόσιο συµφέρον, για το
οποίο δεν οφείλει κανένας φορολογούµενος πολίτης να πληρώσει 2 εκατοµµύρια από την τσέπη του για µια λύση η οποία θα
έπρεπε να έχει δοθεί και έχει λοιδορηθεί από την προηγούµενη
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κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
την κυρία Υφυπουργό.
Κυρία Κανέλλη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Είναι τριάντα χρόνια ακατάλληλο. Αυτό,
λοιπόν, δεν το περιορίζει στη διετία ούτε στην προηγούµενη κυβέρνηση, για να είµαστε ειλικρινείς. Είναι τριάντα χρόνια ακατάλληλο το κτήριο. Δεν έγινε χθες ακατάλληλο, δεν ήταν ακατάλληλο πριν από τριάντα χρόνια, άρα δεν είναι θέµα των τωρινών ή
της τελευταίας πενταετίας ή εξαετίας. Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερον, θα πάνε εν τω συνόλω τους, λέτε, οι εργαζόµενοι
στο ΠΙΚΠΑ Βούλας, µέχρι να βρείτε τη λύση αυτή που θέλετε.
Πρώτον, χρονοδιάγραµµα. Ξέρετε, ο τρόπος στην Ελλάδα, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις ευαίσθητες είναι, ουδέν µονιµότερων
του προσωρινού. Η δυναµικότητα και η πρόβλεψη η αρχική ήταν
γι’ αυτό το κέντρο εξήντα και φιλοξενούνται µόνο σαράντα επτά.
Αναρωτηθήκατε γιατί δεν συµπληρώθηκε ο αριθµός των
εξήντα µε τόσες εκκρεµείς αιτήσεις; Πρώτα απ’ όλα, για να είµαστε ειλικρινείς δεν υπήρχε το απαιτούµενο προσωπικό. Λέτε
ότι θα πάρετε τον κύριο όγκο στο ΠΙΚΠΑ και θα πάτε σε άλλες
δύο δοµές, για να δούµε τώρα και τους προσανατολισµούς, το
πού πάει ποιος, όπου έχουν κάποια κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια
µε ποιες προϋποθέσεις έγιναν, µε ποιους µιλήσατε; Ποιοι να
πάνε πού και κάτω από ποιες συνθήκες; Η µονιµότητα του προσωπικού είναι απαραίτητο πράγµα, όµως, οι περισσότεροι δεν
είναι µόνιµοι και το ξέρετε. Εποµένως, όταν λέω ότι δεν είναι µόνιµοι, εννοώ ότι δεν αναπτύσσουν ούτε εµπειρία, ούτε εργασιακές σχέσεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αν το δούµε από πλευράς
εργαζοµένων είναι ένα «χ» πρόβληµα και αν το δούµε από πλευράς αντιµετώπισης αυτών των συνανθρώπων µας είναι ένα άλλο
πρόβληµα. Λείπει προσωπικό.
Στην απάντησή σας µου έχετε πει ότι υπάρχει µια πρόβλεψη
για τριακόσιες σαράντα µία θέσεις. Μόνη σας λέτε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό και ας προστέθηκαν άλλες πενήντα δύο. Εποµένως, και τα δύο εκατοµµύρια που είναι περίπου ίδια από σύµπτωση µε τη ρήτρα, ευτελίζουν του αντικείµενο. Ξέρετε τι εννοώ,
δεν θέλω να λαϊκίσω αυτή τη στιγµή, αν θα πληρώσει ο Έλληνας
φορολογούµενος. Έλληνας φορολογούµενος είναι και ο πάσχων
και έχει πληρώσει προφανώς σε όλη του τη ζωή και τα ένσηµά
του και τα χίλια δυο του, και µπορεί να βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση.
Εποµένως, δεν θέλω τώρα να πω τι κοστίζει στον Έλληνα φορολογούµενο. Κοστίζει τα µαλλιά της κεφαλής του το ενδεχόµενο και από εκεί και ύστερα αρχίζει τις προσευχές στο θείο να
µην του λάχει κάτι, γιατί ό,τι και να έχει πληρώσει δεν πρόκειται
να βρεθεί σε µια δοµή, αν έχει και οικογένεια. Μια ζωή µετακυλίεται στην οικογένεια. Ποια οικογένεια; Οικογένεια που µπορεί;
Μπορούν όλες οι οικογένειες να έχουν χρονίως πάσχοντα και να
µπορούν να τον αφήνουν, ξέρω εγώ, µόνο του;
Λέτε ενάντια στα ιδρύµατα. Εντάξει, ενάντια στα ιδρύµατα,
αλλά και εκεί θα λείπει προσωπικό. Το πρώτο πράγµα που λείπει
είναι κονδύλια, το δεύτερο είναι προσωπικό και το τρίτο είναι επιστηµονικές και ουσιαστικές µελέτες τις οποίες έχουµε και τις
έχουµε καταθέσει άπειρες φορές.
Σχετικά µε τη απάντηση σας, θα σας παρακαλούσα το εξής:
Έχετε µια απειλητική χροιά, «όποιος παρεµποδίσει»...
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Όχι.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Όχι, έχετε µια απειλητική χροιά και θα σας
παρακαλούσα -επειδή σας είδα καλοπροαίρετη το λέω- µε το
«όποιος παρεµποδίσει». Μην πάµε στο «όποιος παρεµποδίσει».
Υπάρχουν πράγµατα που οφείλουν να παρεµποδίζονται για να
σας λύνουν τα χέρια να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις. Δείτε το
είναι στη δεύτερη σελίδα και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σας λέω,
και ξέρω ότι δεν το γράψατε µε το χέρι σας. Όµως, «όποιος παρεµποδίσει»; Τι θα παρεµποδίσει; Νοµίζετε ότι έχουν δύναµη;
Πόσες φορές ψάξαµε να βρούµε συγγενείς αυτών των ανθρώπων και δεν υπάρχουν; Είναι πεταµένοι σε µια γωνιά. Να αναγνωρίσουµε τώρα, και εσείς και εγώ, το φιλότιµο των εργαζοµένων
που κράτησαν µια δοµή που δεν πρέπει να υπάρχει, που είναι
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ακατάλληλη, χωρίς τα µέσα, χωρίς τα λεφτά και δεν τους πέθαναν οι άνθρωποι, να σας το πω έτσι, στα χέρια, ούτε δυστύχησαν.
Χάρη σε αυτό το φιλότιµο στάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Οι εργαζόµενοι έδωσαν ότι µπορούσαν και δεν µπορούσαν. Πήγαινε να
µαγειρέψεις σε µέρος που δεν έχει τα κατάλληλα µέσα, να περιποιηθείς και να έχεις καθαρούς ανθρώπους που δεν έχει ούτε
καµπινέδες και να τα βγάζεις πέρα και να είσαι και µε πολλαπλές
εργασιακές σχέσεις και να είσαι και προσωρινός και να το καταφέρνεις και το κρατάς στα πόδια του.
Εποµένως, δεν είναι ποιος θα παρεµποδίσει, είναι για τον λόγο
για τον οποίο θα παρεµποδίσει, ενδεχοµένως µια βίαιη µετακίνηση, µια απόσπαση η οποία θα είναι επιβαρυντική για τον
ασθενή ή για τον εργαζόµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
την κ. Κανέλλη.
Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Δόµνα
Μιχαηλίδου, έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Κανέλλη, ελπίζω αυτή τη φορά να ακουστώ λιγότερο
απειλητική από την προηγούµενη. Εγώ είµαι σίγουρη ότι οι εργαζόµενοι µε την ίδια ζεστασιά, µε την ίδια θαλπωρή, µε το ίδιο
κουράγιο, µε την ίδια δύναµη ψυχής -που πραγµατικά κάθε φορά
που επισκέπτοµαι εγώ τους φορείς αυτούς τα βλέπω, τα βιώνω
και τους δίνω τα δικά µου εύσηµα- που βοηθούν, εργάζονται και
φιλοξενούν τους φιλοξενούµενους στις δοµές αυτές τόσα χρόνια
σε µια, όπως συµφωνούµε –ξαναλέω- ακατάλληλη δοµή, µε την
ίδια ζεστασιά θα το κάνουν και σε άλλη πιο κατάλληλη δοµή.
Οπότε εκεί πέρα δεν νοµίζω ότι διαφωνούµε, δηλαδή αν έχουν
καταφέρει αυτά τα χρόνια σε µια πλέον ακατάλληλη δοµή, την
οποία κληρονοµήσαµε και πρέπει να διασφαλίσουµε ότι οι άνθρωποι θα φύγουν από την ακατάλληλη δοµή για κάποιο µικρό
χρονικό διάστηµα και µετά η επιτροπή –απαντώντας στην ερώτησή σας- η οποία έχει ήδη οριστεί για το ποιο θα είναι το χρονοδιάγραµµα της µετεγκατάστασης, ποιος θα είναι ο πιο σαφής
εµπεριστατωµένος τρόπος να βρούµε πού θα πάει ο καινούργιος
φορέας και πώς θα διασφαλίσουµε τις καλύτερες συνθήκες,
πρωτίστως για τους φιλοξενούµενους και µετά για τους εργαζόµενους στον φορέα αυτό, όµως ως προς την ακαταλληλότητα,
µάλλον µας δίνετε τα εύσηµα για το ότι βρήκαµε την καλύτερη
δυνατή λύση αυτή τη στιγµή. Δεν γίνεται οι άνθρωποι αυτοί να
κινδυνεύουν να µείνουν στον δρόµο ή να µείνουν σε έναν φορέα.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Μα, δεν θα τα αγγίζατε, αν δεν ήταν ο ιδιώτης.
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Μα, γιατί να µείνουν εκεί πέρα; Είναι
ένας φορέας, ο οποίος ερχόµαστε εδώ πέρα και λέµε ότι είναι
πλέον ακατάλληλος.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεν θα το αγγίζατε! Είναι ο ιδιώτης που
θέλει να το κάνει ξενοδοχείο.
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Συµφωνείτε εσείς και συµφωνούµε
και εµείς…
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Μην παρουσιάζετε…
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Αυτοί οι άνθρωποι υπάρχει κίνδυνος
να µείνουν στο δρόµο. Όπως και βέβαια αυτό που γίνεται είναι
ότι αποµακρύνονται δύο ή τρία άτοµα που προφασίζονται µη
υπαρκτούς λόγους για να εµποδίσουν τη µετεγκατάσταση αυτή.
Οπότε είναι καθήκον δικό µας να διασφαλίσουµε ότι οι φιλοξενούµενοι θα πάνε σε καλύτερες δοµές.
Και αν έχετε εσείς κάποιο επιστηµονικό προσωπικό, το οποίο
να µπορεί τεκµηριωµένα να µας αποδείξει ότι οι δοµές στις
οποίες αποφάσισε το Διοικητικό Συµβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής να πάνε είναι χειρότερες και οι συνθήκες
διαβίωσης είναι χειρότερες από αυτές που υπάρχουν σήµερα,
παρακαλώ πολύ να µας το δείξετε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Μα, δεν είπαµε κάτι τέτοιο!
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Διότι όλοι οι ειδικοί, η Επιστηµονική
Επιτροπή, και το ίδιο το Διοικητικό Συµβούλιο του Κέντρου Κοι-
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νωνικής Πρόνοιας Αττικής έχει αποφασίσει ότι η καλύτερη λύση
για τους ανθρώπους αυτούς είναι αυτά τα τρία ιδρύµατα.
Και σας παρακαλώ, άµα µπορείτε να µας καταθέσετε κάποια
επιστηµονική τεκµηρίωση ότι οι συνθήκες στα ιδρύµατα αυτά
είναι χειρότερες από τις συνθήκες στις οποίες τώρα διαµένουν,
να µας ενηµερώσετε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Και ποιος το είπε αυτό;
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Αλλά ακριβώς επειδή νοµίζω ότι συµφωνούµε σε αυτό…
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Μη διαστρεβλώνετε τα λεγόµενά µου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Κανέλλη, σας
παρακαλώ, να ολοκληρώσει!
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Ακριβώς επειδή νοµίζω…
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Εγώ σας είπα ότι έχουµε καταθέσει µελέτες για το συνολικό πρόβληµα. Μην µου διαστρεβλώνετε τα λεγόµενα ότι σας είπα ότι έχω µελέτη ότι θα πάνε σε χειρότερα!
Για λόγους ευπρέπειας!
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Άρα συµφωνούµε αυτήν τη στιγµή ότι
η προσωρινή λύση είναι καλύτερη της τωρινής λύσης…
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Μα, δεν λέτε τον χρόνο!
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): …και επίσης συµφωνούµε στο ότι η
µόνιµη λύση είναι µια λύση η οποία θα παρέχει…
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Για πόσο χρόνο;
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κοιτάξτε, ορίστηκε η Επιστηµονική
Επιτροπή, υπάρχει το διοικητικό συµβούλιο. Φαντάζοµαι και ελπίζω µέχρι το τέλος του 2019 να έχουµε ένα ακριβές χρονοδιάγραµµα. Σε αυτήν την κατεύθυνση πιέζω, γιατί πιέζω από την
πρώτη βδοµάδα, δεν θα σας πω από την πρώτη µέρα που ανέλαβα στο Υπουργείο, µέχρι το τέλος του 2019 να έχουµε ένα
ακριβές χρονοδιάγραµµα µε επιλογή το πού θα πάει το ίδρυµα
αυτό, έτσι ώστε οι εξήντα προβλεπόµενες θέσεις να µπορούν να
ανθίσουν και οι συνάνθρωποί µας να φιλοξενηθούν…
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Πού πήγαν οι άλλοι από τα κέντρα που κλείσανε, µπορείτε να µου απαντήσετε;
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): ...µε πολύ καλύτερο τρόπο.
Ευχαριστώ.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεν ξέρετε τι να απαντήσετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστώ και τις
δύο.
Ευχόµαστε να πάνε όλα καλά γι’ αυτούς τους ανθρώπους.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 113/17-10-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεωργίου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Προβλήµατα
στην εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αγροτών µε έδρα την Λαµία».
Κύριε Μουλκιώτη, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας. Θα σας
παρακαλέσω πολύ να τα τηρήσετε, γιατί ο χρόνος περνάει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση έχει να
κάνει µε τις καταγγελίες πολιτών σχετικά µε αδυναµία εξυπηρέτησής τους από τον ΕΦΚΑ αγροτών µε έδρα τη Λαµία.
Ο ΕΦΚΑ Λαµίας εξυπηρετεί πέντε νοµούς, εξυπηρετεί και τη
Νήσο Σκύρο. Αντιλαµβάνεστε ότι εδώ και καιρό υπάρχει µια υπολειτουργία αυτής της υπηρεσίας λόγω του φόρτου εργασίας,
αφού ο αριθµός των υπαλλήλων είναι ανεπαρκής για να εξυπηρετηθούν οι αγρότες και οι συνταξιούχοι στο σύνολο της περιφέρειας. Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι η καθηµερινή
ταλαιπωρία των αγροτών και η οικονοµική τους επιβάρυνση.
Υπάρχει και πρόβληµα στη διεκπεραίωση των αιτηµάτων τους.
Κατόπιν αυτών, εµείς σας ρωτάµε, κύριε Υπουργέ, σε ποιους
λόγους οφείλεται αυτή η αναποτελεσµατική λειτουργία του περιφερειακού τµήµατος Στερεάς Ελλάδος του ΕΦΚΑ αγροτών και
σε ποιες ενέργειες προτίθεστε εσείς να προβείτε τώρα, ώστε να
δοθεί µια άµεση λύση στο χρόνιο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η
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υπηρεσία, για να έχουµε πλέον µια εύρυθµη λειτουργία.
Επίσης σας ρωτάµε αν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου
να ενισχύσει την Υπηρεσία του ΕΦΚΑ αγροτών, αξιοποιώντας τη
δυνατότητα ανακατανοµής του προσωπικού, ύστερα από την έκδοση του Οργανισµού του ΕΦΚΑ για να εξυπηρετηθούν οι αγρότες της περιοχής αξιοπρεπώς.
Βεβαίως, υπάρχουν αναφορές κατ’ επανάληψη σε προηγούµενες ερωτήσεις συναδέλφων που αναφέρονται σε έκδοση αποφάσεων για µεταφορά αρµοδιοτήτων σε τοπικά καταστήµατα και
ότι µε τον προγραµµατισµό προσλήψεων το 2020 ενδεχοµένως
να λυθεί το πρόβληµα.
Γνωρίζουµε όµως ότι και οι υπάλληλοι ακόµα του ΕΦΚΑ έχουν
διατυπώσει ζήτηµα και αναφέρουν ότι είναι έξι άτοµα, εκ των
οποίων δύο είναι µε δικαστικές αποφάσεις και µία είναι η προϊσταµένη. Υπάρχουν εκκρεµείς αιτήσεις και ασφάλισης και συνταξιοδότησης από το έτος 2016. Είναι πάρα πολύ πίσω. Σήµερα
έχουµε Οκτώβρη του 2019. Εµείς προτείνουµε να στελεχωθεί
αυτό άµεσα, τουλάχιστον µε διπλάσιο προσωπικό, δηλαδή αντί
για έξι άτοµα να είναι δώδεκα, για να φύγει όλος ο φόρτος που
υπάρχει και να υπάρχει µια διεκπεραίωση σωστή.
Και τέλος, δεν υπάρχει υλικοτεχνική υποδοµή, αλλά και αυτή
η γραµµατεία είναι ανύπαρκτη. Οι ίδιοι υπάλληλοι ασχολούνται
και µε τη διεκπεραίωση, µε αρχειοθέτηση, µε αρχεία, µε οτιδήποτε. Πλέον δεν υπάρχει ουσιαστική υλικοτεχνική υποδοµή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Μουλκιώτη.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννης Βρούτσης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μουλκιώτη, θέλω εξαρχής να σας ευχαριστήσω γι’
αυτήν την ερώτηση. Μου δίνεται η ευκαιρία να τοποθετηθώ για
το ζήτηµα γενικότερα των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο
ΕΦΚΑ. Γιατί δυστυχώς είµαι υποχρεωµένος να συµφωνήσω µαζί
σας. Εσείς πολύ καλά κάνετε και ενδιαφέρεστε ως Βουλευτής
για την περιοχή σας, τη Στερεά Ελλάδα, τη Λαµία συγκεκριµένα,
και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι συνταξιούχοι και οι
ασφαλισµένοι. Μακάρι το πρόβληµα το οποίο περιγράφετε να
εντοπιζόταν µόνο εκεί. Γιατί δυστυχώς το πρόβληµα το οποίο περιγράφετε για την περιοχή σας είναι διευρυµένο σε όλη την επικράτεια. Και αυτό οφείλεται στο ότι από τη στιγµή που δηµιουργήθηκε ο ΕΦΚΑ, και το ΕΤΕΑΕΠ, ο οργανισµός για την επικουρική
σύνταξη, όλα υπολειτουργούν.
Έγιναν βιαστικά, περισσότερο µε επικοινωνιακούς όρους και
όχι συστηµατικά και προγραµµατισµένα όπως θα έπρεπε. Τα συστήµατα τα ηλεκτρονικά είναι ασύνδετα, το προσωπικό πραγµατικά κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά δεν επαρκεί, διότι
τα ηλεκτρονικά συστήµατα είναι αυτά που είναι. Εκκρεµούν εγκύκλιοι, εκκρεµούν διατάγµατα, εκκρεµούν αποφάσεις και µόλις
χτες ακούσατε από µένα, σε ερώτηση Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας που ήρθε στη Βουλή, ότι οι εκκρεµότητες του Υπουργείου Εργασίας που άφησε η προηγούµενη κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ ξεπερνάει το ένα εκατοµµύριο, συγκεκριµένα ένα εκατοµµύριο πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες υποθέσεις σε εκκρεµότητα, κύριες συντάξεις, επικουρικές και εφάπαξ, µια τραγική κατάσταση.
Είµαστε, λοιπόν, αυτήν τη στιγµή, στους λίγους µήνες που
έχουµε αναλάβει, σε µια τιτάνια προσπάθεια να ανασυγκροτήσουµε τον ΕΦΚΑ, να ανασυγκροτήσουµε το ασφαλιστικό σύστηµα, να ανασυγκροτήσουµε το επικουρικό σύστηµα της χώρας. Και επειδή στην κατεύθυνση αυτή προκύπτει και η αντισυνταγµατικότητα εν µέρει σε πολύ σηµαντικές περιοχές του ασφαλιστικού συστήµατος, ετοιµαζόµαστε µέσα στον νέο ασφαλιστικό
νόµο να κάνουµε µια σηµαντική αναδιάρθρωση του όλου συστήµατος, έτσι ώστε να απαντήσουµε στις προκλήσεις και στα προβλήµατα που δικαίως προσδιορίζετε µε την ερώτησή σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.

3582

Κύριε Μουλκιώτη, έχετε τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε
να διατυπώσω ένα παράπονο. Ένα µήνα πριν από την ερώτηση
των συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας είχαµε διατυπώσει έγγραφη ερώτηση µε το συγκεκριµένο ερώτηµα και δεν έχουµε
λάβει απάντηση µέχρι σήµερα. Δεν είναι δύο µέτρα και δύο
σταθµά. Είναι παράβλεψη των Υπηρεσιών; Δεν ξέρω. Πάντως
διατυπώνω παράπονο ευθέως και θα ήθελα και µια απάντηση επ’
αυτού.
Σίγουρα είναι δεδοµένες οι ελλείψεις του προσωπικού σε όλη
την επικράτεια, είναι γνωστές, δεν µπορεί να το αµφισβητήσει
κανένας. Το 2020, τον Φλεβάρη µήνα, λήγει και το πρόγραµµα
απασχόλησης των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πτυχιούχων
ανέργων ηλικίας 22-29 ετών. Τότε θα έχουµε ένα σοβαρότερο
πρόβληµα, ένα γενικότερο πρόβληµα και έτσι θα υπάρχει ένα
αδιέξοδο σε σχέση µε την αντιµετώπιση ζητηµάτων και ιδιαίτερα
του ΕΦΚΑ και του ΕΦΚΑ της περιοχής, του ΕΦΚΑ της Στερεάς
Ελλάδος.
Υπάρχει ένα ζήτηµα, λοιπόν, µε αυτό το θέµα του προγραµµατισµού των προσλήψεων και εµείς, κύριε Υπουργέ, ρωτάµε: Γιατί
να µην έχει ενεργοποιηθεί το σύστηµα της κινητικότητας, που
µπορούσε κάλλιστα να εφαρµοστεί και να δοθεί µια απάντηση
και µια λύση σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι περιφέρονται;
Ανεβαίνουν κάθε µέρα, καταλαβαίνετε, από τη Σκύρο στη Λαµία
ή από τα ορεινά Δερβενοχώρια της Βοιωτίας στη Λαµία ή από
την ορεινή Φωκίδα στη Λαµία. Είναι πολλά τα χιλιόµετρα. Και εκεί
τι κάνουν; Παίρνουν χαρτάκι, παίρνουν αριθµό προτεραιότητας
και περιµένουν να απαντήσει ο υπάλληλος, ο οποίος υπάλληλος
ασχολείται και µε το να απαντάει στα τηλέφωνα και να απαντάει
στα παράπονα και να κάνει και την τρέχουσα γραφειοκρατική
διαδικασία και να παραµένουν οι εκκρεµότητες όπως είναι.
Ο θεσµός της κινητικότητας, γιατί, κύριε Υπουργέ, να µην
εφαρµοστεί, ώστε να µπορέσουν µε αυτόν τον τρόπο να καλυφθούν οι ανάγκες οι υπηρεσιακές και η έλλειψη του προσωπικού,
να δώσει λύση στις πρώτης γραµµής προτεραιότητες που αφορούν τους αγρότες και γενικότερα τους εργαζόµενους;
Αυτό ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μουλκιώτη, οφείλω να πω και θα το ξαναπώ δηµόσια ότι
για την ερώτηση που περιγράφετε και έχετε δίκιο: Δύο κόµµατα
έκαναν ερώτηση προς το Υπουργείο Εργασίας και προς εµένα
προσωπικά για τις εκκρεµότητες του Υπουργείου Εργασίας.
Έκανε το Κίνηµα Αλλαγής και η Νέα Δηµοκρατία. Το επιβεβαιώνω, δηλαδή, αυτό που λέτε.
Λέω, όµως, ότι τις απαντήσεις δεν τις δίνει ο Υπουργός. Ξέρετε
ότι τις δίνουν πάντα οι υπηρεσίες. Αν υπάρχει ένας ετεροχρονισµός, να το κοιτάξω. Επιβεβαιώνω, όµως, δηµόσια ότι το Κίνηµα
Αλλαγής και η Νέα Δηµοκρατία είναι τα δύο κόµµατα που έκαναν
τη κρίσιµη ερώτηση για τις εκκρεµότητες που άφησε πίσω του ο
ΣΥΡΙΖΑ.
Αξίζει, όµως, να πω ότι είχα ζητήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει
το αυτονόητο, να κάνει εκείνος ερώτηση για να µάθει τις εκκρεµότητες που άφησε πίσω του. Δυστυχώς δεν το έκανε, παρά τις
συνεχείς εκκλήσεις µου και παρ’ ότι είχα δεσµευτεί ότι εγώ θα
απαντήσω ως Υπουργός και δεν θα ακολουθήσω το παράδειγµα
της προκατόχου µου ως Υπουργού, που δεν απαντούσε ποτέ σε
κανένα κόµµα για τις εκκρεµότητες, ούτε στους πενήντα πέντε
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας που τον Φεβρουάριο 2019
έκαναν ερώτηση για τις εκκρεµότητες του Υπουργείου Εργασίας
και επιδεικτικά και µε έπαρση και παραβιάζοντας την κοινοβουλευτική διαδικασία δεν απάντησε.
Εν πάση περιπτώσει, αυτά αξιολογούνται από τη κοινωνία, από
τον κόσµο, είναι µία διαφορετική Κυβέρνηση. Πρέπει να ξέρετε
ότι, όπως κάνουµε µέχρι τώρα, στους τρεις µήνες που είµαστε
Κυβέρνηση απαντάµε σε όλες τις ερωτήσεις.
Δεύτερον, για τα αισθήµατα τα οποία αναφέρατε, επαναλαµβάνω και πάλι ότι, δυστυχώς, είµαι υποχρεωµένος να επιβεβαιώσω και την υπολειτουργία και τις αδυναµίες του συστήµατος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Περιέγραψα τι θέλουµε για το µέλλον, όµως, είµαι τώρα έτοιµος
να σας πω ότι σε αυτούς τους τρεις µήνες δεν µείναµε µε σταυρωµένα τα χέρια. Από την πρώτη µέρα που αναλάβαµε το «τιµόνι» στο Υπουργείο Εργασίας απέναντι σε αυτές προκλήσεις
και τα προβλήµατα προχωρήσαµε σε µία σειρά από ενέργειες.
Θέλω να τις αναφέρω, γιατί έχουν την αξία τους, ώστε να τις
ακούσει και ο κόσµος:
Πρώτη ενέργεια. Μεταφέραµε αµέσως ογδόντα έξι υπαλλήλους του ΕΦΚΑ που ήταν σε δεύτερες θέσεις εργασιακού ειδικού
βάρους στην απονοµή των συντάξεων, αυξάνοντας κατά 17,2%
το ανθρώπινο δυναµικό που κάνει απονοµή σύνταξης.
Δεύτερη ενέργεια. Αναστείλαµε την κινητικότητα. Η αναστολή
της κινητικότητας είναι για τον ΕΦΚΑ σ’ αυτόν τον νόµο που βρίσκεται αυτή τη στιγµή σε διαδικασία συζήτησης στην Ολοµέλεια
της Βουλής.
Τρίτη ενέργεια. Εκδώσαµε τις εξήντα έξι χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις συντάξεις χηρείας. Το βάλαµε ως πρώτη προτεραιότητα. Ήταν µία βαριά «κληρονοµιά», µία εκκρεµότητα σοβαρή
στην πιο αδύναµη αυτή κατηγορία. Το βάλαµε σε προτεραιότητα
και εκδώσαµε τις συντάξεις χηρείας, που ήταν για την Κυβέρνησή µας πρώτη προτεραιότητα.
Τέταρτη ενέργεια. Στο νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε τώρα
έχουµε µέσα συγκεκριµένη διάταξη βάσει της οποίας αλλάξαµε
τη διαδικασία οργανωτικού χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα να κερδίζονται στη διαδικασία των υπογραφών δύο µήνες -δύο µήνες!στην απονοµή της σύνταξης. Θα βγαίνουν πιο γρήγορα κατά δύο
µήνες. Και αυτό ήταν µία απλή οργανωτική διευθέτηση που αφορούσε τις υπογραφές.
Πέµπτη ενέργεια. Δεν µειώσαµε το προσωπικό του ΕΦΚΑ. Και
το λέω αυτό, διότι η προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε
δεσµευτεί µε τους θεσµούς να µειώσει κατά δύο χιλιάδες τους
υπαλλήλους του ΕΦΚΑ. Αυτό το παγώσαµε, το αναστείλαµε και
δεν θα γίνει.
Επιπλέον, κάνουµε και κάτι ακόµα, το οποίο βρίσκεται σε αυτή
τη διαδικασία της συζήτησης στην Ολοµέλεια της Βουλής. Παγώσαµε κάθε διαδικασία µετακίνησης των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ
µε αυστηρό τρόπο. Δεν θα ξαναφύγει κανένας υπάλληλος από
τον ΕΦΚΑ ή από το ΕΤΕΑΕΠ µπροστά σε αυτές µεγάλες εκκρεµότητες και στην υποχρέωση που έχουµε στους Έλληνες πολίτες. Είναι σε αυτό τον νόµο που συζητάµε τώρα στη Βουλή.
Σχετικά µε το µέλλον -γιατί όλα αυτά αποτελούν µέτρα σηµαντικά µεν, δείχνουν αντανακλαστικά, αλλά πρέπει να δούµε και το
µέλλον- δεν αντιµετωπίζεται ούτε µε το ανθρώπινο δυναµικό του
ΕΦΚΑ ούτε µε καλές πρωτοβουλίες και προσπάθειες και έξυπνες
λειτουργικές και οργανωτικές αλλαγές. Πάντα θα υπάρχουν προβλήµατα. Το µέλλον αντιµετωπίζεται µόνο µε το ψηφιακό Άλµα
και την ψηφιακή σύνταξη Άτλας.
Γι’ αυτό έχουµε πει πολλές φορές, κύριε Πρόεδρε, και το έχω
εξαγγείλει και ως Υπουργός από την πρώτη στιγµή ότι αυτή τη
στιγµή, ταυτόχρονα µε όλα αυτά που κάνουµε, υπάρχει και άλλη
µία οµάδα επιστηµονική, η οποία επεξεργάζεται αυτό το ψηφιακό
Άλµα, έτσι ώστε την 1η Ιουνίου 2020 το 34,47% των νέων συντάξεων να εκδίδεται ψηφιακά και τον Ιούνιο 2021 το 90% των νέων
συντάξεων να εκδίδεται ψηφιακά.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι σε βάθος χρόνου όλο αυτό το πρόβληµα που έχουµε κληρονοµήσει, και εµείς και η προηγούµενη
κυβέρνηση, αφού είναι πρόβληµα δεκαετιών, θα λυθεί για πάντα.
Πρόκειται για µία πολύ µεγάλη σηµαντική µεταρρύθµιση, που
απαντάει ουσιαστικά στο µέλλον αυτού του µεγάλου προβλήµατος της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Προχωρούµε στην τελευταία ερώτηση για σήµερα, για να περάσουµε στη νοµοθετική εργασία, στη δεύτερη µε αριθµό
133/22-10-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
µε θέµα: «Επαναφορά του Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), θέσπιση κατώτερου πλαφόν στις συντάξεις και µέτρα στήριξης των µικροσυνταξιούχων».
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Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό ότι
οι συνταξιούχοι στο σύνολό τους υπέστησαν µεγάλες µειώσεις
σε όλη τη διάρκεια της κρίσης και στην προσπάθεια να αντιµετωπιστούν τα ελλείµµατα.
Βεβαίως, στα δύο πρώτα προγράµµατα είχε δοθεί µεγάλη σηµασία στο να διαφυλαχθούν τα εισοδήµατα των πλέον αδύναµων
συνταξιούχων, των µικροσυνταξιούχων. Έτσι, δεν υπήρξε καµία
µεταβολή στη στήριξη των µικροσυνταξιούχων µέσω του ΕΚΑΣ,
το οποίο διατηρήθηκε και στο πρώτο και στο δεύτερο πρόγραµµα, αλλά, βεβαίως, και στο κατώτερο πλαφόν, το οποίο είχε θεσπιστεί και ήταν ύψους 486 ευρώ για όλες τις συντάξεις του ΙΚΑ.
Ήρθαµε στην περιβόητη διαπραγµάτευση µετά τη λήξη του
δεύτερου προγράµµατος. Αναφέροµαι στο περιβόητο «mail Χαρδούβελη», όπου περιλαµβάνεται ξεκάθαρα η θέση της τότε κυβέρνησης για τη διατήρηση του ΕΚΑΣ, µε την αντιµετώπιση των
όποιων ζητηµάτων είχαν προκύψει, που θα έπρεπε να εξορθολογιστούν.
Ο λαός το 2015 επέλεξε µία νέα κυβέρνηση, την κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αλλά έταξε, άλλα έκανε. Η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ αποδείχτηκε η πλέον ανάλγητη κοινωνικά, αφού εξαφάνισε το ΕΚΑΣ και, βέβαια, κατήργησε και το κατώτερο πλαφόν
στις συντάξεις, µε την περίφηµη υπογραφή του κ. Χαϊκάλη, ο οποίος πρέπει να είναι η µοναδική υπουργική πράξη που έχει υπογράψει, µε εντολή φυσικά του κ. Τσίπρα.
Σήµερα, λοιπόν, οι µικροσυνταξιούχοι, και µετά τον νόµο Κατρούγκαλου, παραµένουν οι πλέον αδικηµένοι, λόγω και της δύσκολης κατάστασης που υπάρχει γενικότερα για την επιβίωση,
µε ένα κόστος ζωής το οποίο απαιτεί κάποια εισοδήµατα.
Μπαίνει, λοιπόν, επί τάπητος το ερώτηµα: Η Κυβέρνηση, ανεξάρτητα από τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν να κάνουν µε
τη δικαίωση των συνταξιούχων για συγκεκριµένα πράγµατα, όπως αποφασίζουν τα δικαστήρια, και που θα δροµολογηθούν µε
το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό, για τους µικροσυνταξιούχους
σκέφτεται, εξετάζει, προτίθεται να επαναφέρει το ΕΚΑΣ; Επίσης,
προτίθεται να επαναφέρει το κατώτερο πλαφόν στις συντάξεις;
Εµείς έχουµε προτείνει και το ΕΚΑΣ να επανέλθει µε έναν συγκεκριµένο τρόπο και να υπάρξει κατώτερο πλαφόν 500 ευρώ στις
συντάξεις.
Θέτουµε αυτές τις ερωτήσεις στον Υπουργό και, βέβαια, στη
δευτερολογία θα µιλήσουµε για το άλλο θέµα που έχει να κάνει
µε ένα νέο σύστηµα εισφορών το οποίο χρειάζεται, µε τη κατάργηση του νόµου Κατρούγκαλου και τη σύνδεση ασφαλιστικών εισφορών και εισοδήµατος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να επαναλάβω κάτι το οποίο είχαµε πει πάλι σε µία αντίστοιχη επίκαιρη ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου, ότι πράγµατι µε
τον ν.3863/2010, ο οποίος συµφωνήθηκε το 2010 µε την τρόικα
–θεσµοί, όπως ονοµάζονται τώρα- τον οποίο κληρονόµησα ως
Υπουργός Εργασίας το διάστηµα 2012-2014, δεν προβλεπόταν
η κατάργηση του ΕΚΑΣ.
Το ΕΚΑΣ ήταν πραγµατικά ένα βοήθηµα προς τους χαµηλοσυνταξιούχους, το οποίο µπορούσε, µέσα και από τη µελέτη που
είχαµε κάνει το 2014, και επιβεβαίωνε ότι το ασφαλιστικό µε τη
µετρησιµότητα, που του είχαµε κάνει, και την πρώτη και µοναδική
αναλογιστική µελέτη για τότε, που είχε γίνει στο ελληνικό κράτος
για το ασφαλιστικό, το ΕΚΑΣ µπορούσε να είναι µέσα στο ασφαλιστικό σύστηµα και συνολικά το ασφαλιστικό εκπλήρωνε όρους
βιωσιµότητας µέχρι το 2060.
Δυστυχώς, τα πάντα ανετράπησαν µετά την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Η αλλαγή του δηµοσιονοµικού υποδείγµατος, για
λόγους που ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ανέτρεψαν τις δικές µας συµφωνίες
και έφερε δικές τους συµφωνίες, µέσα από τις οποίες καταργήθηκε το ΕΚΑΣ, και πράγµατι πρέπει να συµφωνήσω µε τον ερωτώντα Βουλευτή ότι το ΕΚΑΣ καταργήθηκε εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ
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και της διαφορετικής προσέγγισης που είχε στο ασφαλιστικό.
Σήµερα είµαστε σε µία διαφορετική κατάσταση. Σήµερα υπάρχει ο υπολογισµός της σύνταξης, που γίνεται στο άθροισµα της
εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης, υπάρχει το ποσό το
οποίο αφορά την εθνική σύνταξη, η οποία είναι 384 ευρώ στα είκοσι χρόνια, και πάνω εκεί χτίζεται η ανταποδοτική. Είµαστε σε
µία διαδικασία στην οποία επεξεργαζόµαστε τα ζητήµατα του
ασφαλιστικού συνολικά, διότι όπως γνωρίζετε κρίσιµες περιοχές
του ασφαλιστικού κρίθηκαν αντισυνταγµατικές και όλα αυτά επανεξετάζονται από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας,
τους διευθυντές και τα στελέχη του, έτσι ώστε πολύ σύντοµα στο
νέο ασφαλιστικό να έχουµε µία διαφορετική εικόνα για αυτό το
οποίο θα παραδώσουµε και θα φέρουµε στη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία
σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αρχικά θέλω να αναφέρω κι εγώ την παρατυπία του Υπουργείου–γιατί δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω αλλιώς- να απαντά σε
µεταγενέστερες ερωτήσεις και να µην απαντά σε ερώτηση και
αίτηση κατάθεσης εγγράφων που είχε διατυπωθεί ένα µήνα πριν
και που ήταν σε γνώση του Υπουργού, διότι σε προηγούµενη
ερώτηση, εδώ στη Βουλή, είχε αναφερθεί και είχε πει ότι µόλις
έχει τα στοιχεία θα µας απαντήσει. Άρα δεν είναι ευθύνη µόνο
της υπηρεσίας. Εγώ λέω ότι δεν είναι καθόλου ευθύνη της υπηρεσίας, διότι η υπηρεσία ξέρω πολύ καλά ότι δουλεύει πάρα
πολύ καλά και άρα είχε κάποια παρότρυνση να απαντήσει προς
τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και όχι προς τους Βουλευτές του Κινήµατος Αλλαγής. Γι’ αυτό είµαι σχεδόν σίγουρος
και αν έχει κάτι άλλο ο Υπουργός να µας πει θα µας το πει. Το
παραβλέπω όµως.
Έχει κατατεθεί, κύριε Υπουργέ, αίτηση για µία επερώτηση,
που αφορά τα συγκεκριµένα θέµατα. Επειδή απαντάτε προς τη
Βουλή από το Υπουργείο ότι δεν είστε έτοιµοι, ότι θέλετε να φέρετε το ασφαλιστικό, θέλετε να κάνετε, θέλετε να δείξετε, ξέρετε
ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι ανεξάρτητος από το νοµοθετικό έργο. Το ξέρετε πολύ καλά, δεν σας κάνω µάθηµα, το ξέρετε
πολύ καλά. Άρα λοιπόν δείτε το αίτηµα, σας το λέω τώρα επίσηµα για να µην πείτε ότι δεν το ξέρατε πάλι. Σας το λέω επίσηµα, υπάρχει αυτό εδώ και ένα µήνα περίπου και αρνείστε να
έρθετε να κουβεντιάσουµε. Έχουµε πολλά να πούµε, και για
αυτά βεβαίως για τα οποία είχαµε παλέψει µαζί αλλά και για αυτά
τα οποία σήµερα εσείς τα «στρουφίζετε».
Το ΕΚΑΣ, το σηµαντικότερο θεσµικό εργαλείο για τη στήριξη
των µικροσυνταξιούχων, το οποίο διαφυλάχθηκε και στα δύο
πρώτα προγράµµατα όπως είπα αλλά και στη διαπραγµάτευση
για την παράταση και για την πιστωτική γραµµή, καταργήθηκε
από µία επόµενη κυβέρνηση. Εσείς, όπως κάνετε και µε τα πλεονάσµατα, απλά λέτε: «Ε, το κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνουµε
εµείς;», «έβαλε τα υπερπλεονάσµατα και την υπερφορολόγηση
ο ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνουµε εµείς;» ή επανέρχεστε λοιπόν σε αυτό
το οποίο είχατε συµφωνήσει το 2014, ότι το ΕΚΑΣ θα πρέπει να
διατηρηθεί, ή ακολουθείτε την πεπατηµένη του ΣΥΡΙΖΑ; Διαλέξτε
και πάρτε. Δεν µπορεί το όποιο άλλοθι, ότι άλλοι το έκαναν ή µελετάµε τα θέµατα κ.λπ., να έρχεται ως επιχείρηµα σήµερα και να
µας λέτε ότι δεν µπορούµε να απαντήσουµε εάν θα το επαναφέρουµε ή όχι.
Το διατυπώνω ξανά. Είναι η επίσηµη πρόταση του Κινήµατος
Αλλαγής. Είναι η ώρα να επανέλθει το ΕΚΑΣ για τη στήριξη των
µικροσυνταξιούχων. Είναι η ώρα να τεθεί κατώτερο πλαφόν για
το σύνολο των συντάξεων στα 500 ευρώ, ως κατώτερο πλαφόν,
ως εγγυηµένο εισόδηµα του µικροσυνταξιούχου και από εκεί και
πάνω η στήριξη µέσω του ΕΚΑΣ, αναλογικά βεβαίως και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα υπόλοιπα εισοδήµατα του ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ δεν
είναι για όλους τους συνταξιούχους, είναι για αυτούς που πληρούν τα οικονοµικά κριτήρια, για τους πλέον αδύναµους, διότι
προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισµό και όχι από ασφαλιστικό σύστηµα. Άρα έχει κριτήρια δικαιοσύνης, κριτήρια που
του προσδίδουν αυτόν τον χαρακτήρα ως εργαλείο κοινωνικής
αλληλεγγύης.
Βεβαίως, αν είναι έτοιµος ο Υπουργός, να µας πει εάν αποδέ-
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χεται την πρότασή µας για την κατάργηση του συστήµατος των
εισφορών, όπως το έκανε ο νόµος Κατρούγκαλου, ο ν.4387, και
την επαναφορά ενός συστήµατος µε κλάσεις. Εµείς έχουµε προτείνει οκτώ κλάσεις -αλλά είναι συζητήσιµο αυτό βεβαίως- που
θα είναι και επιλογή του ασφαλισµένου αλλά ταυτόχρονα µπορεί
να είναι και µία εξέλιξη ανάλογα µε την οικονοµική του δυνατότητα µέσα σε συγκεκριµένα πλαίσια.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Βρούτση, έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να απευθυνθώ προς τους συναδέλφους και προς τον
κύριο συνάδελφο ο οποίος έκανε την ερώτηση και θέλω να είµαστε προσεκτικοί και ακριβείς σε αυτά τα οποία λέµε, γιατί περάσαµε και µε τον συνάδελφο κ. Κεγκέρογλου µαζί, βιώσαµε τη
δύσκολη δηµοσιονοµική περίοδο της χώρας και βίωσε και το ελληνικό Κοινοβούλιο τι θα πει δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός, τι
θα πει αφέλεια, τι θα πει η ανευθυνότητα συνολικά και του πολιτικού συστήµατος, που χρησιµοποιήθηκε δυστυχώς στο παρελθόν το ασφαλιστικό -το έλεγα, το λέω και θα το λέω- ως ένας
βραχίονας πολιτικής αξιοποίησης. Και το ασφαλιστικό οδήγησε
-και ήταν µία από τις κύριες αιτίες- στον δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό της χώρας.
Γι’ αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό, όταν και όποτε µιλάµε για
τη θέλησή µας, για την επιθυµία µας, να είµαστε φιλεύσπλαχνοι,
να δίνουµε µεγέθη προς τους συνταξιούχους, προς τους εργαζοµένους, νούµερα υψηλά, µισθούς, συντάξεις, πάντα δίπλα µας
πρέπει να έχουµε και τη δηµοσιονοµική µελέτη που δείχνει ότι
το σύστηµα αυτό που προτείνουµε δείχνει βιωσιµότητα και επάρκεια και µπορεί να αντεπεξέλθει η οικονοµία µας δηµοσιονοµικά.
Διότι πάρα πολύ εύκολα µπορεί να ξαναγυρίσουµε σε δηµοσιονοµικούς εκτροχιασµούς, αν δεν δείξουµε την απαραίτητη σοβαρότητα και ευθύνη. Αυτό σηµαίνει ότι όταν προτείνουµε, όπως
στη συγκεκριµένη περίπτωση, νούµερα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα ή στη δυνατότητα της οικονοµίας,
αυτό δείχνει επιστροφή στο παρελθόν, για να µην πω ανευθυνότητα, όταν δεν συνοδεύονται από στοιχεία που να δείχνουν ότι
αυτό το οποίο προτείνω το έχω υπολογίσει λογιστικά, δηµοσιονοµικά και µπορεί να σταθεί.
Δεύτερον, για το ζήτηµα το οποίο αναφέρθηκε για τις εισφορές, ενηµερώνω τη Βουλή ότι το συγκεκριµένο ζήτηµα είναι µία
από τις περιοχές του ασφαλιστικού που κρίθηκε αντισυνταγµατικό και αυτό θα αλλάξει. Στην πραγµατικότητα ήταν κάτι το
οποίο και ως αντιπολίτευση, αλλά κι εγώ προσωπικά ως Βουλευτής την προηγούµενη περίοδο, και η Νέα Δηµοκρατία συνολικά,
αναδεικνύαµε ως ένα από τα προβλήµατα για δύο λόγους. Ο
πρώτος λόγος είχε να κάνει µε το ζήτηµα που αφορά τις εξον-
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τωτικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους, οι οποίες ουσιαστικά τιµωρούσαν τη δη- µιουργικότητα και την παραγωγικότητα του κάθε Έλληνα που
έβγαινε στην αγορά κι ήθελε να δηµιουργήσει στον ιδιωτικό
τοµέα, και το δεύτερο ζήτηµα ήταν ότι η σύνδεσή του µε το φορολογικό -δηλαδή µετέτρεπαν το ασφαλιστικό σε φορολογικόοδηγούσε µε µαθηµατική βεβαιότητα σε εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή.
Από την ώρα που ανέλαβα το Υπουργείο Εργασίας, την κρίσιµη αυτή θέση, παρατήρησα τα στοιχεία και δυστυχώς είµαι στη
δυσάρεστη θέση να επιβεβαιώσω ότι η συγκεκριµένη λειτουργία
του συγκεκριµένου συστήµατος της διάταξης που συνδέει το
ασφαλιστικό µε το φορολογικό, εκτός του ότι κρίθηκε αντισυνταγµατική, είχε µοιραία αποτελέσµατα για τα έσοδα και του
ασφαλιστικού και του φορολογικού, δηλαδή των ταµείων. Γιατί;
Διότι οδήγησε µοιραία σε µία πρωτοφανή προσπάθεια από πάρα
πολλούς, ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους, να προσπαθήσουν να βρεθούν στην κατώτατη κλάση, µε
αποτέλεσµα να κάνουν ό,τι ήταν δυνατόν διά µέσου της εισφοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής για αποφύγουν να πληρώσουν. Είναι µία πραγµατικότητα.
Πώς επιβεβαιώνεται; Επιβεβαιώνεται από το εξής οξύµωρο
σχήµα. Τη στιγµή που η οικονοµία βρίσκεται σε αυτή την αναπτυξιακή πορεία, έστω την ασθενή µέχρι τώρα, είναι οξύµωρο σχήµα
να ανεβαίνουν τα εισοδήµατα όλων και να πέφτουν τα εισοδήµατα των ελεύθερων επαγγελµατιών και των αυτοαπασχολούµενων, που δείχνει ότι υπάρχει µια τάση όλοι να βρίσκονται στο
κατώτατο σηµείο δια µέσου της φοροδιαφυγής.
Επιβεβαιώνω, λοιπόν, ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει και πρέπει
να αλλάξει προς µια κατεύθυνση διαφορετική. Πρέπει να αποσυνδεθεί το κοµµάτι αυτό, δηλαδή, οι εισφορές από τη φορολογική διαδικασία και το φορολογικό εισόδηµα του κάθε ελεύθερου
επαγγελµατία και αυτοαπασχολούµενου και βρισκόµαστε αυτή
τη στιγµή σε επεξεργασία προτάσεων.
Κύριε Κεγκέρογλου, µε χαρά θέλω να υποδεχθώ την πρότασή
σας και θα την περιµένω στο Υπουργείο. Μιλάτε για κλάσεις.
Θέλω να δω αν αυτές οι κλάσεις είναι αυτόνοµες ή αν συνδέονται
είτε µε το εισόδηµα είτε αν συνδέονται µε τα χρόνια. Περιµένω
την πρότασή σας, επίσηµα την περιµένω στο Υπουργείο. Να ξέρετε ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου που έχουν
αναλάβει και το χτίσιµο αυτού του νέου ασφαλιστικού θα την
υποδεχθούν και εγώ προσωπικά και είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε µαζί σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ και εγώ
τον κ. Κεγκέρολγου και τον Υπουργό κ. Βρούτση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εισερχόµαστε στην
ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Επενδύω στην Ελλάδα
και άλλες διατάξεις».
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Αβραµάκη, θα ήθελα να κάνουµε
µια συµφωνία και να συνεννοηθούµε για την οργάνωση της συζήτησης διότι πρέπει να αρχίσει η ψηφοφορία περίπου στις δέκα
το βράδυ. Υπάρχουν, όµως, περίπου εβδοµήντα πέντε οµιλητές,
τρεις Κοινοβουλευτικοί και δέκα Υπουργοί. Είναι αδύνατον. Και
έχουν δηλώσει και ότι θέλουν και να µιλήσουν και δυο αρχηγοί
κοµµάτων. Δεδοµένου, λοιπόν, ότι η ψηφοφορία πρέπει να αρχίσει στις δέκα το βράδυ και δεν θα προλάβουν να µιλήσουν όλοι
οι εγγεγραµµένοι, προτείνω το επτάλεπτο να γίνει πεντάλεπτο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Μην µας το κάνετε αυτό, κύριε
Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν συµφωνείτε. Δεν
θα προλάβουν οι συνάδελφοί σας. Σας θυµίζω ότι το καλύτερο
ρήµα µετά το ρήµα «αγαπώ», είναι το ρήµα «βοηθώ». Μην κάνετε
εσείς αυτό που δεν θέλετε να σας κάνουν. Πρέπει να µιλήσουν
όλοι οι συνάδελφοι, γι’ αυτό και το κάνω. Σας παρακαλώ πολύ.
Έτσι και αλλιώς θα το πάτε στο επτάλεπτο, αλλά να τηρήσουµε
τους χρόνους. Ο κ. Τσακαλώτος το γνωρίζει και γελάει.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, λοιπόν, για να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι. Συµφωνείτε;
Έτσι, µε χαµόγελο, ευχαριστώ πολύ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Προτείνω συµβιβασµό, κύριε
Πρόεδρε, οι δυο πρώτοι επτά λεπτά και οι υπόλοιποι πέντε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Α, επειδή είναι πρώτοι
και ξύπνησαν. Θα φθάσουν, µην στεναχωριέστε. Από ό,τι βλέπω
οι πρώτοι τρεις είστε πολύ καλοί ρήτορες, µπορείτε να τα πείτε
και σε πέντε λεπτά. Εάν θέλετε µπορείτε, για να βοηθήσετε τους
συναδέλφους σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Ο κ. Αβραµάκης έχει τον λόγο από τον ΣΥΡΙΖΑ για πέντε λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα από τα κύρια προβλήµατα
της χώρας που συνέβαλε στη χρεοκοπία είναι η απουσία ενός
συνεκτικού και αποτελεσµατικού µοντέλου ανάπτυξης. Για να
υπάρξει αυτό το σχέδιο, πρέπει να απαντηθεί πρωτίστως το ερώτηµα τι είδους ανάπτυξη θέλουµε ως ελληνικός λαός. Μια ανάπτυξη µε κατάργηση των εργασιακών δικαιωµάτων και µειώσεις
µισθών είναι µια άδικη και ταξικά µεροληπτική ανάπτυξη υπέρ
των λίγων και ισχυρών.
Εµείς θέλουµε και ζητούµε µια δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη
που θα προστατεύει τα εργασιακά δικαιώµατα, θα ενισχύει την
απασχόληση, θα σέβεται τον κόπο και τον ιδρώτα των εργαζοµένων, θα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας
όλων εκείνων των νέων κατά βάση ανθρώπων, µε αξιοπρεπείς
όρους διαβίωσης. Θα δίνει το δικαίωµα στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τη δυνατότητα σύναψης κλαδικών και υπηρεσιακών συµβάσεων µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών και θα
αναγνωρίζει το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα της απεργίας όπως σε κάθε δηµοκρατική και ευνοµούµενη χώρα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και παρά τους περιοριστικούς όρους
των µνηµονίων στα τρία από τα τέσσερα χρόνια που είχε την ευθύνη προσπάθησε να απαντήσει σε αυτό, εµπλέκοντας το σύνολο των περιφερειών της χώρας, πραγµατοποιώντας ξεχωριστά
συνέδρια στις δεκατρείς περιφέρειες και σειρά άλλων αντίστοιχων συνεδρίων σε πολλούς νοµούς της χώρας. Η καθολική συµµετοχή των φορέων, των τοπικών κοινωνιών και των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας κατέδειξε την ανάγκη ειδικών σχεδιασµών, ανέδειξε ιδιαιτερότητες και διαµόρφωσε µία εικόνα για
το σύνολο των αναγκών. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν, τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν, διαµόρφωσαν έναν οδικό χάρτη
για την επιδιωκόµενη ανάπτυξη µε ουσιαστικές εξειδικεύσεις,
ανά περιοχή, µε συστηµατική καταγραφή των πλεονεκτηµάτων
και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε χωρικής ενότητας. Κα-
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τέδειξε την αναγκαία διαφοροποίηση που απαιτείται για να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα, το ανθρώπινο δυναµικό και τη δυναµική που υπάρχει σε κάθε γωνιά της χώρας.
Για να ξεκινήσει η ανάπτυξη χρειάζονται παρεµβάσεις ουσιαστικές σε όλη τη χώρα. Χρειάζεται δηµόσιες επενδύσεις σε υποδοµές, φορολογικά κίνητρα πρόσβαση στο δανεισµό, συνέργειες, κατάλληλο ανθρώπινο προσωπικό και δυναµικό, κατάλληλη χωροθέτηση και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος
και όχι αλλοίωση αυτού. Κυρίως, όµως, χρειάζεται στόχευση και
κοινή προσπάθεια από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, δηµόσιο και πρόσωπα.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µετά τον ευρύτερο κοινωνικό διάλογο κατέληξε ότι η ανάπτυξη πρέπει να αφορά τις νέες τεχνολογίας, τον πρωτογενή τοµέα, τον τουρισµό, τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, την αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της χώρας και της κάθε περιοχής. Ταυτόχρονα προέταξε ένα
µοντέλο ανάπτυξης που διασφάλιζε ότι θα υπάρξει ισότιµη συµµετοχή όλων στην προσπάθεια και στην κατανοµή των αποτελεσµάτων.
Η σηµερινή Κυβέρνηση φέρει ένα νοµοσχέδιο για τις επενδύσεις που διαφηµίστηκε πολύ από την ίδια την Κυβέρνηση και τελικά έχουµε ως αποτέλεσµα ένα πολυνοµοσχέδιο που αφορά
σχεδόν όλα τα Υπουργεία και σίγουρα δεν σχετίζεται µόνο µε τις
επενδύσεις.
Το νοµοσχέδιο χαρακτηρίζεται, πρώτον, από έλλειψη συνολικού σχεδιασµού και βασικού αναπτυξιακού προσανατολισµού για
τη χώρα.
Δεύτερον, την εγκαθίδρυση νεοφιλελεύθερων πρακτικών και
ιδεοληψιών, ειδικά στην αγορά εργασίας.
Τρίτον, την εξυπηρέτηση κολλητών και ηµετέρων είτε αυτοί
είναι αιρετοί είτε επιχειρηµατίες. Έχουµε µία συρραφή ετερόκλητων τροπολογιών για πάρα πολλά θέµατα που δεν σχετίζονται αµιγώς µε τις επενδύσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να µάθουµε τους κοµιστές αυτών των διατάξεων. Πώς µαζεύτηκε όλος
αυτός ο όγκος τροπολογιών-διορθώσεων, ακόµα και για το πρόσφατο νοµοθέτηµά σας για το επιτελικό κράτος. Η Κυβέρνηση
δεν φαίνεται έτοιµη να κυβερνήσει συνετά και να νοµοθετήσει
ορθά. Απεναντίας, παρουσιάζεται έτοιµη να εξυπηρετήσει τους
εκλεκτούς και λίγους φίλους της.
Στην ουσία έχω µία επίδειξη κακής νοµοθέτησης. Η Κυβέρνηση διαγράφει στο σύνολό του τον κοινωνικό διάλογο που διεξήχθη σε όλη την επικράτεια από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι προφανές ότι δεν µπήκε στη διαδικασία να διαβάσει τα συµπεράσµατα των αναπτυξιακών συνεδρίων της κάθε περιοχής,
όπου συµµετείχαν µαζικά και δικά της στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων.
Φέρνει σήµερα ένα νοµοσχέδιο που το παρουσιάζει ως αναπτυξιακό. Διαβάζοντας, όµως, κάποιος τα όσα προβλέπονται σ’
αυτό το αναπτυξιακό νοµοσχέδιο, στις προτεραιότητες που τίθενται και στα µηνύµατα που εκπέµπονται, αντιλαµβάνεται ότι
βασική τροχοπέδη της ανάπτυξης είναι η εργασιακή νοµοθεσία.
Έχουµε, δηλαδή, ένα εργασιακό που κατά βάση το νοµοσχέδιο
µας γυρνάει µε τεράστια ιδεοληψία στην εποχή του δεύτερου
µνηµονίου. Με τις προτεινόµενες διατάξεις δηµιουργείται ένας
µηχανισµός µείωσης µισθών και δικαιωµάτων. Πρακτικά αντιστρέφετε για παράδειγµα τη σύµβαση που αφορά τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, µία συλλογική σύµβαση που επεκτάθηκε από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, απέκτησε καθολική ισχύ και αφορά εκατόν
δεκατρείς χιλιάδες εργαζόµενους, προσβλέποντας στον χαµηλότερο µισθό, κοντά στα 800 ευρώ.
Με την εφαρµογή των διατάξεων της Νέας Δηµοκρατίας στις
επιχειρήσεις ανά την επικράτεια θα µπορούν επικαλούµενες οικονοµικές δυσχέρειες, να µειώσουν τους µισθούς των εργαζοµένων και αυτές να πέφτουν από τα 800 ευρώ στα 650 ευρώ.
Επικαλείται η Νέα Δηµοκρατία τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές
για τις προτεινόµενες διατάξεις, σχετικά µε τις ρήτρες εξαίρεσης
από την υποχρεωτική καθολική εφαρµογή των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας.
Οι µισές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το σύστηµα που
επανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ µε τις κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας να έχουν καθολική και υποχρεωτική εφαρµογή, ενώ οι
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άλλες µισές δίνουν το δικαίωµα εξαίρεσης µόνο αν το έχουν προσυµφωνήσει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Το να µπορεί να
εξαιρεί επιχειρήσεις ο ίδιος Υπουργός δεν εφαρµόζεται σε καµία
ευρωπαϊκή χώρα. Το νοµοσχέδιο δίνει λευκή επιταγή στον Υπουργό να αποφασίζει κατά το δοκούν και κατά περίπτωση ποιες
επιχειρήσεις εξαιρούνται από την εφαρµογή των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας, µε όλες τις εξειδικεύσεις να επαφίονται
αποκλειστικά στον Υπουργό χωρίς κανένα έλεγχο.
Με την προτεινόµενη διάταξη και το δικαίωµα µονοµερούς
προσφυγής στη διαιτησία περιορίζεται τόσο σηµαντικά η διαδικασία, που ουσιαστικά καταργείται. Πρακτικά οι εργαζόµενοι θα
διεκδικούν κλαδικές συµβάσεις, οι εργοδότες θα αρνούνται και
η συζήτηση θα τελείωνε εκεί, χωρίς καµία άλλη επιλογή για τους
εργαζόµενους.
Ένα ακόµη ζήτηµα που φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο αφορά τον
τρόπο που θα πρέπει να προκηρύσσεται η απεργία. Η Κυβέρνηση του 30% και λιγότερο, αν συνυπολογίσουµε και την αποχή,
απαιτεί την έγκριση του 50 συν 1 µελών µιας συνδικαλιστικής
οργάνωσης, για να προκηρύξει απεργία.
Εκτός όµως από τις ειδικές υπηρεσιακές συµβάσεις, η Κυβέρνηση προωθεί και ένα ακόµη µέτρο, τις ειδικές τοπικές συµβάσεις. Ανεξάρτητα από την πραγµατική κατάσταση των επιχειρήσεων, θα µπορούν να γίνουν µειώσεις µισθών και να επιβάλλονται
παρεκκλίσεις από τις νόµιµες συνθήκες εργασίας σε ολόκληρες
περιοχές. Λογικά, στον Νοµό Σερρών, που σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ είναι ο φτωχότερος νοµός της χώρας σε κατά κεφαλήν εισόδηµα, θα µπορούν να εφαρµοστούν οι ειδικές τοπικές
συµβάσεις εργασίας.
Οι παραγωγικοί φορείς των Σερρών έχουν συναινέσει σε µία
τέτοια προοπτική; Προσωπικά σας ενηµερώνω ότι έχοντας µιλήσει πολλές φορές µε τους επιχειρηµατίες, το επιµελητήριο και
τους εργαζόµενους, κανένας δεν ζητήσει ποτέ κάτι τέτοιο, παρ’
ότι ζούµε στα σύνορα και βιώνουµε έναν αθέµιτο πρακτικά ανταγωνισµό από τη Βουλγαρία.
Οι επαγγελµατίες, µικροί και µεγάλοι, στον Νοµό Σερρών
έχουν πολύ συγκεκριµένα αιτήµατα, κανένα από τα οποία δεν
είναι στην ελαστικοποίηση των κανόνων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις. Ζητούν µειώσεις της φορολογίας, µείωση στο
ενεργειακό κόστος, µείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ζητούν
να περιληφθεί στον Νοµό Σερρών η λεγόµενη σιδηροδροµική
Εγνατία, να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του νοµού, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και το γεωθερµικό πεδίο, να δοθούν στην
τοπική κοινωνία τα εγκαταλελειµµένα δηµόσια κτήρια, να υπάρξουν ειδικές πρόνοιες για τους ακριτικούς, παραµεθόριους νοµούς, να υπάρξουν ενισχύσεις για την τυποποίηση και συσκευασία των αγροτικών προϊόντων, να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις
επιστροφής των νεότερων Σερραίων στον τόπο τους, όπου θα
βρίσκουν καλές δουλειές, µε καλούς µισθούς και καλή ποιότητα
ζωής. Αυτό, όµως, που φέρνετε ως ανάπτυξη θα διώξει ακόµη
περισσότερους νέους, όχι µόνο εκτός νοµού, αλλά και εκτός
χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας τους κυρίου Βουλευτή)
Νοµίζετε ότι µε τα δωράκια και τις διευκολύνσεις στους επιχειρηµατίες της ενηµέρωσης θα µπορέσετε να δηµιουργήσετε
πάλι µία ψευδή εικόνα της πραγµατικότητας και να περάσουν
όλα αυτά που φέρνετε στην κοινή γνώµη. Δεν αρκεί, όµως, η
απόκριση των πραγµατικών ιδιοκτητών των ΜΜΕ, για να κρύψετε
τις επιπτώσεις που θα προκληθούν στη ζωή του ελληνικού λαού.
Αλήθεια, πώς υπηρετούνται η διαφάνεια, το δηµόσιο συµφέρον
και η ανάπτυξη από την άρση υποχρέωσης των µετόχων των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης να υποβάλουν «πόθεν έσχες»; Οι δηµοσιογράφοι που εργάζονται γι’ αυτούς θα υποβάλουν «πόθεν
έσχες» και οι εργοδότες όχι.
Αλλάζετε ακόµη και τη διατύπωση της υποχρεωτικής άρσης
του τραπεζικού, χρηµατιστηριακού και φορολογικού επαγγελµατικού απορρήτου για τον έλεγχο του «πόθεν έσχες». Για ποιον
λόγο αυτήν την πρόβλεψη από υποχρεωτική την κάνετε εθελοντική;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας τους κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, κύριε
Αβραµάκη.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Κλείνοντας, ο ελληνικός λαός
απαιτεί ανάπτυξη και ευηµερία για όλους. Εσείς νοµοθετείτε για
άλλη µία φορά και πάλι την ανάπτυξη για τους λίγους και ισχυρούς, εξυπηρετώντας τα ταξικά συµφέροντα που εκπροσωπείτε
και υπόσχεστε κάποια στιγµή στο µέλλον µέρισµα αυτής της ανάπτυξης να πάει και στον ελληνικό λαό.
Εµείς δεν θα σας ακολουθήσουµε σ’ αυτήν την πολιτική. Είναι
καταφανέστατο ότι καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιό σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Για όσους συναδέλφους ήρθαν τώρα πρέπει να σας πω ότι
έχουµε αποφασίσει ο χρόνος των οµιλητών να είναι πέντε λεπτά
και όχι επτά. Ο κ. Αβραµάκης ξέφυγε πολύ. Δεν θέλω να επαναλάβω τους λόγους. Όµως, είναι πάρα πολλοί οι οµιλητές. Είναι
εβδοµήντα πέντε οι συνάδελφοι που θέλουν να µιλήσουν. Υπάρχουν, επίσης, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, οι Υπουργοί και
θα το δείτε στη συνέχεια ότι δεν θα προλάβουµε. Γι’ αυτό ζητώ
την κατανόησή σας, για να µπορέσουµε να κερδίσουµε χρόνο.
Τον λόγο θα πάρει τώρα ο κ. Σπήλιος Λιβανός, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, για δεκαπέντε λεπτά
και στη συνέχεια ο κ. Νικόλαος Βούτσης για οκτώ λεπτά.
Κύριε Λιβανέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα για την ανάπτυξη, την ανάπτυξη που για εµάς αποτελεί βασικό κλειδί, όχι
µόνο για την οικονοµία, αλλά και για την κοινωνική δικαιοσύνη.
Χωρίς ισχυρή ανάπτυξη, δεν µπορεί να υπάρχει κοινωνική συνοχή, ούτε πραγµατική ελευθερία, αλλά ούτε και ελπίδα ουσιαστικά να γεφυρωθούν οι διαφορές µεταξύ µη προνοµιούχων και
προνοµιούχων. Οι ίσες ευκαιρίες για πρόοδο δεν µπορούν να
συγχέονται µε την εξίσωση προς τα κάτω. Και αυτό ακριβώς αποτελεί τη βασική ιδεολογική διαφορά µεταξύ ηµών και της Αριστεράς, όλης της Αριστεράς.
Με χαρά άκουσα τον εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τον κ. Παππά, να µιλάει για µία διαφορά φιλοσοφίας µεταξύ
Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό τουλάχιστον, κύριε Παππά, µπορούµε να συµφωνήσουµε, ότι ιδεολογικά διαφωνούµε.
Όµως, σ’ αυτήν την ιδεολογική αντιπαράθεση, η οποία είναι
καθαρή και πολιτική, ήρθε και τοποθετήθηκε ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ µε ένα οµολογουµένως παράξενο νοητικό άλµα. Μας κατηγόρησε µε µία ευφάνταστη ατάκα για υβριδιακή πολιτική επαρχιωτικού νεοφιλελευθερισµού. Καταπληκτικό! Νοµίζω ότι πρέπει να το δουλέψει λίγο αυτό, να το καταλάβει
η δική σας Κοινοβουλευτική Οµάδα, να το καταλάβει η κοινωνία,
στην οποία απευθύνεστε και να έρθετε µετά να το εξηγήσετε και
σε εµάς.
Ας δούµε, όµως, ποιος το είπε αυτό, άσχετα από τη λογική,
την οποία περιµένουµε να την καταλάβουµε. Κορυφαίος, λοιπόν,
Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, που κατά τη διακυβέρνησή σας ασκούσε
µία ταξική οικονοµική πολιτική, ανακατανέµοντας ουσιαστικά µε
πελατειακά κριτήρια φτώχεια και µιζέρια.
Αντιθέτως, εµείς θεωρούµε ότι η χώρα πρέπει να δηµιουργήσει νέο πλούτο -και το λέµε καθαρά- και βεβαίως να τον µοιράσει
δίκαια. Για την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας η ανάπτυξη
συνιστά το πιο σηµαντικό στοίχηµα που πρέπει να κερδίσουµε,
όχι για εµάς, όχι για τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά για την Ελλάδα.
Αποτελεί πολιτική µας προτεραιότητα, από την οποία τελικώς θα
κριθούµε και ως Κυβέρνηση.
Στόχος µας είναι η επανεκκίνηση της οικονοµίας και η βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών. Ήδη, από την πρώτη
στιγµή που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση λειτουργούµε σ’ αυτήν
την κατεύθυνση. Κρινόµαστε από τις εκατό πρώτες µέρες ζωής.
Ήµασταν έτοιµοι, αποφασιστικοί, σοβαροί, θέτοντας συγκεκριµένους στόχους και συγκεκριµένες προτεραιότητες. Μιλάµε για
πράξεις και όχι για εξαγγελίες.
Μειώσαµε, λοιπόν, τον ΕΝΦΙΑ, βελτιώσαµε τη ρύθµιση των
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εκατόν είκοσι δόσεων, έτσι ώστε πάνω από ένα εκατοµµύριο
συµπολίτες µας να ρυθµίσουν οφειλές άνω των 11 δισεκατοµµυρίων, ξεµπλοκάραµε µεγάλα επενδυτικά σχέδια, πετύχαµε ιστορικό χαµηλό στο επταετές και στο δεκαετές οµόλογο, δανειστήκαµε µε έντοκα γραµµάτια για πρώτη φορά µε αρνητικό επιτόκιο.
Χθες, ο Πρωθυπουργός σε οµιλία του ανακοίνωσε την αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδοµή για όλες τις άδειες από 1-1-2006.
Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα υπάρχει ΦΠΑ. Δεν θα υπάρχει ΦΠΑ ούτε
στους οικοπεδούχους, οι οποίοι θα δίνουν τα οικόπεδά τους για
την αντιπαροχή και µαζί µε την κατάργηση του φόρου υπεραξίας
στις πράξεις πρόκειται για µία ουσιαστική αναθέρµανση της αγοράς των ακινήτων, αίτηµα όλου του κλάδου, αίτηµα ιδιοκτητών
περίπου εκατό χιλιάδων νεόδµητων και παράλληλα ολόκληρης
της κοινωνίας, για να έχουµε επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Μέσα σ’ αυτό το σύντοµο διάστηµα από την 7η Ιουλίου, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αφήσει ένα θετικό αποτύπωµα. Οι πολίτες δείχνουν να αντιλαµβάνονται ότι έχουν γίνει
πολλά στη χώρα, σε αντίθεση µε όσα ακούσαµε χθες όλη µέρα
σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Με ενδιαφέρον ακούσαµε την τοποθέτηση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπήρχε αναπτυξιακή στρατηγική στη διάρκεια της διακυβέρνησης και εάν καταλάβαµε καλά, αυτή η στρατηγική
εκπορεύθηκε από τα δεκατρία –δεν ξέρω εάν έγιναν και τα δεκατρία- περιφερειακά συνέδρια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Δεν θυµάµαι, εάν ήταν δεκατρία ή δεκατέσσερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Πάππα, σας παρακαλώ πολύ να µη διακόπτετε.
Συνεχίστε, κύριε Λιβανέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Εµείς αυτό
που αντιληφθήκαµε τότε είναι ότι επειδή κοντοζύγωναν οι εκλογές, αναγκάστηκαν ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί του να
βγουν από τον πύργο του Μεγάρου Μαξίµου και η πρόφαση ήταν
αυτή, γιατί ήταν προς το τέλος της τετραετίας σας. Αυτό, όµως,
δεν σηµαίνει ότι έτσι γίνεται µία ουσιαστική αναπτυξιακή στρατηγική. Αντιθέτως, αυτό το οποίο αντιλήφθηκε το σύνολο του ελληνικού λαού ήταν ότι η βασική σας στρατηγική ήταν συστηµατικά να παρεµποδίζετε τις επενδύσεις, µεγάλες και µικρές.
Ακούσαµε ακόµα τον εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στην οµιλία του, εάν το κατάλαβα καλά, να µας λέει ότι µέσα
στη βάση της στρατηγικής για την ανάπτυξη ήταν οι µεγάλοι οδικοί κόµβοι.
Θέλω να σας υπενθυµίσω ότι όλα αυτά τα έργα, τα οποία εγκαινιάστηκαν στη διάρκεια της δικής σας διακυβέρνησης είχαν
όλα ξεκινήσει πριν. Όλα. Δεν υπήρχε κανένα έργο, το οποίο να
έγινε αυτοτελώς σ’ αυτήν τη διάρκεια. Κάποια είχαν σταµατήσει
λόγω της οικονοµικής κρίσης, είχαν ξαναξεκινήσει, τα σταµατήσατε εσείς όταν ήρθατε και τα ξαναξεκινήσατε και τα τελειώσετε.
Σε κάποια απ’ αυτά πετσοκόψατε τους προϋπολογισµούς
τους, ούτως ώστε να πάρουν τα έργα γνωστοί και µη εξαιρετέοι,
µε αποτέλεσµα αυτά να σταµατήσουν, ενώ κάπου αλλού µπερδέψατε τις διαδικασίες. Μεγάλα και τρανά παραδείγµατα για την
αποτυχία σας ακριβώς σ’ αυτόν τον τοµέα είναι η οδική σύνδεση
της Πάτρας µε τον Πύργο και βεβαίως η Αµβρακία Οδός. Μία
βόλτα προς τα εκεί θα µας πείσει γι’ αυτήν τη στρατηγική ανάπτυξης την οποία είχατε.
Κόψατε κορδέλες σε πολλά έργα, τα οποία είχαν ξεκινήσει
πριν και τελείωσαν επί των ηµερών σας. Εκεί, µε µία εξαίρεση
νοµίζω, δεν υπήρχε καν το τακτ του Υπουργού να καλέσει τους
προηγούµενους, οι οποίοι είχαν δουλέψει πάνω σ’ αυτά τα έργα,
για να κόψουν µαζί την κορδέλα.
Θέλω να σας θυµίσω –γιατί καλό είναι να ρίχνουµε και µια
µατιά στην πρόσφατη ιστορία µας- ότι όταν ο Γιώργος Σουφλιάς
ως Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ πήγε να εγκαινιάσει το µεγάλο, το κοµβικό έργο της ζεύξης του Ρίου-Αντιρρίου, ίσως το πιο σπουδαίο
και εµβληµατικό έργο, το πρώτο πράγµα που έκανε µε τους
µέχρι τότε σφοδρούς πολιτικούς του αντιπάλους ήταν να κόψουν
µαζί αυτήν την κορδέλα. Αυτή είναι η διαφορά του ήθους και του
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ύφους της δικής σας διακυβέρνησης µε τη δική µας παράταξη
και τη δική µας διακυβέρνηση.
Επιπλέον, µας είπατε ότι «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είχε δεσπόζουσα θέση στα Βαλκάνια και το διεθνές οικονοµικό και παγκόσµιο στερέωµα», ενώ µας εγκαλέσατε ότι δεν κατανοούµε κατ’
ουσίαν την εξωτερική πολιτική και δεν έχουµε καθαρή θέση.
Ειλικρινά, είναι µεγάλη ειρωνεία να τα λένε αυτά οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ σε εµάς, στη Νέα Δηµοκρατία. Ιστορικά όλες οι
µεγάλες, οι διαχρονικές πολιτικές στρατηγικές στην εξωτερική
πολιτική, µε τρεις κορυφαίες την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική του Κωνσταντίνου Καραµανλή, τη βασική επιλογή ότι ανήκουµε στη δύση και βεβαίως την ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα τότε, ήταν επιλογές της παράταξής µας, για τις οποίες
είµαστε υπερήφανοι. Ειλικρινά, δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γινόταν
αν σε εκείνες τις ιστορικές στιγµές βρισκόταν στο τιµόνι της
χώρας η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ.
Σήµερα, µετά από τεσσεράµισι χρόνια ανυπαρξίας στρατηγικής εξωτερικής πολιτικής, πλήρους καταβύθισης της αξιοπιστίας
της χώρας στο εξωτερικό και συγκλονιστικών ιστορικών λαθών
όπως η Συµφωνία των Πρεσπών, για την οποία επαίρεστε, επιτέλους η Ελλάδα πλέον στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη
και του Υπουργού Εξωτερικών αποκτά µια σοβαρή, τεκµηριωµένη, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Ευτυχώς αλλάξαµε σελίδα. Χωρίς να ξεχνάµε, προχωράµε µπροστά.
Η ελληνική κοινωνία φαίνεται να αποµακρύνεται σταδιακά από
τις φοβίες και τους περιορισµούς της δεκαετούς κρίσης. Αρχίζει
να αντιµετωπίζει µε µεγαλύτερη εµπιστοσύνη το µέλλον και η αλλαγή στο κοινωνικοοικονοµικό κλίµα είναι σαφής. Για πρώτη
φορά περίπου το 60% των συµπολιτών µας, δηλαδή η πλειονότητα, εκτιµά σε όλες τις έρευνες ότι η πορεία της οικονοµίας και
της κοινωνίας είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όλοι οι δείκτες οικονοµικής εµπιστοσύνης και οικονοµικού κλίµατος ανεβαίνουν
συνεχώς. Φαντάζοµαι ότι δεν µπορεί να υπάρχει κανένας Έλληνας που να µην είναι ικανοποιηµένος από το γεγονός ότι όλοι
µαζί φαίνεται να είµαστε αισιόδοξοι για πρώτη φορά µετά από
τις θυσίες που υπέστηµεν την τελευταία δεκαετία της κρίσης και
των µνηµονίων. Σίγουρα αυτά τα χρόνια έγιναν πολλές θυσίες
από το σύνολο των πολιτών.
Ενώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τα προηγούµενα χρόνια που κυβερνούσε η παράταξή σας λάβατε πληθώρα
µέτρων δηµοσιονοµικού χαρακτήρα, δυστυχώς, εξαιτίας των
γνωστών ιδεοληψιών σας δεν προχωρήσατε σε ριζικές µεταρρυθµίσεις, προκειµένου να εξαλειφθούν οι διαρθρωτικές παθογένειες και αδυναµίες που αφορούν στη δοµική λειτουργία της
ελληνικής οικονοµίας και του κράτους, που σε µεγάλο βαθµό
αυτές µας οδήγησαν στην κρίση.
Ευθύνες βεβαίως γι’ αυτό προφανώς δεν έχει µόνο η δική σας
διακυβέρνηση. Έχουν όλοι όσοι κυβέρνησαν τη χώρα τα προηγούµενα χρόνια, προφανώς µέσα σ’ αυτούς και η Νέα Δηµοκρατία. Αυτές, όµως, τις ευθύνες τις έχουµε αναλάβει και εδώ
βρισκόµαστε σήµερα.
Αυτές ακριβώς τις παθογένειες και τις αδυναµίες ερχόµαστε
να καλύψουµε και να αντιµετωπίσουµε µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Αυτό αποτελεί, όπως έχει επανειληµµένως αρθρωθεί
εδώ µέσα, ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων, την επίτευξη ανάπτυξης, τη δηµιουργία νέων και καλά
αµειβόµενων θέσεων εργασίας. Σε αντίθεση µε προηγούµενους
αναπτυξιακούς νόµους που στερούνται ξεκάθαρης στόχευσης
και οράµατος, που είχαν αποτελέσµατα χαµηλότερα των προσδοκιών και περιορίζονταν στο να αποτελούν έναν µηχανισµό παροχής ρευστότητας, τούτο εδώ το νοµοσχέδιο αποσκοπεί στην
προώθηση της ανάπτυξης µε σεβασµό στα περιβαλλοντικά στάνταρντς µέσω της δηµιουργίας ενός επενδυτικού πλαισίου χωρίς
γραφειοκρατικά εµπόδια και στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας.
Ειλικρινά δεν αντιλαµβάνοµαι την έντονη κριτική που ασκήθηκε
σε πολλά σηµεία του νοµοσχεδίου από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, καθώς αυτό κατά ένα µεγάλο µέρος στηρίχθηκε στο σοβαρό κοµµάτι της δουλειάς που είχε γίνει από την ηγεσία του
Υπουργείου πριν, για παράδειγµα στο Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης, στο ΓΕΜΗ και βέβαια στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, που
υπήρξε µια από τις θετικές σκέψεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ,
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την οποία έχουµε αγκαλιάσει και εν ευθέτω χρόνω θα προβάλουµε πρακτικά.
Επικριθήκαµε σφόδρα για την επιλογή µας να συµπεριλάβουµε στο παρόν νοµοσχέδιο διατάξεις για την αγορά εργασίας.
Ήταν σαφής ο Υπουργός, φαντάζοµαι ότι θα απαντήσει και σήµερα. Γενικά θα πω ότι ανάπτυξη και εργασία για εµάς, εν αντιθέσει µε εσάς, είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεµένες. Μπορεί στο
µοντέλο, το οποίο έχετε στο νου σας, να µην είναι η ανάπτυξη η
προϋπόθεση για την αύξηση των µισθών, αλλά η αύξηση των µισθών, όπως µας είπατε, να είναι η προϋπόθεση για την ανάπτυξη.
Μπορεί και ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών να ήλθε να διορθώσει λίγο αυτό το λάθος, επικαλούµενος τις θεωρίες περί αποδοτικών µισθών, το «efficiency wages», αλλά ως Υπουργός Οικονοµικών δεν κινηθήκατε σ’ αυτήν την κατεύθυνση, κύριε συνάδελφε. Ίσως και σε σχέση µ’ αυτά που µας είπατε προχθές, η
δική σας εικόνα για το αναπτυξιακό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, αν
δεν κάνω λάθος –τα εισαγωγικά είναι από την οµιλία του κ. Τσακαλώτου- «η σαφής διαχείριση της γνώσης, µια συζήτηση µε
όλους για την ποιότητα των ιδεών».
Πράγµατι είναι σωστό αυτό και το ενστερνιζόµαστε όλοι. Είναι,
όµως, αυτό κουβέντα ενός διαχειριστή της οικονοµίας µας σε
τόσο δύσκολες στιγµές; Από τα αποτελέσµατα κρινόµαστε και
αφήνουµε τη θεωρία, την οποία θέλουµε να συζητάµε, αλλά πρέπει οι πολιτικές µας αποφάσεις να έχουν πρακτικό αντίκρισµα
στη ζωή των πολιτών.
Εµείς συνολικά –σας το έχουµε ξαναπεί- δεν τρέφουµε αυταπάτες. Στηρίζουµε ουσιαστικά τους εργαζόµενους και τα δικαιώµατά τους. Για να υπάρχουν, όµως, εργαζόµενοι –το είπαµε και
χθες- πρέπει να υπάρχουν και επιχειρήσεις. Αυτό είναι κατανοητό
σε εµάς, αλλά δεν είναι κατανοητό στην Αριστερά. Σεβόµαστε
τη νοµιµότητα και στηρίζουµε τις εταιρείες ακριβώς για να δηµιουργούνται θέσεις εργασίας.
Φαίνεται ότι τα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάλαβε η τότε κυβερνητική παράταξη τι µας οδήγησε στην κρίση.
Δεν καταλάβατε ότι µέσα στα βασικά αίτια ήταν η αύξηση µισθών
µε δανεικά. Η ανάπτυξη της Ελλάδας στην προ κρίσης περίοδο,
που βασίστηκε στον καταναλωτισµό και στον εξωτερικό δανεισµό και όχι στην αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, είχε τα αποτελέσµατα που µας οδήγησαν
στην κρίση. Εάν θέλουµε να ξεφύγουµε απ’ αυτά, πρέπει να αλλάξουµε επιτέλους αυτό το αναπτυξιακό πρότυπο όχι στη θεωρητική κατεύθυνση αλλά πρακτικά.
Έτσι, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο
λαµβάνουµε υπ’ όψιν και τη γενικότερη στρατηγική του Πρωθυπουργού ότι βρισκόµαστε στο κατώφλι της τέταρτης τεχνολογικής και βιοµηχανικής επανάστασης, την «ατµοµηχανή» της
οποίας αποτελούν οι νέες τεχνολογίες και η καινοτοµία. Αντιλαµβανόµαστε την επίδραση των τεχνολογικών αυτών επιθετικών τεχνολογιών στην οικονοµία και την κοινωνία, ώστε να εκµεταλλευτούµε τις ευκαιρίες που µας προσφέρει η κοινωνία της γνώσης
και της πληροφορίας. Αξιοποιούµε τις συνεπακόλουθες και αναπόφευκτες αλλαγές στην αγορά εργασίας και την εξάπλωση των
τεχνολογιών αυτών. Είναι σίγουρο ότι παλιά επαγγέλµατα θα
εξαφανιστούν, όµως ταυτόχρονα θα δηµιουργηθεί και µια
ανάγκη για νέες ειδικότητες και όλο αυτό πρέπει να το δούµε
σαν ευκαιρία και όχι σαν απειλή, όπως µας λέει συχνά και η
Υπουργός Παιδείας.
Το αναπτυξιακό αυτό νοµοσχέδιο φέρνει πολλές µικρές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες µεταβάλλουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Η επίδρασή τους στο ΑΕΠ υπολογίζεται να είναι ισχυρή, µε 5%
επιπλέον µονάδες σε βάθος δεκαετίας. Οραµατιζόµαστε, λοιπόν,
µια ανάπτυξη βιώσιµη για όλους και όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζουµε τον πήχη στο να γίνουµε οι καλύτεροι του κόσµου, γιατί η ανάπτυξη του µέλλοντος πρέπει να έχει σαφή και
ξεκάθαρα βιώσιµα χαρακτηριστικά και να αξιοποιεί τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της χώρας µας.
Συζητείται παράλληλα και το προσχέδιο του προϋπολογισµού,
το οποίο έχει κατατεθεί. Εκεί, λοιπόν, λαµβάνουµε επιπλέον µέτρα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας,
µειώνοντας φορολογία επιχειρήσεων, διευρύνοντας φορολογική
βάση, επεκτείνοντας τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Θεωρούµε,
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λοιπόν, ότι η επανεκκίνηση της επιχειρηµατικότητας και της οικονοµικής δραστηριότητας γενικά συνιστούν την απαραίτητη
προϋπόθεση για να πετύχουµε όχι µόνο ανάπτυξη για όλους,
αλλά και µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και της λιτότητας.
Με αυτές τις σκέψεις και τη συζήτηση που έχει γίνει µέσα στην
Αίθουσα, θα ευχόµασταν να έχουµε µια συνολική υπερψήφιση
αυτού του µεγάλου νοµοσχεδίου. Εµείς καλούµε όλους σας να
αναθεωρήσετε, να ψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο και να έχουµε
ένα δεύτερο δείγµα συναίνεσης σ’ αυτό τον τόπο, για να προχωρήσει η χώρα µας µπροστά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα γίνω ενοχλητικός, θα γίνω κακός, αλλά επιµένω για τους
χρόνους, κύριοι συνάδελφοι, διότι δεν θα βγει διαφορετικά. Σεβαστείτε αυτούς που περιµένουν να µιλήσουν. Κάποιοι θα µιλήσουν για πρώτη φορά. Σεβαστείτε και τους υπαλλήλους της
Βουλής. Η συνεδρίαση θα πάει πολύ αργά. Σας είπα ότι είναι
εβδοµήντα πέντε οµιλητές που έχουν αποµείνει. Και από τους
εβδοµήντα πέντε, ένας έχει µιλήσει.
Θα ήθελα να κάνω δύο ανακοινώσεις:
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων,
είκοσι τρεις µαθητές και µαθήτριες και µία εκπαιδευτικός συνοδός τους από το 18o Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής , τριάντα επτά µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το
1ο Γυµνάσιο Αργυρούπολης (πρώτο τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικόλαος
Βούτσης.
Κύριε Βούτση, είπα προηγουµένως ότι έχετε οκτώ λεπτά γιατί
αυτό είπατε στην κ. Περιφάνου. Δικαιούστε δώδεκα λεπτά, για
να είµαι και δίκαιος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κύριοι της Κυβέρνησης, νοµίζω ότι και στις επιτροπές και στη συζήτηση από
χθες έγινε φανερό και από τον εισηγητή µας, τον κ. Παππά, και
από τον κ. Τζανακόπουλο, από την κ. Αχτσιόγλου και από όσους
µίλησαν, ότι το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί σε τελευταία και
πρώτη ανάλυση συρραφή διατάξεων πάνω στο πολύ κρίσιµο ζήτηµα της ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, είναι ένα περιτύλιγµα, για να
είµαστε ειλικρινείς, για τα εργασιακά. Είναι ένα περιτύλιγµα για
έναν νέο εργασιακό µεσαίωνα.
Και όχι χωρίς έκπληξη, σήµερα αντελήφθην ότι και η Κυβέρνηση πιστεύει το ίδιο γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, διότι επικοινωνιακά
επέλεξε χθες ο Πρωθυπουργός, ξαφνικά, και ενώ µιλάµε εδώ
πέρα µέσα, να θέσει ως πρώτο ζήτηµα στην ατζέντα, που είναι
σε όλο τον σηµερινό Τύπο, τον ΦΠΑ της οικοδοµής. Εξαφανίστηκε η σηµερινή συζήτηση. Τόσο µεγάλη σηµασία δίνει. Τόσο µεγάλη βαρύτητα θεωρεί ότι έχει αυτό το νοµοσχέδιο που ετέθη
ένα άλλο ζήτηµα, ενδιαφέρον και σοβαρό, στην ατζέντα ως
πρώτο θέµα. Άρα, µάλλον συνεννοούµαστε για το βάρος αυτής
της επιχειρούµενης, παρ’ ό,τι είναι επικίνδυνη η νοµοθετική παρέµβαση.
Θέλω να σας πω ευθέως ότι για το ζήτηµα των εργασιακών δικαιωµάτων, πραγµατικά µε κατάπληξη βλέπει κάποιος την ταχύτητα -διότι αυτό έγινε και το καλοκαίρι µε εκείνες τις τροπολογίες- αποδόµησης, αποκαθήλωσης, συρρίκνωσης των λίγων, των
ελάχιστων, αλλά εξαιρετικά σηµαντικών βηµάτων που είχαν γίνει,
ενώ καιγόταν ο τόπος και µέσα στις µνηµονιακές δεσµεύσεις από
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την πλευρά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και που προφανώς ήταν
προοίµιο για περαιτέρω διεύρυνση των εγγυήσεων, διεύρυνση
των µισθών, κ.λπ.. Η βιασύνη αυτή δείχνει ότι υπήρχε προφανώς
µια αλληλουχία και αλληλοκατανόηση µε µεγάλα ή µε µικρότερα
συµφέροντα ακριβώς στο πεδίο το κρίσιµο των εργασιακών δικαιωµάτων. Και είναι άδικο διότι µέσα στην κρίση αυτοί που έχασαν είναι ακριβώς οι εργαζόµενοι. Αυτοί υπέστησαν την ανεργία,
αυτοί υπέστησαν την καθήλωση του µισθού, αυτοί υπέστησαν τις
απολύσεις, τις ελλείψεις εγγυήσεων.
Έρχεται, λοιπόν, η νέα Κυβέρνηση και στην πρωτοκαθεδρία,
στην αιχµή της, βάζει –επαναλαµβάνω µε περιτύλιγµα το υπόλοιπο- τα εργασιακά δικαιώµατα. Ποιος δεν θυµάται τι έγραφαν
καθηµερινά οι εφηµερίδες για τη συνάδελφο, την κ. Αχτσιόγλου,
όταν έδινε τη µάχη εκ µέρους της κυβέρνησής µας σε διαδοχικές
αξιολογήσεις, στην απίστευτη επιµονή του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, πάνω ακριβώς στα ζητήµατα -ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, όλα να τα πάρει κανείς- τα οποία συζητιούνται
σήµερα; Και συρρικνώνεται –επαναλαµβάνω- η πρώτη διεύρυνση, η πρώτη νοµοθέτηση που έγινε µετά από την επιµονή της
κυβέρνησής µας και της Υπουργού τότε. Θυµάστε τι γραφόταν;
Πώς, µε χαιρεκακία, αποκρυπτόµενη, όµως, ανοµολόγητη, εφέρετο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να µην µπορεί να ανταποκριθεί υπέρ
των Ελλήνων εργαζοµένων, γι’ αυτά τα οποία εθεωρούνταν εύλογα; Πώς στο τέλος µε µια σιωπή έγινε αποδεκτό ότι σε αυτό
τον τοµέα υπήρξαν πολύ σηµαντικές κατακτήσεις και στη συζήτηση που γινόταν µε τους θεσµούς; Και πώς τώρα επί των ιδίων
ζητηµάτων ανακαλύπτονται θεωρίες και διαµορφώνεται µια ρητορική από αυτό το Βήµα για την κατάργησή τους; Και σε αυτό
θεωρώ ότι και από την πλευρά του ΚΙΝΑΛ και από πλευράς των
άλλων κοινοβουλευτικών δυνάµεων της Αντιπολίτευσης υπάρχει
µια σωστή, σοβαρή κριτική επί της ουσίας.
Επιτρέψτε µου να σας πω πως η οµιλία χθες του κ. Γεωργιάδη
για την υποστήριξη ότι το Σύνταγµα επιτρέπει την κατάργηση ή
µάλλον τη µονοµερή ανάγνωση για το θέµα της διαιτησίας, που
είναι κρίσιµο, είναι µνηµείο. Πρόκειται περί της απόλυτης ιδέας
και σκέψης του πώς µπορεί το Σύνταγµα πραγµατικά όχι να πεταχτεί δίπλα, αλλά να µην ισχύει σε καµµιά περίπτωση. Είναι η
επιτοµή της αντισυνταγµατικής νοµοθέτησης. Και η ίδια η δικαιολόγηση πραγµατικά άφησε εντελώς µετέωρο όλο αυτό το ζήτηµα των εγγυήσεων, των µισθολογικών, κ.λπ..
Το ίδιο στο ζήτηµα της ανάπτυξης. Όλες οι αιτιάσεις που
υπήρξαν, επαναλαµβάνω, και από άλλες δυνάµεις της Αντιπολίτευσης για το κατά πόσον τα προβλεπόµενα δεν αντέχουν σε µια
συνεκτική, ολιστική, όπως έχει ονοµαστεί, στρατηγική αντίληψη,
µε τις προτεραιότητες, µε τους κλάδους, κ.λπ., ήρθαν στην επιφάνεια, πόσω µάλλον συµπληρώθηκαν µε τις απίστευτες τροπολογίες που είναι για συµφέροντα και για ρουσφέτια περίπου
φωτογραφικά. Καµµία µέριµνα για το περιβάλλον, για τις απολύσεις, για τις µειώσεις µισθών. Όλα αυτά είναι στοιχεία µιας στρατηγικής εµµονής πως, αν σε αυτούς τους τοµείς υπάρξει πράσινο
φως προς τους εν δυνάµει επενδυτές, έχουν, δεν έχουν τα χρήµατα. Τα έχει ξαναζήσει αυτά η χώρα πριν τη χρεοκοπία, θυµάστε. Περί τα 180 δισεκατοµµύρια βρέθηκαν έξω από τους αναπτυξιακούς νόµους. Φέρτε τον απολογισµό των αναπτυξιακών
νόµων που είχαν φέρει οι κυβερνήσεις προ κρίσεως.
Το λέω και σε εσάς, κύριε Σταϊκούρα. Φέρτε τον απολογισµό
του πού πήγαν αυτά τα λεφτά, του πόσο έγιναν επενδύσεις και
του πόσο έφυγαν έξω.
Καµµία µέριµνα. Η εµµονή είναι ότι -ακριβώς αντίθετα µε οποιοδήποτε διεθνές παράδειγµα και µε την παρούσα φάση της παγκοσµιοποίησης διεθνώς- µε µικρότερους µισθούς, µε συρρίκνωση των εργατικών εγγυήσεων, µε κλείσιµο µατιού για περιβαλλοντικές ατασθαλίες και µια αντίληψη ευρύτερη δήθεν σε αυτό
το θέµα, µε διοικητικές, ανορθολογικές παρεµβάσεις, µε απολύσεις. Πόσες απολύσεις έγιναν µετά την τροπολογία την καλοκαιρινή; Φέρτε µας τη λίστα. Εγώ δεν είµαι οικονοµολόγος. Το ξέρετε. Παρακολουθώ, όµως. Έρχονται νέα παιδιά. Μου είπαν ότι σε
δύο εβδοµάδες µέσα µετά την τροπολογία που ήρθε εδώ, αναιτίως έφευγαν δεκάδες άνθρωποι. Αυτά δεν τα γνωρίζουµε; Δεν
τα ξέρουµε;
Θέλω να σας πω, λοιπόν, ότι ευρύτερα, γενικότερα, υπάρχει
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µια πολύ γρήγορη επέλαση µιας νεοσυντηρητικής αναδίπλωσης,
ένα νεοσυντηρητικό κλίµα µέσα στη χώρα. Το έχω πει και δηµοσίως. Δεν φοβάµαι. Ξέρετε πως αρκετά πράγµατα από αυτά που
λέµε και δηµοσίως µπορεί κάποιοι να τα χρησιµοποιούν όπως θέλουν, οι οποίοι ενταφιάζουν την τάση του πολιτικού φιλελευθερισµού που βρίσκεται και ήταν και δυνατή και µε επώνυµα
στελέχη και µέσα στη Νέα Δηµοκρατία. Είναι σαφές αυτό.
Δηλαδή, όλο και πιο κοντά έρχονται οι πολιτικές οι νεοφιλελεύθερες, οι αυταρχικές, οι καθεστωτικές νοοτροπίες που υπάρχουν για την επέλαση στο κράτος, για την παιδεία, για τους
ιεροδιδασκάλους και όλα αυτά για τα οποία σήµερα µαζεύονται
οι φοιτητές στο Προπύλαια στις 12.00’ να διαδηλώσουν, για το
πως πάρθηκαν πίσω όλα τα θετικά µέτρα που διεύρυναν ακριβώς
την κοινωνική κινητικότητα και την αξιοσύνη των πανεπιστηµίων
µας σε αυτή την κρίσιµη φάση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όλα αυτά τα ζητήµατα -δεν θα αναφερθώ στα πρόσφατα περί
«Τζόκερ» κ.λπ.- συνιστούν µια ανατροφοδότηση µε την κοινωνία
των πλέον συντηρητικών, φοβικών αισθηµάτων και αυτό είναι
εξαιρετικά επικίνδυνο.
Κυρίες και κύριοι, από αυτό εδώ το Βήµα µέχρι το βράδυ θα
µιλήσουν κι άλλοι. Αυτό που έγινε στα Βρασνά προχθές ή και σε
άλλα µέρη δεν το βλέπω καθόλου µε αίσθηµα για να πω ότι «να
είδατε, λούζεστε τώρα µια πολιτική», δηλαδή τη µεταφορά στον
ηπειρωτικό κορµό ορισµένων αριθµών και ευαίσθητων οµάδων
µεταναστών και προσφύγων και τις αντιστάσεις που βρίσκαµε.
Τώρα το βρίσκουµε µπροστά µας όλοι µαζί. Έφτασαν να βγαίνουν θέσφατα και µανιφέστα για τους Πελασγούς, για το ποιοι
έχουν καθαρό αίµα εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια. Κάτι γελοιότητες, εξαιρετικά επικίνδυνες όµως και ιδιαίτερα για την πατρίδα
µας που ξέρουµε όλοι πολύ καλά πως αναδιαµορφώθηκε και
φτιάχτηκε ο κορµός ο εθνικός ο πρόσφατος, µέσα από τις διαδοχικές και προσµίξεις και αναφορές και την είσοδο των Ποντίων
ας πούµε στο βορρά κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Αυτά είναι εξαιρετικά επικίνδυνα πράγµατα. Αυτή η συντηρητική ανατροφοδότηση που υπάρχει µέσα στην κοινωνία και λόγο
κρίσεως, αλλά που τη δηµιουργήσατε κι εσείς σε µεγάλο βαθµό,
κυρίως µε αφορµή τις Πρέσπες, τη βρίσκουµε µπροστά µας, θα
τη βρίσκουµε και για την επίλυση σοβαρών ζητηµάτων, όπως το
προσφυγικό - µεταναστευτικό σε µία κατεύθυνση ανθρωπιστική
µε βάση τους διεθνείς κανόνες, τις διεθνείς συνθήκες και την
πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να ληφθούν εκεί οι αποφάσεις, τις οποίες έχουν βάλει στο συρτάρι και µε τις οποίες η χώρα
µας θα µπορούσε να πορευτεί και σε άλλα πολύ κρίσιµα ζητήµατα.
Άρα, λοιπόν, το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι η κορωνίδα στο
πεδίο το εργασιακό, στο κρίσιµο, το κοινωνικοταξικό µιας διαµόρφωσης, µιας πορείας, µιας στρατηγικής που επί τρεισήµισι
µήνες φαίνεται πάρα πολύ γρήγορα και απροκάλυπτα ότι είναι
σε µια κατεύθυνση διαµόρφωσης ενός νέου συντηρητικού πόλου, εξαιρετικά επικίνδυνου για την κοινωνία µας και για τους εργαζόµενους.
Είναι προφανές πως οι αντιστάσεις δεν µπορεί να είναι µόνο
µέσα σε αυτή την Αίθουσα από τις οµιλίες της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και των άλλων δυνάµεων της Αντιπολίτευσης. Σε µεγάλο βαθµό ευαισθητοποιούν και την κοινωνία και θεωρώ ότι από
την κοινωνία θα δοθεί και λύση και αντίσταση σε αυτή την πολιτική.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Σταϊκούρας.
Κύριε Σταϊκούρα έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά µε ανοχή.
Έχετε ζητήσει δεκαπέντε λεπτά. Θα δούµε ανάλογα πώς θα πάει
η διαδικασία.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, µε όλο
τον σεβασµό µιλήσατε και επαναλάβετε τρεις φορές τις φράσεις
«επιστροφή σε νεοσυντηρητικό κλίµα, νεοσυντηρητικές αρχές».
Σε ό,τι έχουµε κάνει στο πεδίο της οικονοµίας µέχρι τώρα σπεύδει ο κ. Τσακαλώτος να πει ότι αντιγράφουµε αυτά που είχε ξεκινήσει. Άρα, αν τα είχε ξεκινήσει και τα υλοποιούµε εµείς, δεν
µπορεί να έχουµε κάνει στροφή, θα είχατε κάνει εσείς πριν.
Απλώς, αυτό που συµβαίνει είναι ότι εξακολουθείτε να έχετε µια
ιδεολογική και πολιτική σύγχυση. Είστε ιδεολογικές και πολιτικές
ανεµοδούρες. Εµείς ακολουθούµε τις βασικές αρχές του κοινωνικού φιλελευθερισµού.
Κι επειδή µιλήσατε για τη χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, θέλω να σας πω ότι κατέθεσε ένα ολοκληρωµένο συνεκτικό σχέδιο οικονοµικής πολιτικής, το οποίο κοιτάζει πώς θα
βελτιώσει τον πλούτο της χώρας, το σηµερινό ζητούµενο του νοµοσχεδίου, ενισχύοντας την κατανάλωση, αλλά δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις επενδύσεις και τις εξαγωγές, για να κάνουµε
αυτό που είναι ο στόχος µας, την παραγωγική ανασυγκρότηση
της οικονοµίας.
Πώς γίνεται αυτό; Αυτό γίνεται µε υψηλή και διατηρήσιµη οικονοµική µεγέθυνση, µε τη δηµιουργία πολλών καλών θέσεων
απασχόλησης και µε ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Και µε
ποιες πολιτικές; Μίλησε για ένα τρίγωνο χθες, για δηµοσιονοµικές πολιτικές και κατέθεσε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο δηµοσιονοµικών παρεµβάσεων για το 2020 και τα επόµενα χρόνια που
εδράζεται σε µειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, µίλησε για την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών, κοµβικό σηµείο
των οποίων είναι το σηµερινό νοµοσχέδιο, για το οποίο αφιέρωσε
αρκετό χρόνο προκειµένου να αναπτύξει τις διατάξεις του και µίλησε και για την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία, µέσα από κυρίως την πιστωτική επέκταση από ένα υγιές
τραπεζικό σύστηµα.
Άρα θα µου επιτρέψετε να σας πω, ανεξάρτητα από τα εξώφυλλα των εφηµερίδων σήµερα, ότι αυτό που ανέπτυξε ο Πρωθυπουργός χθες ήταν ένα ολοκληρωµένο οικονοµικό σχέδιο που
εδράζεται πάνω στους άξονες του κοινωνικού φιλελευθερισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις προγραµµατικές δηλώσεις
της Κυβέρνησης είχα αναφέρει ότι µία από τις προτεραιότητες
του Υπουργείου Οικονοµικών -για να µπούµε στην ουσία του νοµοσχεδίου- είναι η ρύθµιση της αγοράς τυχερών παιγνίων µέσω
διαδικτύου.
Αυτή υποτίθεται -και θα το καταθέσω στα Πρακτικά- ήταν δέσµευση και της προηγούµενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, µε χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τον Δεκέµβριο του 2017,
απώτατο χρονικό σηµείο Δεκέµβριος του 2017. Ουδέποτε όµως
υλοποιήθηκε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σήµερα, στους τρεις πρώτους µήνες της νέας διακυβέρνησης,
εµείς νοµοθετούµε. Νοµοθετούµε τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου, συνεκτικού και αποτελεσµατικού νοµοθετικού πλαισίου
για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων στη χώρα µας.
Με την προτεινόµενη νοµοθετική παρέµβαση πράγµατι λαµβάνονται υπ’ όψιν πρωτοβουλίες της προηγούµενης κυβέρνησης
που εστάλησαν στο εξωτερικό. Λαµβάνονται υπ’ όψιν οι παρατηρήσεις των αρµόδιων ευρωπαϊκών υπηρεσιών, όπως παρουσιάστηκαν τον Αύγουστο του 2019 και ενσωµατώνονται πολλές
παρατηρήσεις της διαβούλευσης και οι περισσότερες νοµοτεχνικές παρεµβάσεις της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων, όπως αυτές παραδόθηκαν πριν από λίγες
ηµέρες.
Τι επιτυγχάνουµε µε το παρόν σχέδιο νόµου; Πολλαπλούς στόχους. Αναβαθµίζεται και εκσυγχρονίζεται µέσω κανονιστικών διατάξεων το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων
µέσω διαδικτύου. Εξασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ των δραστηριοποιούµενων στην αγορά παρόχων.
Διασφαλίζεται η ασφαλής συµµετοχή των παικτών, µέσα από συ-
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στηµατικούς κανόνες αδειοδότησης και ελέγχου. Προσελκύονται
επενδύσεις, προστατεύονται τα προσωπικά δεδοµένα και η διενέργεια µεταφοράς χρήµατος. Αυξάνονται τα έσοδα του δηµοσίου τόσο µέσα από τη διαδικασία της αδειοδότησης όσο και
µέσω του εξορθολογισµού της λειτουργίας και της φορολογητέας βάσης της εν λόγω αγοράς. Τέλος, ενισχύεται η προστασία
των παικτών µε τη µετακίνηση σηµαντικού τµήµατος αυτών από
τα παράνοµα δίκτυα διεξαγωγής διαδικτυακών τυχερών παιγνίων
στα νόµιµα και πλήρως ελεγχόµενα δίκτυα.
Πιο συγκεκριµένα, µε τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο
νοµοσχέδιο, πρώτον θεσµοθετείται η ανοικτού τύπου αδειοδοτική διαδικασία στα πρότυπα του ευρύτατα αποδεκτού στην ευρωπαϊκή έννοµη τάξη µοντέλου. Αυτό είχε εισηγηθεί και η προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών.
Δεύτερον προβλέπονται αποκλειστικά δύο είδη αδειών διαδικτυακών τυχερών παιγνίων ανά κατηγορία παιγνίων, όπως γίνεται
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, µία για διαδικτυακό στοίχηµα και µία για λοιπά διαδικτυακά παίγνια. Τα παιχνίδια και των
δύο κατηγοριών δύναται να διενεργούνται και µε τη χρήση γεννήτριας τυχερών αριθµών, όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Τρίτον, ορίζεται το αντίτιµο υπέρ του ελληνικού δηµοσίου για
τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής διαδικτυακών στοιχηµάτων στα
3 εκατοµµύρια ευρώ, για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων στα 2 εκατοµµύρια, 3 για την πρώτη
άδεια, 2 για τη δεύτερη. Η άδεια έχει διάρκεια επτά ετών µε δυνατότητα ανανέωσης έπειτα από εκ νέου καταβολή ίδιου τιµήµατος.
Το προτεινόµενο τίµηµα για την απόκτηση και διατήρηση της
άδειας τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου θεωρούµε ότι είναι
και ορθό και λογικό, γιατί διασφαλίζει την είσοδο σοβαρών και
αξιόπιστων εταιρειών στη συγκεκριµένη αγορά, ενισχύοντας µε
αυτόν τον τρόπο και την προστασία των παικτών. Αυτό είναι το
τίµηµα που προέβλεπε η πρόταση και της προηγούµενης κυβέρνησης. Η δε Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων υποστηρίζει ότι µε τις οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στην
Ελλάδα το εφάπαξ τίµηµα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 2 εκατοµµύρια ευρώ ανά κατηγορία άδειας.
Ακούσαµε και διαβάσαµε τις παρατηρήσεις φορέων. Το συνολικό τίµηµα δεν πρόκειται να µεταβληθεί. Αυτό που κάνουµε µε
νοµοτεχνική βελτίωση είναι να δίνεται η δυνατότητα η καταβολή
του τιµήµατος να είναι χρηµατική, ισόποση, σε δύο χρόνια για
κάθε µία άδεια.
Τέταρτον, καθορίζονται αυστηρές νοµικές και οικονοµικές
προϋποθέσεις, τις οποίες πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια
της άδειας, καθώς και κωλύµατα συµµετοχής στη διαδικασία
αδειοδότησης, µε κριτήριο την προστασία των συµφερόντων των
παικτών και την εν γένει ασφαλή διεξαγωγή της όλης δραστηριότητας.
Πέµπτον, ενισχύεται ο εποπτικός ρόλος της αρµόδιας Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Στο σηµείο αυτό θέλω να
τονίσω το εξής. Άποψη της ΕΕΕΠ είναι να υπάρξει ακόµη πιο σηµαντικός ρόλος αυτής. Πώς; Με τον Κανονισµό Παιγνίων να θεσπίζεται από την ίδια.
Το σχέδιο νόµου υποστηρίζει ότι µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, όπως ισχύει µέχρι σήµερα, που εκδίδεται µετά από
εισήγηση της ΕΕΕΠ, θεσπίζεται ο Κανονισµός Παιγνίων. Με δεδοµένο πλέον ότι ρυθµίζεται κατά ολιστικό τρόπο η αγορά διαδικτυακών παιγνίων, θα µπορούσε, αν συµφωνήσουν τα κόµµατα
της Αντιπολίτευσης, να υπάρξει αλλαγή στη σχετική διάταξη. Θα
ήθελα όµως τη σύµφωνη γνώµη των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, αλλιώς δεν θα µεταβληθεί η διάταξη, προκειµένου να µην
υπάρξει η παραµικρή αµφιβολία ως προς το κίνητρο της αλλαγής.
Έκτον, προβλέπεται η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων µέσω
διαδικτύου να πραγµατοποιείται αποκλειστικά µέσω συστηµάτων
συνδεδεµένων µε το πληροφοριακό σύστηµα εποπτείας και ελέγχου, πληροφοριακό σύστηµα στο οποίο έχει πρόσβαση η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η ΕΕΕΠ υποχρεούται
να αποστέλλει αµελλητί στοιχεία, κατόπιν επεξεργασίας, ανάλυ-
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σης και οµαδοποίησης δεδοµένων, στην ΑΑΔΕ και κάθε άλλη αρµόδια Αρχή, εφόσον της ζητηθούν. Για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ από πιστωτικό ίδρυµα.
Έβδοµον, αποσαφηνίζονται και εξορθολογίζονται οι κανόνες
φορολόγησης των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων µέσω
διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια, µε παραποµπή στις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, καθώς και
των παικτών. Δεν αλλάζει η φορολογία των παιγνίων επί των ακαθάριστων εσόδων όπως ισχύει σήµερα. Η µελέτη της «GRANT
THORNTON» τον Νοέµβριο του 2017, που έγινε για λογαριασµό
της προηγούµενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, εισηγείται τη διατήρηση του ίδιου καθεστώτος και των ίδιων
συντελεστών.
Τέλος, παρέχεται µεταβατική διάταξη, ώστε να δώσουµε τη
δυνατότητα σε όλες τις εταιρείες που λειτουργούν σήµερα µε
εχέγγυα νοµιµότητας τη φοροδοτική ικανότητα και τη νόµιµη εγκατάστασή τους, να εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς καµµία
ειδική µεταχείριση για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα, απαιτώντας όµως από αυτές να παρέχουν συγκεκριµένα δικαιολογητικά
και να αποδεικνύουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Προχωρούµε σε αυτή τη διάταξη διότι θεωρούµε δυσανάλογο να απαιτήσουµε σήµερα την παύση δραστηριότητας αυτών των εταιρειών και ξανά την επαναλειτουργία τους µε το νέο καθεστώς σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα. Υπενθυµίζεται ότι τη διατήρηση µεταβατικού καθεστώτος προέβλεπε η πρόταση και της προηγούµενης κυβέρνησης.
Συµπερασµατικά, όπως αναφέρθηκε, η άµεση υιοθέτηση και
εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων κρίνεται ως θετική και αναγκαία και συνιστά ένα ολοκληρωµένο και επαρκές πλαίσιο µε το
οποίο προωθείται η διαφάνεια -µε διαφάνεια και εξορθολογισµό, ένα σύγχρονο, ένα δίκαιο ρυθµιστικό πλαίσιο της αγοράς διαδικτυακών τυχερών παιγνίων και επιτυγχάνεται η ρύθµιση µιας
µέχρι σήµερα ουσιαστικά αρρύθµιστης αγοράς, µε όλα τα ευεργετικά αποτελέσµατα για την οικονοµία.
Όµως, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και σε µια άλλη
διάταξη, λέγοντας ότι διευκολύνουµε διοικητές και στελέχη εταιρειών του δηµοσίου, µε αυξήσεις στις αποδοχές τους. Εδώ αρχίζουν τα «καλά» τώρα! Πράγµατι υπάρχει µια διάταξη -αν θέλετε
να ακούσετε, κύριε Παππά, γιατί µπορεί να χρειαστεί να απαντήσετε, θα δείτε κάποιες υπογραφές εδώ- στο σχέδιο νόµου µε την
οποία εισάγεται προσδιοριστική εξαίρεση στο ανώτατο όριο αποδοχών µελών των διοικητικών συµβουλίων συγκεκριµένων δηµοσίων επιχειρήσεων που οι µετοχές τους έχουν µεταβιβαστεί στην
ΕΕΣΥΠ, αυτό για το οποίο λέτε εσείς ότι διευκολύνουµε κάποιους διοικητές και στελέχη εταιρειών. Έχω το απόσπασµα των
Πρακτικών. Ποιων δηµοσίων επιχειρήσεων; Μόνον αυτών που
απασχολούν πάνω από τρεις χιλιάδες εργαζόµενους ή ο κύκλος
εργασιών τους σε επίπεδο εταιρείας ή οµίλου υπερβαίνει τα 100
εκατοµµύρια ευρώ. Ουσιαστικά αναφερόµαστε σε δύο οµίλους,
στον ΟΑΣΑ και στα ΕΛΤΑ. Υπάρχει ανώτατο πλαφόν; Πράγµατι,
υπάρχει. Το 90% των αµοιβών του Προέδρου του Αρείου Πάγου.
Σηµειώνεται ότι η απόφαση αυτή -κρατήστε το αυτό- λαµβάνεται
έπειτα από τεκµηριωµένη αξιολόγηση στη βάση συγκεκριµένων
ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών απόδοσης. Περαιτέρω, οι αποδοχές εγκρίνονται µετά από απόφαση του ανώτατου οργάνου
της ΕΕΣΥΠ, που είναι δηλαδή η Γενική Συνέλευση του µοναδικού
µετόχου, δηλαδή του ελληνικού δηµοσίου όπως αυτό εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονοµικών. Η εξαίρεση αυτή γίνεται
γιατί τα όργανα διοίκησης αναλαµβάνουν ιδιαίτερα αυξηµένες
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω µεγάλου κύκλου εργασιών και
αριθµού εργαζοµένων, της πολυπλοκότητας, της σύνθετης λειτουργίας και του σκοπού τον οποίο επιτελούν οι εν λόγω δηµόσιες επιχειρήσεις.
Στόχος είναι να γίνουν οι δηµόσιες επιχειρήσεις ανταγωνιστικές στον κλάδο όπου δραστηριοποιούνται και να αποτελέσουν
µοχλό µετασχηµατισµού της οικονοµίας.
Βιαστήκατε όµως να πείτε ότι αυτό το καταθέσαµε εµείς για
να διευκολύνουµε τα «δικά µας παιδιά». Έχω εδώ την τροπολογία την οποία καταθέσατε στη Βουλή…
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ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Την οµιλία σας γι’ αυτή την τροπολογία θα την καταθέσετε και το τι λέγατε επί λέξει το 2018;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως.
Να ολοκληρώσω λίγο; Βιάζεστε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τι λέγατε εσείς θα µας πείτε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εγώ κατ’
αρχάς απαντάω στον κ. Παππά, που βιάστηκε χθες να τοποθετηθεί.
Πρέπει να τα βρείτε µεταξύ σας, συνεπώς.
Τροπολογία του 2018…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Που την υποστηρίξατε. Την υποστηρίξατε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα δείτε
τη διαφορά, κύριε Τσακαλώτο. Δεν είµαστε ίδιοι.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τι λέγατε εσείς τότε θα µας πείτε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα σας
απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να σας πω ότι ζητήσατε δεκαπέντε λεπτά και
είµαστε ήδη στα δεκατέσσερα και τριάντα τρία λεπτά. Σας το
λέω απλώς για να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μα, µε
διακόπτουν.
Τροπολογία 4 Ιουλίου 2018…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Που την υποστηρίξατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Τσακαλώτο, σας παρακαλώ µη διακόπτετε. Να ολοκληρώσει ο Υπουργός.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Διευκρίνιση ζητάω. Είµαι σίγουρος ότι θέλει να διευκρινίσει τη στάση που είχαν κρατήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Αργότερα.
Κύρει Υπουργέ, σας παρακαλώ συνεχίστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Τροπολογία, Ιούλιος 2018, ακριβώς η ίδια µε αυτήν την οποία καταθέτουµε, µε µια µεγάλη διαφορά, κύριε Τσακαλώτο. Δεν είµαστε
ίδιοι. Βάζουµε ποιοτικά χαρακτηριστικά στην αξιολόγηση. Εσείς
δεν το είχατε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Γι’ αυτό δεν την υποστηρίξατε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Υπογραφές: ο κ. Σκουρλέτης, ο κ. Δραγασάκης, ο κ. Γαβρόγλου, η κ. Αχτσιόγλου –δεν πιστεύω να καταψηφίσετε σήµερα-, ο κ. Κοντονής,
ο κ. Κοτζιάς, προφανώς ο κ. Τσακαλώτος, η κ. Γεροβασίλη, η κ.
Κονιόρδου, ο κ. Αποστόλου, η κ. Κουντουρά, ο κ. Χουλιαράκης,
η κ. Παπανάτσιου, ο κ. Πετρόπουλος.
Την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Υποθέτω, συνεπώς, ότι αφού εµείς στη δική µας τροπολογία
βάζουµε και περισσότερα κριτήρια για να δοθούν αυτές οι απολαβές -να η διαφορά µας!- θα την ψηφίσετε. Εκτός και αν κάνετε
άλλη µία κωλοτούµπα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τι είπατε εσείς το 2018; Την υποστηρίξατε την τροπολογία; Γιατί δεν µου δίνετε µία απάντηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Τσακαλώτο, σας παρακαλώ.
Κύριοι συνάδελφοι, πριν συνεχίσουµε τη διαδικασία, θέλω να
σας πω ότι αυτή τη στιγµή έχει µιλήσει µόνο ένας οµιλητής από
χθες, ο κ. Αβραµάκης. Έχουν µείνει άλλοι εβδοµήντα τέσσερις
οµιλητές, τρεις Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, οι Αρχηγοί των
κοµµάτων και δέκα Υπουργοί.
Αν συνεχίσουµε σε αυτό το πλαίσιο, πολύ δύσκολα θα µπορέσουν να µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι. Έγιναν κάποιες συνεννοήσεις τόσο για τον κ. Δραγασάκη και για την κ. Μπακογιάννη από
χθες. Θα µιλήσει ο κ. Γκόκας, ο κ. Δραγασάκης και η κ. Μπακογιάννη και αµέσως µετά ο Υπουργός κ. Τσιάρας. Θα συνεχίσουµε
µε τρεις οµιλητές. Δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι, σας το είπα ότι
θα πάει ο επόµενος Υπουργός που είναι η κ. Κεραµέως.
Άρα, σας παρακαλώ τόσο τους Βουλευτές όσο και τους Υ-
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πουργούς να µην υπερβαίνουν τον χρόνο τους, που είναι προς
όφελος όλων µας.
Σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Γκόκας από το Κίνηµα Αλλαγής, µετά ο κ.
Δραγασάκης, µετά η κ. Μπακογιάννη και ακολουθεί η κ. Κεραµέως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, για τους δύο πρώτους
οµιλητές είχαµε πει ότι θα γίνει µια εξαίρεση στον χρόνο. Και συνέβη για τον πρώτο οµιλητή. Θα ήθελα την ανοχή σας και προς
εµένα ως δεύτερο οµιλητή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πορεία προς την πραγµατική
και οριστική έξοδο από την κρίση δεν µπορεί παρά να συνδέεται
µε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο παραγωγικής και οικονοµικής ανασυγκρότησης της χώρας. Όµως, παρά τις διακηρύξεις και την
επίµονη επικοινωνιακή προσπάθεια, αυτό το σχέδιο δεν υπάρχει
από την πλευρά της Κυβέρνησης, τουλάχιστον µέχρι στιγµής, και
προφανώς δεν περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο που συζητάµε
και αφορά επιµέρους διάσπαρτες ρυθµίσεις πολλών Υπουργείων
και το περιεχόµενό του δεν δικαιολογεί τον φιλόδοξο τίτλο
«Επενδύω στην Ελλάδα». Δεν υπάρχει σχεδιασµός µε συγκεκριµένες στοχεύσεις και κατευθύνσεις για άσκηση οικονοµικών δραστηριοτήτων. Αγνοείται η παραγωγή και οι παραγωγικές δραστηριότητες. Ασφαλώς και χρειάζονται κεφάλαια και επενδύσεις,
αλλά χωρίς πλαίσιο, κανόνες και οδικό χάρτη είναι µάταιο να αναµένουµε επενδύσεις και, αν έλθουν, σε αυτές τις συνθήκες θα
έχουν µηδαµινό αποτέλεσµα για την κοινωνία, για την πραγµατική οικονοµία, για το µέλλον του τόπου.
Η χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έµεινε πίσω από το
2014 τουλάχιστον δώδεκα µονάδες στον ρυθµό ανάπτυξης. Σήµερα τα µεγάλα υπερπλεονάσµατα, η φορολογία και οι δυσβάσταχτες ασφαλιστικές - φοροασφαλιστικές εισφορές, η υποθήκευση της δηµόσιας περιουσίας στο υπερταµείο, η αδυναµία
χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων από τις τράπεζες καθηλώνουν την οικονοµία της χώρας εκτός του ότι οι τράπεζες αυξάνουν συνέχεια τις χρεώσεις και γι’ αυτό έχουµε καταθέσει
σχετική τροπολογία.
Οι αδυναµίες σας και η έλλειψη σχεδίου, κύριοι της Κυβέρνησης, ας µη σας οδηγήσει στην προσπάθεια να περάσουµε από
τις ιδεοληψίες που υπήρχαν επί ΣΥΡΙΖΑ σε µια άνευ όρων παράδοση στις αγορές. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ισοπεδώνοντας τη µεσαία
τάξη, τους αγρότες, τους επαγγελµατίες, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και το πιο δηµιουργικό τµήµα της κοινωνίας ήθελε να
φτιάξει µία οικονοµία µε ιδιοκτήτες συγκεκριµένους ανθρώπους
και µια κοινωνία µε επιδόµατα αντί για αξιοπρεπείς εργαζόµενους, ενώ για σας οι αγορές αποτελούν το θεµέλιο της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας σας και η παράδοση άνευ όρων σε αυτές
καταλήγει στα ίδια µε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ αποτελέσµατα.
Σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απουσιάζουν διατάξεις και ρυθµίσεις για τη στήριξη των µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων, που για την ελληνική οικονοµία είναι
πάντα καθοριστικές, ενώ οι ρυθµίσεις που στην ουσία οδηγούν
στην κατάργηση των κλαδικών συµβάσεων είναι σε βάρος και
των εργαζοµένων και του µικρού και µεσαίου εργοδότη µε τις
συνθήκες µη υγιούς ανταγωνισµού που θα προκύψουν µεταξύ
αυτών των επιχειρήσεων. Στο νοµοσχέδιο επιχειρείται µία ευνοϊκότερη αντιµετώπιση και για τις περιβαλλοντικές µελέτες και για
τις εγκρίσεις εγκατάστασης και λειτουργίας σε διάφορες οικονοµικές και µεταποιητικές δραστηριότητες. Εδώ όµως στη χώρα
µας συνηθίζουµε να κινούµαστε µεταξύ των άκρων, από τον µη
έλεγχο στον απόλυτο έλεγχο και αντίστροφα. Τώρα πάµε σε µία
χαλάρωση. Δεν νοµίζω, όµως, ότι ισορροπούµε στο καλύτερο
σηµείο, ενώ πάντα η Λερναία Ύδρα της γραφειοκρατίας καιροφυλακτεί.
Τώρα, έρχοµαι σε επιµέρους άρθρα.
Στο άρθρο 10 είναι αναγκαίο το Μητρώο Υποδοµών για τα κτήρια αλλά πρέπει το µητρώο να καταστεί λειτουργικό και να γίνει
αξιοποίηση των υποδοµών αλλά και να γίνουν οι εργασίες συντήρησης και ενεργειακής αναβάθµισης που απαιτούνται και δεν
αναφέρονται.
Στο άρθρο 12, στην παράγραφο 21, προβλέπεται η µείωση της
κατηγορίας περιβαλλοντικής κατάταξης εντός του επιχειρηµατι-
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κού πάρκου λόγω µέριµνας της περιβαλλοντικής αδειοδότησής
του, όταν ιδρύεται. Δεν µπορεί, όµως, να προβλέπεται ακριβώς
το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκούνται, γιατί έχει µεγάλη σηµασία το είδος της επιµέρους δραστηριότητας, άσχετα
µε την κατάταξή της την περιβαλλοντική.
Στο άρθρο 13 προβλέπεται η κατάργηση της έγκρισης λειτουργίας για δραστηριότητες κατηγορίας Α2, επειδή έχει αποτελέσει αντικείµενο περιβαλλοντικής έγκρισης η ίδια δραστηριότητα. Θα αφαιρεθεί, δηλαδή, µία διοικητική πράξη που συνήθως
εκδίδεται γρήγορα. Οι παράλληλες εγκρίσεις, όµως, παραµένουν, αλλά και η ιδιαιτερότητα της κάθε δραστηριότητας Α2.
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η κατάργηση των βαθµών οχλήσεων και η ενιαία περιβαλλοντική αδειοδότηση. Υπάρχουν, όµως,
διαφορετικές πολεοδοµικές διατάξεις που ορίζονται µε βάση
τους βαθµούς όχλησης σε σχέση µε τις κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Άρα, λοιπόν, πρέπει να υπάρξει αλλαγή των
σχετικών πολεοδοµικών διατάξεων και να γίνει αντιστοίχιση των
δραστηριοτήτων για την κατάταξή τους µε βάση τους ΚΑΔ της
Εφορίας για όλες τις περιπτώσεις.
Στο άρθρο 14 προβλέπεται απαλλαγή από την έγκριση λειτουργίας και µετάπτωση στο καθεστώς γνωστοποίησης δραστηριοτήτων που ακολουθούν πρότυπα για το σύνολο των όρων και
προϋποθέσεων για την άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα πιστοποιηθούν και θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητους διαπιστευµένους οργανισµούς.
Αυτό όµως σηµαίνει ένα επιπρόσθετο κόστος, γνωστό και από
άλλες ήδη απαιτούµενες πιστοποιήσεις, υγειονοµικές, για τον
εξοπλισµό κλπ. Εφόσον θεσπιστούν συγκεκριµένα πρότυπα που
πρέπει να ακολουθούνται, νοµίζω ότι είναι εύκολο να γίνεται ο
έλεγχος και από υπηρεσίες, για να µην υπάρχει αυτή η οικονοµική επιβάρυνση. Για τα ηλεκτρονικά αρχεία χρήσεων γης. Είναι
σηµαντικό. Πρέπει, όµως, να διασυνδεθούν όλα τα δεδοµένα,
ενώ υπάρχουν σηµαντικές εκκρεµότητες και µε τους δασικούς
χάρτες και µε το Κτηµατολόγιο. Πρέπει να περαστούν όλα σε ένα
ενιαίο σύστηµα και να προβλεφθεί η δυνατότητα άµεσης πληροφόρησης των ενδιαφεροµένων για προβλήµατα που αφορούν
στις αποστάσεις µεταξύ διαφόρων χρήσεων, όπως, παραδείγµατος χάρη, από και προς γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Για το άρθρο 81. Επαναφέρετε τη δυνατότητα εκτέλεσης
έργων µε το σύστηµα µελέτη-κατασκευή. Το σύστηµα αυτό πρέπει να αφορά πολύ ειδικά κτίρια και ειδικές κατασκευές µε καθορισµένες προδιαγραφές και προµελέτες, προϋποθέσεις που
δεν προσδιορίζονται στις διατάξεις του άρθρου. Για τις ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές των κεραιών έχω αναφερθεί στην Επιτροπή και περιµένω να ενσωµατωθούν οι παρατηρήσεις επί των
άρθρων. Κατά τα άλλα, είµαστε θετικοί.
Στο άρθρο 82 η λύση πιστεύω ότι δεν είναι να εγκαθιστούµε
πιο γρήγορα τον εργολάβο αυξάνοντας την πιθανότητα να πληρώσουµε ρήτρες, αλλά είναι πιο ορθό να παρέµβουµε ώστε να
επιταχυνθούν οι απαλλοτριώσεις και η έκθεση αναλυτικής αρχαιολογικής τεκµηρίωσης.
Για το άρθρο 156 σχετικά µε το επείγον των έργων αποκατάστασης στατικών και τεχνικών ζητηµάτων των δηµοσίων κτιρίων
Υπουργείων και εποπτευόµενων φορέων, νοµίζω ότι χρειάζεται
βελτίωση του υπάρχοντος πλαισίου και συνεργασία µε άλλες
υπηρεσίες εκτός Υπουργείων για την κάλυψη αυτών των αναγκών που όµως αόριστα αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου
και είναι και αυτό ένα πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κλείνω και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Απλώς,
έχουµε φτάσει στα οκτώ λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνω ότι η λογική, η δοµή και το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου
µάς οδηγεί στην καταψήφιση επί της αρχής, αφού δεν αποτελεί
µέσο αναπτυξιακής στρατηγικής που έχει ανάγκη η χώρα. Θα
ψηφίσουµε, όµως, όσα άρθρα θεωρούµε θετικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ, κύριε Γκόκα.
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Τον λόγο έχει ο κ. Δραγασάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Γεωργιάδη, πρέπει να έχετε πολλούς και καλούς φίλους
στα µέσα ενηµέρωσης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Έχω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Κάποιος µου είπε πριν: «Γιατί είπες
«µπράβο» στον κ. Γεωργιάδη προχθές;». Εγώ δεν είπα «µπράβο».
Εξέφρασα την ικανοποίησή µου, διότι ένα σχεδόν πλήρες νοµοσχέδιο που είχαµε αφήσει σε εκκρεµότητα, ο κ. Γεωργιάδης το
ενσωµάτωσε σε αυτό το νοµοσχέδιο. Και θα εκφράσω την ικανοποίησή µου και όταν ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Σταϊκούρας φέρουν για ψήφιση το νοµοσχέδιο για τις µικροπιστώσεις, το οποίο
ήταν επίσης σχεδόν έτοιµο, αλλά δεν προλάβαµε εµείς να το φέρουµε προς ψήφιση.
Επειδή δηµιουργούνται και εντυπώσεις, εγώ θα ήθελα να πω
το εξής: Αυτό που έλειψε σε αυτή τη χώρα δεκαετίες τώρα δεν
ήταν κάποια ακόµα αποσπασµατικά µέτρα ή και κάποιες πελατειακές ρυθµίσεις, φωτογραφικές ή µη φωτογραφικές. Αυτό που
έλειψε στη χώρα µας και ήταν και αιτία και παράγοντας της χρεοκοπίας ήταν η έλλειψη του σχεδιασµού της ανάπτυξης, η έλλειψη συγκροτηµένης αναπτυξιακής στρατηγικής. Στο πεδίο
αυτό παρά τους περιορισµούς που είχαµε, µνηµονιακούς και άλλους, η προηγούµενη κυβέρνηση επιτέλεσε ένα σηµαντικό έργο
απέναντι στο οποίο νιώθουµε και µια ευθύνη για το τι θα απογίνει
αυτό το έργο. Αναφέροµαι στο ότι για πρώτη φορά συγκροτήθηκε µια ολοκληρωµένη ολιστική αναπτυξιακή στρατηγική µετά
και από επιστηµονικό και κοινωνικό διάλογο.
Δεύτερον, ψηφίσαµε νέο αναπτυξιακό νόµο και νόµο για τις
στρατηγικές επενδύσεις. Τρίτον, είναι αυτή η δυνατότητα ύπαρξης πολυετών προγραµµάτων δηµοσίων επενδύσεων εθνικών
αναπτυξιακών προγραµµάτων, το οποίο ψηφίζεται τώρα. Επίσης,
είναι και η αναπτυξιακή τράπεζα και ειδικά χρηµατοδοτικά εργαλεία, είναι ο εκσυγχρονισµός του εταιρικού δικαίου, είναι το σχέδιο νόµου για τις µικροπιστώσεις που, όπως είπα και πριν, ότι
υπάρχει σε εκκρεµότητα.
Αυτό το θεσµικό έργο έβαζε τις βάσεις για να πάµε σε ένα νέο
µοντέλο ανάπτυξης, ένα νέο παραγωγικό µοντέλο. Όλος ο κόσµος, καθώς και οι επενδυτές σας ρωτούν, όπως ρωτούσαν και
εµάς, ποιο είναι το παραγωγικό µέλλον της χώρας σας; Καλά, ο
τουρισµός, αλλά εκτός του τουρισµού τι άλλο θέλετε να κάνετε;
Πώς θα ενταχθείτε στην τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση; Ποιες
εξειδικεύσεις θέλατε να έχετε; Όµως, δεν µιλάω για κάτι θεωρητικό ή αφηρηµένο.
Με όσα µεσολάβησαν και µε όσα συνεχίζουν να γίνονται µε
αυτό το νοµοσχέδιο, έχω πειστεί ότι δεν υπάρχει καµµία διάθεση
τίποτα από όλα αυτά τα οποία αφήσαµε να µείνει όρθιο. Μπορεί
τυπικά να µείνει η αναπτυξιακή τράπεζα, αλλά έχω πειστεί ότι και
αυτή θα την παγώσετε. Εάν διαψευστώ, θα χαρώ και θα είµαστε
εδώ να τα πούµε, διότι η λογική σας δεν είναι µια λογική κάποιου
σχεδιασµού της ανάπτυξης, εδώ βλέπουµε τι είναι. Είστε σε µια
λογική ανάπτυξης µέσω εξυπηρετήσεων. Όποιος θέλει κάτι το
ζητάει και εφόσον ανήκει στη σφαίρα των δικών σας συµφερόντων και ενδιαφερόντων, κοµµατικών, πολιτικών και άλλων, µπαίνει µέσα σε αυτό και δεν γίνεται έτσι βιώσιµη ανάπτυξη µε βάση
τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Εκείνο το οποίο θα ήθελα στον σύντοµο χρόνο που έχω να
κάνω είναι να ονοµάσω, τουλάχιστον, διότι δεν µπορώ να τις αναλύσω, πέντε µεγάλες ανατροπές που επιφέρει το νοµοσχέδιο
αυτό -υπάρχουν και πολλές άλλες- σε αυτό που εµείς δηµιουργήσαµε ως προϋπόθεση για µια µετάβαση, όπως είπα, σε νέα
πρότυπη ανάπτυξη.
Η πρώτη ανατροπή αφορά την ίδια την αναπτυξιακή στρατηγική. Την καταργείτε. Δεν αναφέρεται πουθενά. Δεν υπάρχει καν
για εσάς αναπτυξιακή στρατηγική. Αυτό που υπάρχει είναι αυτό
το οποίο συζητάµε εδώ, όπως αποσπασµατικές ρυθµίσεις της
µίας και της άλλης µορφής. Όµως, ποιοι είναι οι στόχοι και πώς
θα πάµε σε αυτούς τους στόχους και ποιο είναι το εργαλείο το
οποίο έχουµε να δώσουµε σε διεθνείς οργανισµούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µεταξύ µας να συνεννοηθούµε κ.λπ. δεν υπάρχει
αυτό το πράγµα, το έχετε ακυρώσει και στη θέση του βάζετε
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αυτή τη λογική των αποσπασµατικών ρυθµίσεων.
Δεύτερον, καταστρατηγείτε τη λογική και την έννοια των κινήτρων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κίνητρα είναι δηµόσιο
χρήµα, είναι λεφτά των φορολογουµένων, τα οποία δίνονται σε
εντελώς επιλεγµένους τοµείς που δεν µπορούν µέσω των αγορών να αναπτυχθούν αλλά κρίνουµε ότι είναι εθνικό ή κοινωνικό
συµφέρον αυτοί οι τοµείς να αναπτυχθούν. Αυτή είναι η λογική
των κινήτρων. Εσείς διαλύετε αυτή τη λογική. Φτάνετε να δίνετε
κίνητρα στον καθένα και σε αυτόν που κάνει µεταποίηση και σε
αυτόν που κάνει εξόρυξη και σε αυτόν που θέλει να κάνει βιοµηχανία και σε αυτόν που θέλει να κάνει οποιαδήποτε µορφή υπηρεσίας, ενδοστρεφή, καµµία εξωγένεια και τα λοιπά.
Εδώ τίθενται τεράστια πολιτικά θέµατα. Με ποιο δικαίωµα το
κάνετε αυτό; Γιατί πρέπει να επιδοτηθούν, κύριε Υπουργέ, οι τουριστικές κατοικίες και όχι οι άλλες κατοικίες, δηλαδή ο ένας εργολάβος να κάνει κατοικίες άλφα αύριο, θα επιδοτείται και ο
άλλος που θα κάνει βήτα για τον κόσµο δεν θα επιδοτείται;
Δεν µου λέτε, αυτές οι πονηρές ρυθµίσεις της τελευταίας στιγµής επιτρέπουν και µέσα στο Ελληνικό αν γίνουν κατοικίες, να
τις επιδοτούµε; Αυτή είναι η µεγάλη επένδυση που θα έρθει από
το εξωτερικό, τα κεφάλαια;
Η δοµή του νοµοσχεδίου δεν επιτρέπει ουσιαστική συζήτηση
και σε βάθος αλλά µη νοµίζετε ότι θα ψηφιστεί ο νόµος και θα
ξεχαστεί, θα τον πάρουµε σηµείο προς σηµείο µαζί µε τους φορείς της κοινωνίας που ενδιαφέρονται για κάτι πιο σοβαρό από
αυτό που εσείς κάνετε.
Τρίτον, έχουµε ως χώρα ένα δίληµµα από παλιά: θα πάµε σε
τοµείς χαµηλής προστιθέµενης αξίας, δηλαδή θα εξάγουµε
αγροτικά προϊόντα χωρίς τυποποίηση; Δηλαδή, θα εξάγουµε
ελαφρά βιοµηχανικά προϊόντα µόνο; Μπορούµε έτσι να αντέξουµε στο ευρώ ή θα πάµε σε ένα µοντέλο υψηλής προστιθέµενης αξίας, µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση που λέγαµε εµείς;
Αν θέλαµε το δεύτερο, σηµαίνει ότι πρέπει να πάµε εκεί να
στοχεύσουµε…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε ολοκληρώστε. Έχετε φτάσει τα έξι λεπτά και τα τριάντα
δευτερόλεπτα. Μήπως θέλετε ένα λεπτό ακόµη;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Πιστεύω πως ναι και αν µου το δώσετε θα το αξιοποιήσω.
Εµείς είχαµε δροµολογήσει µια διαδικασία να πάµε σε ένα νέο
παραγωγικό πρότυπο, βιώσιµο, δίκαιο, σύγχρονο, εξωστρεφές.
Εσείς το διαλύετε. Πάµε σε ένα ενδοστρεφές µοντέλο µε υπηρεσίες και δραστηριότητες χαµηλής προστιθέµενης αξίας χωρίς
καµµία διατηρησιµότητα και βιωσιµότητα.
Το τέταρτο είναι η διάλυση των εργασιακών δικαιωµάτων διότι
όπως εξηγεί η Τράπεζα της Ελλάδος στο έγγραφό της, επειδή η
πολιτική σας δεν ανεβάζει την παραγωγικότητα, τα ελλείµµατα
παραγωγικότητας θα καλούνται οι εργαζόµενοι µε την µείωση
των µισθών να τα καλύπτουν. Την εξωστρέφεια δεν θα την αναπτύξω λόγω χρόνου.
Εποµένως το νοµοσχέδιό σας διαλύει ένα σύστηµα το οποίο
εµείς είχαµε διαµορφώσει για την µετάβαση της οικονοµίας σε
ένα µοντέλο βιώσιµης, σύγχρονης και εξωστρεφούς ανάπτυξης.
Οδηγείτε τη χώρα σε µια κατάσταση ανερµάτιστης οικονοµικής
δραστηριότητας. Αν υπάρξει η όποια µεγέθυνση αυτή θα είναι
πολύ πιο κάτω από το 4% που είχατε κάνει σηµαία σας προεκλογικά. Είναι σαφές ότι δεν έχετε βγάλει µαθήµατα από την κρίση
είτε συνέβη η κρίση είτε χρεοκοπήσαµε είτε όχι δεν βλέπω σε
κανένα σηµείο εδώ να υπάρχει µια έννοια µήπως αυτά που κάνουµε οδηγούν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Δραγασάκη, έχετε φτάσει τα οκτώ λεπτά. Σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκλήρωσα και
σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχει ζητήσει τον λόγο ο Υπουργός, κ. Γεωργιάδης και µετά ακολουθεί η
κ. Μπακογιάννη.
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Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς νοµίζω ότι ήµασταν στην επιτροπή προχθές ακούσαµε τι είπατε και από µένα
δεν υπάρχει καµµία παρεξήγηση. Μιλήσατε για το κοµµάτι του
νοµοσχεδίου που αποτελεί το προϊόν και της δικής σας εργασίας. Ουδέποτε πέρασε από το µυαλό µου η ιδέα ότι ταυτιστήκαµε ιδεολογικά και συµφωνούµε ως προς το µοντέλο, για να
είµαστε συνεννοηµένοι.
Σχετικά µε τις µικροπιστώσεις που αναφέρατε πρέπει να σας
πω ότι το Υπουργείο ήδη δουλεύει πάνω στο σχέδιο νόµου που
είχατε αφήσει, δεν ήταν τελείως έτοιµο. Οφείλω να σας πω ότι
υπάρχει µία διχογνωµία για το ποιος θα ασκεί την εποπτεία. Είµαστε σε µια συζήτηση µε την Τράπεζα της Ελλάδος και µε το
Υπουργείο Οικονοµικών. Πιστεύω ότι σύντοµα θα έχει λυθεί αυτό
το κορυφαίο ζήτηµα και θα έρθει και το νοµοσχέδιο για τις µικροπιστώσεις το οποίο πιστεύουµε και θέλουµε να του φέρουµε.
Ως προς το αναπτυξιακό µοντέλο, για να µην λέµε πολλά, εγώ
είπα να κάνουµε µια συζήτηση στην επιτροπή, αν θέλετε µόνο
για αυτό, για το τι ανάπτυξη θέλουµε. Προφανώς, δεν θα συµπίπτουν οι απόψεις µας, γιατί έχουν ιδεολογικό πρόσηµο αυτές οι
συζητήσεις. Οι τουριστικές κατοικίες για εµάς ναι, είναι ένας τοµέας που η ελληνική οικονοµία µπορεί να αναπτυχθεί πάρα πολύ
και στο µέλλον να έχει εξαιρετικά µεγάλη ανάπτυξη η Ελλάδα,
ειδικά από τις τουριστικές κατοικίες που είναι µια διαφορετικού
τύπου αγορά από αυτή που είχαµε συνηθίσει µέχρι τώρα στην
Ελλάδα.
Εποµένως, για να το κλείσω, επειδή έχω ακούσει ασταµάτητη
κριτική για το θέµα του ορυκτού πλούτου και την ένταξη στο αναπτυξιακό κινήτρων και για την εξορυκτική διαδικασία, θα σας διαβάσω από τη σελίδα 48 του δικού σας κειµένου για την στρατηγική ανάπτυξη της χώρας, αυτού που µου παραδώσατε την
ηµέρα παράδοσης παραλαβής, γιατί το έχω διαβάσει.
Διαβάζω τη σελίδα 48, που θα ενδιαφέρει και τον κ. Παππά:
«Αναπτυξιακός στόχος: Βιώσιµη εκµετάλλευση ορυκτών πρώτων
υλών». Εάν, κύριε Υπουργέ, στο δικό σας αναπτυξιακό µοντέλο
θέτετε ως έναν από τους στόχους σας για την ελληνική οικονοµία
τη βιώσιµη εκµετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών, γιατί είναι παράλογο εµείς να πούµε ότι οι εξορυκτικές διαδικασίες, όπως παραδείγµατος χάριν η εξόρυξη µαρµάρου που έφερα ως
παράδειγµα, έχει νόηµα αν τους δώσουν την ευκαιρία να ανανεώσουν τον εξοπλισµό τους δια του αναπτυξιακού νόµου και έτσι
να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί στην εξαγωγική τους δραστηριότητα;
Αφού συµφωνούµε και οι δυο µας ότι πρέπει να υπάρξει βιώσιµη ανάπτυξη της εξαγωγής του ορυκτού πλούτου. Δεν διαφωνείτε επί της αρχής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Μόνο η εξόρυξη δεν συνιστά βιωσιµότητα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Άλλο λέω.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, σε όλη τη συζήτηση ακούµε µια δήθεν
γενική κριτική του ΣΥΡΙΖΑ ότι είστε αντίθετοι στην εξόρυξη, όταν
την έχετε θέσει στο δικό σας µοντέλο ως έναν από τους µεγάλους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Τη βιώσιµη εκµετάλλευση!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Άρα, για να το κλείσω, επειδή ξέρετε ότι
πραγµατικά σας σέβοµαι και σέβοµαι και τη δουλειά που κάνετε,
θα ήταν πράγµατι χρήσιµο να γίνει αυτή η συζήτηση εν ηρεµία,
όχι εν είδει άρθρου νοµοσχεδίου, αλλά πράγµατι εν είδει ενός
αληθινού αναπτυξιακού σχεδίου για τη χώρα και να δούµε πού
συµφωνούµε και πού διαφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
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 επτά µαθητές και µαθήτριες και δύο
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εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Αργυρούπολης.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Μπακογιάννη για πέντε λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και
για τη δυνατότητα να µιλήσω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιοι από εµάς που είναι λίγο
παλαιότεροι σε αυτήν την Αίθουσα ζήσανε και την προηγούµενη
Βουλή. Νοµίζω ότι από την κρίση έχουµε βγάλει όλοι ένα συµπέρασµα και το συµπέρασµά µας είναι ότι η Ελλάδα δεν µπορεί να
βγει από την κρίση, αν δεν υπάρξει ανάπτυξη.
Έχουµε ενδεχοµένως, γιατί το κοινοβουλευτικό πολίτευµα
αυτό είναι, διαφορετικές προσεγγίσεις σε επιµέρους θέµατα,
συµφωνούµε όµως όλοι στον κεντρικό στόχο: Ξέρουµε ότι η ανάπτυξη δεν διατάσσεται και ξέρουµε επίσης ότι για να υπάρξει
ανάπτυξη, χρειάζονται συγκεκριµένες πολιτικές, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας. Γιατί θυµίζω ότι για θέσεις εργασίας µιλάµε, κύριοι συνάδελφοι. Θέσεις εργασίας χρειάζεται η
χώρα, καλοπληρωµένες θέσεις εργασίας. Δεν µπορούν αυτές να
προκύψουν από το δηµόσιο, θα προκύψουν υποχρεωτικά από
τον ιδιωτικό τοµέα.
Εδώ όµως θέλω να µιλήσω καθαρά πολιτικά. Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, φέρατε δύο αναπτυξιακά νοµοσχέδια, όταν ήσασταν στην κυβέρνηση. Υπεύθυνη για τη Νέα Δηµοκρατία ήµουν
εγώ και το ξέρει ο κ. Δραγασάκης. Η Νέα Δηµοκρατία προσέγγισε και τα δύο νοµοσχέδια µε καλή πίστη, µε στόχο να συµφωνήσουµε σε αυτό το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο και να
διευκολύνουµε αποφάσεις για την ανάπτυξη. Και το ψηφίσαµε,
διότι αυτός ήταν ο στόχος µας. Ο στόχος µας δεν ήταν να κάνουµε αντιπολίτευση επί των ερειπίων.
Και έρχεστε εσείς τρεις µήνες µετά τις εκλογές και έρχεται
ένα νοµοσχέδιο το οποίο όλοι σας γνωρίζετε ότι αντιµετωπίζει
από πάρα πολλά Υπουργεία λεπτοµέρειες ενδεχοµένως, οι
οποίες όµως ήταν λεπτοµέρειες γραφειοκρατικές τέτοιες που
σταµατούσαν οι επενδύσεις, που έλυναν θέµατα, που διευκόλυναν επιχειρήσεις, που έδιναν τη δυνατότητα σε ανθρώπους να
κάνουν επενδύσεις και άρα να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας.
Και έρχεστε και ακούσαµε πάλι τα ίδια ξύλινα πράγµατα, επιτρέψτε µου να τα πω -ήµουνα νια και γέρασα- «όχι νεοφιλελεύθερη προσέγγιση», «όχι µπαγιάτικη λογική», «όχι νεοσυντηρητισµός», «όχι ταµπέλες». Μα, τα χρησιµοποιήσατε αυτά τα επιχειρήµατα προεκλογικά και ο ελληνικός λαός δεν τα πίστεψε.
Γιατί εξακολουθείτε και τα λέτε; Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος
να τα πιστέψει αυτά τα πράγµατα. Θεωρώ ότι η προσέγγιση για
το θέµα της ανάπτυξης πρέπει να είναι µια προσέγγιση ευρύτερης δυνατής συναίνεσης, την οποία αρνείστε. Έχετε πάρει, κατά
την άποψή µου, λάθος δρόµο, κύριοι συνάδελφοι.
Το αποκορύφωµα αυτής της ιστορίας είναι το εξής. Και νιώθω
την ανάγκη να το πω τώρα που βλέπω τον Πρόεδρο, τον κ. Βούτση. Πείτε µου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Διαπραγµατευθήκατε
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το θέµα των υδρογονανθράκων στην Κρήτη, τη σύµβαση. Τη διαπραγµατεύθηκε ο κ. Γιώργος Σταθάκης. Την υπογράψατε όλοι οι Υπουργοί. Συµφωνήσατε
και ήταν ο Πρωθυπουργός σας στην τηλεόραση και πανηγύριζε
την υπογραφή αυτή. Και πέφτει η Κυβέρνησή σας και έρχεται
στη Βουλή. Και την ώρα που έρχεται η σύµβαση στη Βουλή,
εσείς καταψηφίζετε. Πείτε µου, κύριοι συνάδελφοι, τι είδους
αξιοπιστία µπορεί να έχει ένας πολιτικός φορέας. Πώς είναι ποτέ
δυνατόν να καταψηφίζετε τη δικιά σας υπογραφή;
Η έλλειψη αυτής της αξιοπιστίας είναι πρόβληµα δοµικό σήµερα για τη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος. Διότι εγώ
είµαι έτοιµη να συζητήσω τα πάντα καλόπιστα και να παραδεχτώ
και ιδέες. Και το απέδειξε αυτή η Κυβέρνηση ήδη, αποδεχόµενη
προτάσεις της Αντιπολίτευσης. Αλλά αυτό είναι ένας άλλος πολιτικός πολιτισµός, τον οποίο έχει η Νέα Δηµοκρατία. Και έρχεστε εσείς και προσπαθώντας να βρείτε στρατηγική αντιπολιτευτική, καταψηφίζετε τον εαυτό σας. Δεν είναι σοβαρά πράγµατα
αυτά, κύριοι συνάδελφοι. Και δεν είναι σοβαρά, γιατί η χώρα έχει
πολλά προβλήµατα.
Σήµερα κουβεντιάζουµε την ανάπτυξη. Αύριο ενδεχοµένως θα
κουβεντιάσουµε άλλα θέµατα, ακόµα πιο βαριά από τα θέµατα
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της ανάπτυξης. Δεν µπορεί να µην µπορούµε να βρούµε ένα
modus vivendi, στο οποίο στοιχειωδώς να συµφωνήσουµε ότι
έχουµε µια διάρκεια στον πολιτικό µας λόγο και στα επιχειρήµατά µας. Δεν µπορεί η αλλαγή της θέσης αντιπολίτευσης - κυβέρνησης να σας φέρνει ή να πιστεύετε ότι µπορείτε να γυρίσετε
το ρολόι πίσω στο ’15, κύριε Παππά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται,
διότι τώρα έχετε ιστορία και έχετε βάλει υπογραφές. Και µην
έχετε καµµία αµφιβολία, ότι αν δεν συνδέστε εσείς στις δικές
σας υπογραφές, εµείς είµαστε εδώ για να σας το θυµίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ, κυρία Μπακογιάννη, και για τον χρόνο.
Κύριοι συνάδελφοι, θα πάµε τώρα στον κ. Δελή, στον κ. Χαρίτση και στον κ. Αρβανιτίδη. Θα πάρει τον λόγο ο κ. Τσιάρας και
πριν τον κ. Τσιάρα, για ένα λεπτό θα µιλήσει ο κ. Λιβάνιος για µια
τροπολογία.
Κύριε Δελή, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όποιος λαϊκός άνθρωπος προσδοκά ότι από την ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονοµίας θα
ωφεληθούν όλοι, άρα και αυτός, όποιος εργάτης και εργάτρια
αγνοεί ή υποτιµά τον επικίνδυνο γι’ αυτούς χαρακτήρα, το αντιλαϊκό περιεχόµενο και τις αντεργατικές προϋποθέσεις αυτής της
καπιταλιστικής ανάπτυξης, τότε ας ρίξει µια µατιά στο σηµερινό
νοµοσχέδιο που έχει τον κύκλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις». Θα µπορούσε βεβαίως να έχει και τον τίτλο «ανοίξαµε
και σας περιµένουµε». Μια απλή ανάγνωση των άρθρων του είναι
αρκετή.
Θα δει µέσα σε λίγα άρθρα να διαλύονται µπρος στα µάτια του
ιστορικές κατακτήσεις της εργατικής τάξης, όπως είναι οι συλλογικές συµβάσεις, για τις οποίες χύθηκαν ποτάµια αίµατος. Θα
το δει αυτό να γίνεται µε τον πιο αναίσχυντο τρόπο, µέσα από
τις τόσες πολλές προβλεπόµενες εξαιρέσεις που φτάνουν να γίνονται ο κανόνας για να µην εφαρµόζονται οι συλλογικές συµβάσεις, που κατά τα άλλα, θεωρητικά ισχύουν. Θα δει δηλαδή τη
Νέα Δηµοκρατία να ολοκληρώνει τη δουλειά του ΣΥΡΙΖΑ, που
πέντε χρόνια ως κυβέρνηση αρνιόταν πεισµατικά την επαναφορά
των συλλογικών συµβάσεων, ακόµα και του κατώτατου µισθού
στα 751 ευρώ και θα αισθανθεί αµέσως την απειλή από την ένταση της εκµετάλλευσης της δικής του δουλειάς που τον περιµένει.
Θα δει επίσης και θα καταλάβει τότε και γιατί καίγονται κυβερνήσεις και µεγαλοεργοδότες να βάλουν στο χέρι τα δικά του συνδικάτα, να κάνουν ηλεκτρονικά, λέει, τα µητρώα τους, ώστε να
τα ελέγχουν χωρίς πολύ κόπο. Θα καταλάβει γιατί θέλουν τόσο
πολύ να τον βοηθάνε για να µην κουράζεται, λένε, στο πάνε-έλα
και να ψηφίζει τους αντιπροσώπους του ή να αποφασίζει για τους
αγώνες του και για τη ζωή του από το κινητό του µε ένα sms, λες
και είναι για τη Eurovision και όχι όλη αυτή του η δράση και ο
αγώνας του ο συνδικαλιστικός να παίρνει δύναµη και κουράγιο
µέσα από τις ζωντανές γενικές συνελεύσεις µαζί µε τους συναδέλφους του.
Θα τα δει όλα αυτά και τότε θα καταλάβει γιατί στάζουν µέλι
για το νοµοσχέδιο αυτό οι βιοµήχανοι και οι µεγαλοξενοδόχοι,
αφού γι’ αυτούς έγινε, για να κάνει τη ζωή τους ευκολότερη και
καλύτερη, όπως παραδέχθηκε ο Υπουργός της Αναπτύξεως, λες
και περνάνε άσχηµα, εννοώντας φυσικά ο κύριος Υπουργός το
να αυγατίζουν τα κέρδη τους µέσα από την εκµετάλλευση των
εργαζοµένων.
Αυτό ακριβώς θα πει καπιταλιστική ανάπτυξη: Τα κέρδη και η
άγρια ταξική εκµετάλλευση είναι τα θεµέλιά της.
Όποιος, όµως, εργαζόµενος κάνει τον κόπο και διαβάσει το
νοµοσχέδιο θα βρει και άλλα τονωτικά αυτής της ανάπτυξης. Θα
βρει, ας πούµε, την απλούστευση των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα και τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις να βγαίνουν χωρίς
πολλά-πολλά, προβλέποντας µάλιστα πρώτα οι επιχειρήσεις να
ξεκινούν τη λειτουργία τους και ο όποιος έλεγχος για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά να διενεργείται εκ των υστέρων.
Θα βρει την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς να πετιούνται στην άκρη, µαζί µε τα αρχαιολογικά εµ-
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πόδια, λένε, που πρέπει να παραµερίζονται. Και βέβαια –αλίµονο!- στο ίδιο νοµοσχέδιο θα βρει, όπως πάντα, ένα σωρό κίνητρα φορολογικά µέχρι και τζάµπα ζεστό χρήµα για τους επιχειρηµατικούς οµίλους, την ώρα που οι αυτοαπασχολούµενοι γονατίζουν από τη φορολεηλασία και οι εργαζόµενοι από τους µισθούς και τα µεροκάµατα της πείνας.
Για τους επενδυτές, όµως, της ανάπτυξης ζουµί υπάρχει και
στις διατάξεις για την παιδεία, εκεί προς το τέλος του νοµοσχεδίου, στο άρθρο 169, το οποίο επεκτείνει το π. δ. 38 του 2010 για
τη λεγόµενη ελεύθερη κίνηση των εργαζοµένων.
Αυτό το διάταγµα, λοιπόν, το οποίο διατήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ και
σήµερα ανανεώνει η Νέα Δηµοκρατία, προβλέπει την τζάµπα
πρακτική εξάσκηση και τη δοκιµασία επάρκειας, προκειµένου
δήθεν να εξασφαλιστούν ισότιµες επαγγελµατικές δεξιότητες.
Στην ουσία βάζει τους εργαζόµενους να περνούν από δοκιµαστική περίοδο, προσφέροντας πάµφθηνη εργασία στους εργοδότες, ανασφάλιστοι, χωρίς εργασιακά δικαιώµατα, προκειµένου
να έχουν το δικαίωµα πρόσβασης σ’ ένα επάγγελµα. Αυτή, φυσικά, είναι και η απαίτηση των εργοδοτών παντού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το νέο που φέρνει η Νέα Δηµοκρατία σήµερα είναι η επέκταση
της απαράδεκτης δοκιµαστικής εργασίας και σε αποφοίτους από
τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να αναγνωριστεί η επαγγελµατική τους ισοτιµία. Και έρχεται εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεβαίνει στα κάγκελα γι’ αυτό το ζήτηµα, δείχνοντας
για άλλη µία φορά ότι η υποκρισία του δεν έχει όρια. Γιατί δεν
µπορεί να έχεις την Ευρωπαϊκή Ένωση της κινητικότητας κορώνα στο κεφάλι σου, δεν µπορεί να έχεις ψηφίσει και εφαρµόσει όλες τις κοινοτικές οδηγίες και τους νόµους που οδηγούν
στην κατηγοριοποίηση των πτυχίων και στη διαµόρφωση της ενιαίας αγοράς µε αυτά και να έρχεσαι µετά να διαµαρτύρεσαι για
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης!
Κοντολογίς, απέναντί µας δεν έχουµε τους νέους που έρχονται
στη χώρα µας για να εργαστούν, απ’ όποια χώρα κι αν προέρχονται, είτε Έλληνες είτε ξένοι, απέναντί µας έχουµε τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές τους, που χρόνια τώρα υποβαθµίζουν
σπουδές και πτυχία και κατηγοριοποιούν αποφοίτους. Το ερώτηµα µπαίνει επιτακτικά: Θα επιτρέψουµε η ανάπτυξή τους να
σαρώσει ό,τι άφησε όρθιο η κρίση τους; Την πρώτη απάντηση
θα την πάρετε το απόγευµα µε το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Προηγήθηκαν τέσσερις Βουλευτές. Τώρα θα έρθει στο Βήµα
ο κ. Τσιάρας και µετά θα ακολουθήσουν ο κ. Χαρίτσης, ο κ. Αρβανιτίδης, ο κ. Δαβάκης, ο κ. Καββαδάς. Στη συνέχεια, θα µιλήσει
ο κ. Λιβάνιος για την τροπολογία και µετά θα πάρει τον λόγο η κ.
Κεραµέως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το π.δ.40 του 2013 άνοιξε ο
δρόµος για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στις διοικητικές δίκες. Έξι χρόνια αργότερα, δυστυχώς, τα αποτελέσµατα
από την εκούσια αξιοποίηση των ηλεκτρονικών µέσων στη διοικητική δικαιοσύνη αποδείχθηκαν πάρα πολύ πενιχρά.
Με τις διατάξεις της αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο αναπτυξιακό νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση θεσπίζει την υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων στο
Συµβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ταυτόχρονα, τροποποιείται και
συµπληρώνεται το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, που θα τη στηρίξει επαρκώς, προκειµένου να επιταχυνθεί η διείσδυση των νέων
τεχνολογιών στη διοικητική δικαιοσύνη.
Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούνται, πράγµατι, οι σύγχρονες
τεχνολογίες στη διοικητική δικαιοσύνη. Κάνουµε, όµως, ένα βήµα
παραπάνω, καθώς µε την εισαγωγή της ψηφιακής δικογραφίας
επιτυγχάνεται η πλήρης αποϋλοποίηση της διοικητικής δίκης.
Έτσι, διασφαλίζονται πλήρως η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα
των δικογράφων, αλλά και ολόκληρης της δικογραφίας και ο
ακριβής χρόνος υποβολής του κάθε έγγραφου στοιχείου, ενώ
παράλληλα εξαλείφεται το διοικητικό κόστος των επιδόσεων που
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διενεργούνται από τα διοικητικά δικαστήρια και περιορίζεται σηµαντικά ο χρόνος που απαιτείται για τις επιδόσεις αυτές.
Με τις εν λόγω διατάξεις η Ελλάδα υλοποιεί τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, που θα επιτρέψουν την ταχύτερη σύγκλιση της
πατρίδας µας µε τις βέλτιστες πρακτικές των πιο προηγµένων
χωρών της Ευρώπης στον τοµέα της δικαιοσύνης.
Φαντάζοµαι να ξέρετε -είναι γνωστό- ότι η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων είναι ήδη υποχρεωτική στη γαλλική διοικητική
δικαιοσύνη, στην οποία προσιδιάζει η ελληνική δικαιοσύνη, το ελληνικό σύστηµα. Ανάλογο µοντέλο υποχρεωτικής ηλεκτρονικής
κατάθεσης δικογράφων αξιοποιούν, επίσης, η Γερµανία και η Αυστρία. Πρωτίστως, όµως, η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων
αποτελεί τη βέλτιστη πρακτική που έχει υιοθετήσει το Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Γενικό Δικαστήριο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόλις την περασµένη εβδοµάδα
στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο των εργασιών του Συµβουλίου
της Ευρώπης, µε σαράντα έξι ακόµη Υπουργούς Δικαιοσύνης συζητήσαµε για τις προκλήσεις στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις,
που βεβαίως δηµιουργούν νέες ευκαιρίες για τη βελτίωση της
ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της δικαιοσύνης, µε επίκεντρο τα επιτεύγµατα της τεχνητής νοηµοσύνης. Φαντάζοµαι
να αντιλαµβάνεστε ότι αυτή είναι µία συζήτηση, που δυστυχώς
αποκαλύπτει πόσο µεγάλη απόσταση έχουµε να διανύσουµε για
την προσαρµογή της δικαιοσύνης στην ψηφιακή εποχή και την
εναρµόνιση του δικαιϊκού µας συστήµατος µε τις κατευθυντήριες
επιλογές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποτελεσµατικότητα της δικαιοσύνης του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά τις σχετικές αποφάσεις και
τη νοµοθεσία της Γαλλίας και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ενηµέρωση των συναδέλφων Βουλευτών και βεβαιώνω την Εθνική Αντιπροσωπεία για την πολιτική βούληση της
Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω να σας βεβαιώσω για τη δεδοµένη πολιτική βούληση να
κάνουµε τα αναγκαία βήµατα προσαρµογής της ελληνικής δικαιοσύνης στη νέα ψηφιακή εποχή, βήµατα όµως σταθερά που
δίνουν τον αναγκαίο χρόνο έως το 2021, προκειµένου να υλοποιηθούν όλες οι αναγκαίες τεχνικές προσαρµογές στο ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων της διοικητικής δικαιοσύνης και ταυτόχρονα δίνουν τον χρόνο για την εµπέδωση, την ενσωµάτωση, τη χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής, που είναι απαραίτητη για όλους, τους δικαστικούς λειτουργούς και τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους και τα
µέλη του Νοµικού συµβουλίου του Κράτους, προκειµένου να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους στο νέο ψηφιακό περιβάλλον για
την ελληνική δικαιοσύνη.
Παράλληλα, µε την αναγραφή του αριθµού φορολογικού µητρώου στα δικόγραφα διευκολύνεται η ταυτοποίηση των διαδίκων, ενώ η υποχρέωση της αναγραφής της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης στα δικόγραφα από τους διαδίκους είναι αναγκαία
για τη διενέργεια των επιδόσεων από το δικαστήριο.
Περαιτέρω, µε το άρθρο 79 του νοµοσχεδίου θεσπίζεται, κατόπιν αποφάσεως του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, η
δυνατότητα των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους
να µετέχουν στη συνεδρίαση και να διενεργούν διαδικαστικές
πράξεις ενώπιον του δικαστηρίου, ευρισκόµενοι σε διαφορετικό
τόπο απ’ αυτόν της συνεδρίασης. Μιλάµε, προφανώς, για τη λεγόµενη τηλεσυνεδρίαση.
Επίσης, µπορεί να αποφασιστεί η εξέταση από το δικαστήριο
µαρτύρων, πραγµατογνωµόνων και διαδίκων, χωρίς αυτοί να παρίστανται στην αίθουσα της συνεδρίασής του. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο εξαλείφεται το κόστος της µετακίνησης διαδίκων, µαρτύρων κ.λπ., προκειµένου να συµµετέχουν στη συνεδρίαση του δικαστηρίου, αλλά και της ίδιας της σύνθεσης του δικαστηρίου,
αφού καθίσταται εφικτή η συζήτηση στη µεταβατική έδρα του δικαστηρίου, χωρίς τη µετάβαση της σύνθεσης. Όσοι γνωρίζουν
περί µεταβατικών εδρών γνωρίζουν πόσο µεγάλο πρόβληµα
υπάρχει ειδικά στη νησιωτική Ελλάδα, προκειµένου να υπάρξουν
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οι µετακινήσεις των συνθέσεων των δικαστηρίων, προκειµένου
στη µεταβατική έδρα να γίνουν οι συγκεκριµένες γυναίκες.
Τέλος, µε το άρθρο 80 του νοµοσχεδίου προβλέπεται η ετήσια
επιχορήγηση από το ΤΑΧΔΙΚ στο Συµβούλιο της Επικρατείας,
που είναι ο κύριος του έργου για το ΟΣΔΔΥ, για την άµεση κάλυψη δαπανών που αφορούν στην αναδιοργάνωση, αναβάθµιση,
βελτίωση και ασφάλεια των υποδοµών του εν λόγω συστήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανέπτυξα συνοπτικά τις βασικές
διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που έχουν συµπεριληφθεί στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, για την ενίσχυση της µεταρρυθµιστικής και αναπτυξιακής προσπάθειας της
χώρας. Τα σηµεία συναρµοδιότητας, όµως, µε το Υπουργείο του
οποίου έχω την τιµή να προΐσταµαι, είναι διάχυτα στο υπό ψήφιση σχέδιο νόµου, ειδικά για τα ζητήµατα των επιχειρηµατικών
πάρκων.
Παρακολούθησα ότι στις συζητήσεις στις επιτροπές υπήρξαν
ενστάσεις ως προς τις ενδεχόµενες διαφωνίες για την εγκατάσταση των επιχειρηµατικών πάρκων. Για τον λόγο αυτό και στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης υλοποιούνται παράλληλες δράσεις και προωθούνται αναγκαίες νοµοθετικές πρωτοβουλίες, όπως είναι η ενίσχυση του θεσµού της
διαµεσολάβησης. Ένα σύγχρονο εργαλείο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, που επιτρέπει την εξοικονόµηση του χρόνου και
πόρων για τους εµπλεκόµενους, ενώ πιστεύουµε ότι θα αποσυµφορήσει σε πολύ µεγάλο βαθµό τα δικαστήρια, αυξάνοντας έτσι
τις πιθανότητες να επιλυθεί ταχύτερα µια διαφορά και επιτρέποντας έτσι την ταχύτερη επιστροφή στην οµαλή οικονοµική
δραστηριότητα.
Με αυτές τις σκέψεις, καλώ τους συναδέλφους Βουλευτές να
υπερψηφίσουν τις διατάξεις του νοµοσχεδίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης, στηρίζοντας έτσι τη σοβαρή προσπάθεια που γίνεται,
να παραµείνει η εθνική µας οικονοµία σε τροχιά ανάπτυξης. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουν ότι σε αυτήν την κατεύθυνση εισέρχεται
και µε αισιοδοξία και µε αυτοπεποίθηση το τελευταίο χρονικό
διάστηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ, και πολύ περισσότερο για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Χαρίτσης.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν ήµουν διευθυντής εφηµερίδας κι έπρεπε να βάλω έναν τίτλο στο σηµερινό πολυνοµοσχέδιο,
αυτός θα ήταν «Ταξίδι στο παρελθόν». Γιατί το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας νοµίζω ότι συγκεφαλαιώνει µε
τον καλύτερο τρόπο αυτό το οποίο επιχειρεί να κάνει η Κυβέρνηση από την 8η Ιουλίου και µετά. Άλλες φορές, βεβαίως, αυτό
το κάνει µε περιστατικά που παίρνουν γκροτέσκες διαστάσεις,
όπως στην περίπτωση της εισβολής της Αστυνοµίας σε κινηµατογραφικές αίθουσες κι άλλες φορές µε νοµοσχέδια, όπως αυτό
εδώ, τα οποία ουσιαστικά συνιστούν µια επιστροφή στο παρελθόν. Και µιλώ για επιστροφή στο παρελθόν για δύο κυρίως λόγους.
Πρώτον, γιατί γυρνάµε σε µια λογική, γύρω από την ανάπτυξη
που παραπέµπει σε έναν αναποτελεσµατικό, αποσπασµατικό και
κυρίως µη βιώσιµο µοντέλο ανάπτυξης. Μια λογική κι ένα µοντέλο του «τσιµέντο να γίνει», που βαρύνεται, µεταξύ πολλών
άλλων δεινών και για το γεγονός ότι η χώρα µας οδηγήθηκε στην
οικονοµική κρίση, οξύνθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες, επιβαρύνθηκε, χωρίς επιστροφή, το περιβάλλον.
Δεύτερον, γιατί το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο ενσωµατώνει διατάξεις, κυρίως στο πεδίο των εργασιακών θεµάτων –έχουν
αναλυθεί από τους συναδέλφους µου στον ΣΥΡΙΖΑ µε πολύ µεγάλη επάρκεια, νοµίζω, οι συγκεκριµένες διατάξεις- οι οποίες συνιστούν, κατά τη γνώµη µας, την επιστροφή στις χειρότερες
µέρες της µνηµονιακής επιτροπείας, στην παλινόρθωση µιας αντεργατικής και αντιαναπτυξιακής πολιτικής που είχε πολύ µεγάλες επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο.
Το χειρότερο όλων είναι ότι αυτό το πισωγύρισµα έρχεται σε
µια περίοδο, σε µια συγκυρία, που η συλλογική προσπάθεια του
ελληνικού λαού, αλλά και οι επιλογές της κυβέρνησης του ΣΥ-
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ΡΙΖΑ είχαν δηµιουργήσει τους όρους για µια διαφορετική πορεία.
Μια πορεία ανάπτυξης, µια πορεία που µπορούσε µε κεντρικό
πυλώνα την έννοια του σχεδίου και απολήξεις στη θέσπιση κανόνων, να οδηγήσει στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην περιβαλλοντική αναβάθµιση, στη στρατηγική ανάδυση εν τέλει ενός νέου
οικονοµικού και κοινωνικού υποδείγµατος για την Ελλάδα του
21ου αιώνα. Και εδώ κατά τη γνώµη µου εντοπίζεται και η µεγαλύτερη ευθύνη της Νέας Δηµοκρατίας. Τη στιγµή, ακριβώς, που
µπορούµε να οδηγήσουµε τη χώρα, έχουµε την ιστορική δυνατότητα για ένα αποφασιστικό βήµα προς τα µπροστά, επιστρέφουµε στο παρελθόν, Και είναι απορίας άξιο, κατά τη γνώµη µου,
πώς σε ένα τόσο ογκώδες, τόσο υπεραναλυτικό πολυνοµοσχέδιο, δεν υπάρχει η παραµικρή αναφορά σε σχέδιο, σε στρατηγική, σε ανάδειξη στρατηγικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα,
πού τελικά θέλουµε να κατευθυνθεί η ανάπτυξη σε αυτόν τον
τόπο.
Κατά τη γνώµη µου, µια από τις πιο σηµαντικές στιγµές της
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, την τελευταία τετραετία, ήταν η εκπόνηση της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Ήταν η πρώτη
φορά που µία κυβέρνηση στα µεταπολιτευτικά χρονικά πήρε την
πρωτοβουλία, ακόµα και εν µέσω µνηµονιακής συνθήκης, να καταρτίσει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο που λαµβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες, αλλά και τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήµατα της
ελληνικής οικονοµίας, να θέσει σαφείς στόχους και χρονοδιαγράµµατα και να απαντήσει µε ρεαλιστικό τρόπο στις διεθνείς
προκλήσεις. Μια στρατηγική που προέκυψε, µετά από εκτενή
διαβούλευση µε την κοινωνία σε αναπτυξιακά συνέδρια και στις
δεκατρείς περιφέρειες της χώρας. Εσείς, αυτό το ολοκληρωµένο
σχέδιο επιλέξατε να το αγνοήσετε παντελώς.
Θα µου επιτρέψετε, επίσης, να αναφερθώ σε κάτι που µου
έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς διατρέχει το σύνολο, θα έλεγα,
του κειµένου του συγκεκριµένου πολυνοµοσχεδίου. Είναι η δαιµονοποίηση κάθε µορφής ελέγχου και ελεγκτικών µηχανισµών.
Η κατάργηση κανόνων, η εµπέδωση της λογικής της άγριας
δύσης, όπου ο νόµος που ίσχυε ήταν αυτός του κάθε λογής εντός πολλών εισαγωγικών- «επενδυτή».
Είναι σαφές ότι αυτό που δεν αντέχει η ιδεοληπτική αντίληψη
της Νέας Δηµοκρατίας είναι η ύπαρξη κανόνων, κανόνων που
είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για ουσιαστική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Γιατί, για εµάς, οι κανόνες δεν είναι προσκόµµατα, δεν είναι εµπόδια, δεν είναι βαρίδια, αλλά το αντίθετο,
είναι αναγκαίοι όροι, για να µην ξαναβρεθούµε στον φαύλο κύκλο
που η ανάπτυξη συνδεόταν µε τα συµφέροντα των «ηµετέρων»,
µε την άναρχη και αποτελεσµατική λογική του «επενδύω γρήγορα, βγάζω κέρδος και ακόµα πιο γρήγορα φεύγω από τη χώρα».
Καθώς και πριν έγινε συζήτηση για τις εξορύξεις, είναι άλλο
πράγµα να λες ότι επενδύω ή επιδοτώ µια δραστηριότητα, η
οποία δηµιουργεί ολοκληρωµένη αλυσίδα αξίας στο εγχώριο παραγωγικό σύστηµα και άλλο να λες ότι επιδοτώ κάποιον, ο οποίος έρχεται να εκµεταλλευτεί τους φυσικούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους της χώρας µας και µετά όλη την υπεραξία να την
µεταφέρει στο εξωτερικό.
Κραυγαλέο, όµως, παράδειγµα αυτής της λογικής είναι, κατά
τη γνώµη µου, το άρθρο 158, που ορίζει ότι εξαιρούνται µορφές
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης από την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους µέχρι φυσικού
προσώπου. Εξηγήστε µας ποια άλλη λογική, εκτός από την επιθυµία της Νέας Δηµοκρατίας να ανταµείψει τους ισχυρούς φίλους της, έχει η συγκεκριµένη ρύθµιση.
Η αλλεργία στους κανόνες και στους ελέγχους, η απουσία
κάθε έννοιας στρατηγικής και σχεδιασµού δεν είναι, κατά τη
γνώµη µας, τυχαίες. Εκκινούν από την ίδια σκληρά νεοφιλελεύθερη λογική «ρυθµιστής των πάντων η αγορά, νόµος το δίκαιο
του ισχυρού, ζητούµενο η συρρίκνωση του δηµόσιου χώρου σε
όλα τα πεδία».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και µιας και αναφέροµαι στον δηµόσιο χώρο, επιτρέψτε µου
να πω για το άρθρο 179, το οποίο ανοίγει ανεξέλεγκτα την πόρτα
της ιδιωτικοποίησης κρίσιµων υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης στο
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πράσινο, στον οδοφωτισµό και βεβαίως, πάνω απ’ όλα, εκεί που
γίνεται και η µεγάλη µπίζνα, στην καθαριότητα. Μάλιστα, συµβαίνει αυτό -και ο συµβολισµός έχει την αξία του- τις ηµέρες
ακριβώς που ολοκληρώνονται και οι τελευταίες διαδικασίες για
την οριστική πρόσληψη οκτώµισι χιλιάδων νέων εργαζοµένων
πλήρους απασχόλησης στους δήµους σε όλη τη χώρα, µε την
περίφηµη προκήρυξη 3Κ, για την οποία δώσαµε µάχη για να γίνει
πραγµατικότητα. Νοµίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της ιδεοληψίας της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας περί ιδιωτικοποίησης των πάντων.
Βεβαίως, επειδή ακούστηκαν πριν απόψεις σχετικά µε τις διαφορές τις οποίες έχουµε, θέλω να πω ότι είναι σαφές ότι υπάρχουν δύο ριζικά αποκλίνουσες ιδεολογικά αντιλήψεις για την
ανάπτυξη, η µία που έχουµε και η άλλη που έχει η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας. Εµείς δεν θεωρούµε ότι ένα άναρχο,
αποσπασµατικό και αντιπαραγωγικό τελικά µοντέλο, το οποίο κυριάρχησε στη χώρα από τη δεκαετία του 1990 και βεβαίως και
στα χρόνια της κρίσης, µπορεί να µας οδηγήσει σε µια βιώσιµη
και δίκαιη ανάπτυξη. Στη δική µας αντίληψη η ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την παραγωγική ανασυγκρότηση. Είναι η
συµπύκνωση µια ολικής πολιτικής πρότασης για τη συλλογική
ευηµερία της κοινωνίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχουµε φτάσει στα επτά λεπτά.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Μισό λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε, και
ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Θα κλείσω µε ένα ζήτηµα, το οποίο, κατά τη γνώµη µου, είναι
πάρα πολύ κρίσιµο.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποιώντας, εάν θέλετε, την πολύ
µεγάλη προσπάθεια που έκανε ο ελληνικός λαός την τελευταία
δεκαετία, κατάφερε να επιτύχει σηµαντικά µέτρα ελάφρυνσης
του δηµοσίου χρέους. Τα µέτρα αυτά δηµιουργούν έναν καθαρό
διάδροµο για την επόµενη δεκαετία. Έναν διάδροµο στον οποίο
δεν έχουµε το άγος, δεν έχουµε το µεγάλο βάρος της υπέρογκης
εξυπηρέτησης δηµόσιου χρέους που είχαµε στο παρελθόν.
Αυτός, όµως, ο διάδροµος είναι χρονικά προσδιορισµένος και
οριοθετηµένος. Είναι, λοιπόν, κατά τη γνώµη µας, διπλά επικίνδυνη η συγκεκριµένη αναπτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης, όχι
µόνο λόγω των ιδεοληψιών, στις οποίες αναφέρθηκα νωρίτερα,
αλλά και γιατί ακριβώς ουσιαστικά δεν αξιοποιεί, αλλά οπισθοδροµεί σε σχέση µε αυτόν τον καθαρό διάδροµο που έχουµε
µπροστά µας.
Σ’ αυτά τα δέκα χρόνια πρέπει να στήσουµε ξανά την ελληνική
οικονοµία στα πόδια της. Σ’ αυτά τα δέκα χρόνια πρέπει να υπάρξει µια παραγωγική ανασυγκρότηση µε βιώσιµο τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Χαρίτση, σας παρακαλώ.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Χάνεται, λοιπόν, µια πολύ µεγάλη ευκαιρία και µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Δεν έχετε κανένα δικαίωµα να σπαταλάτε κατ’ αυτόν τον τρόπο τις προσπάθειες του
ελληνικού λαού. Εµάς θα µας βρείτε ριζικά απέναντι, όπως θα
βρείτε και την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών που θέλουν οι
θυσίες τους να πιάσουν τόπο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δείτε λίγο
τον κατάλογο των οµιλητών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχει γίνει
λάθος. Ο κατάλογος είναι αυτός που έχουµε εµείς εδώ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Δεν θα προλάβουµε να µιλήσουµε, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ένα λεπτό.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Αρβανιτίδη από το Κίνηµα Αλλαγής, µετά
είναι ο κ. Δαβάκης από τη Νέα Δηµοκρατία, µετά ο κ. Λιβάνιος
για ένα λεπτό και µετά η κ. Κεραµέως.
Κύριε Αρβανιτίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Υπουργός, αναφερό-
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µενος στο παρόν νοµοσχέδιο, παραδέχτηκε ότι δεν είναι αναπτυξιακός νόµος και ότι τον αναπτυξιακό νόµο τον ετοιµάζει τώρα η
Κυβέρνηση και θα µας παρουσιάσει την άποψη της Νέας Δηµοκρατίας για τα θέµατα αυτά και ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι
ένα νοµοσχέδιο που ξεµπλοκάρει ζητήµατα. Νοµίζω ότι από το
«Επενδύω στην Ελλάδα» πρέπει να αλλάξουµε τον τίτλο και να
τον κάνουµε «Ζω στην Ελλάδα», γιατί δεν υπάρχει θέµα στο
οποίο δεν παρεµβαίνει η Κυβέρνηση µε το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Σ’ αυτό το νέο αναπτυξιακό νοµοσχέδιο θα δούµε πώς αντιλαµβάνεται την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην Ελλάδα η Νέα Δηµοκρατία.
Κατά την άποψή µου, πολύ ξεκάθαρο είναι το µήνυµα της νέας
Κυβέρνησης ότι κάθε είδους ρύθµιση στην αγορά την εργασιακή,
την επιχειρηµατική, την ενεργειακή θα την κάνει η αγορά, ότι το
κράτος πρέπει να περιοριστεί γιατί είναι αναποτελεσµατικό. Από
τις ιδεολογικές αγκυλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ περνάµε στις ιδεολογικές ακαµψίες της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν υπάρχει ολοκληρωµένη πρόταση και αναπτυξιακή στρατηγική. Δεν αντιµετωπίζετε
τις πραγµατικές στρεβλώσεις στην αγορά ή τα ολιγοπώλια, ώστε
να διευκολύνετε τον ανταγωνισµό και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Εν αναµονή, λοιπόν, του πραγµατικού αναπτυξιακού νοµοσχεδίου, φιλοδοξείτε να πετύχετε ανάπτυξη 2,8% το 2020, σύµφωνα
µε τον προϋπολογισµό, µ’ έναν στόχο που είχατε 4% και υπάρχουν και όλες αυτές οι εκτιµήσεις απ’ αυτούς που παρακολουθούν την ελληνική οικονοµία ότι το 2,8% είναι ένας πολύ
δύσκολος στόχος.
Στο νοµοσχέδιο αυτό, κύριε Υπουργέ, αλλάζετε επίσης τον
νόµο για το επιτελικό κράτος που µόλις πριν από δύο µήνες ψηφίσατε ως πανέτοιµη Κυβέρνηση και προβλέπω ότι δυστυχώς και
τις ρυθµίσεις που φέρνετε σε πολλά θέµατα σ’ αυτό το νοµοσχέδιο θα αναγκαστείτε πολύ γρήγορα να τις αλλάξετε.
Κύριε Υπουργέ, στην επιτροπή αναφέρθηκα στην ανάγκη πριµοδότησης των επιχειρήσεων που εφαρµόζουν βέλτιστες περιβαλλοντικές και αειφορικές πρακτικές µε επιπλέον κίνητρα και
διευκολύνσεις ή ακόµα και προβάδισµα στην ένταξή τους σε
επενδυτικούς νόµους. Κάτι τέτοιο δεν βλέπουµε να περιέχεται
στο νοµοσχέδιο.
Μου απαντήσατε ότι η πρώτη έγκριση που υπογράψατε είναι
η ενίσχυση µιας εταιρείας από τον επενδυτικό νόµο του κ. Δραγασάκη. Το ξεπερνάω, διότι νοµίζω ότι ως ευφυολόγηµα µού το
είπατε. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα πολύ πιο γενναίο πλαίσιο πράσινης αναπτυξιακής πολιτικής για να πιάσει τους στόχους που η
ίδια η Κυβέρνησή σας µόλις πρόσφατα από το στόµα του κυρίου
Πρωθυπουργού ανακοίνωσε.
Δεν αρκούν τα όσα έχουν γίνει µέχρι σήµερα. Περιµένω το
επόµενο νοµοσχέδιό σας όπου θα φέρετε συγκεκριµένες διατάξεις και κίνητρα για τη χρηµατοδότηση ανθεκτικών επενδύσεων
στην κλιµατική αλλαγή και λήψη µέτρων για την προσαρµογή σ’
αυτήν και όχι βέβαια παρεκκλίσεις της τελευταίας στιγµής, όπως
κάνετε για τα κτήρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, όπως µε
το άρθρο 205.
Στο Κίνηµα Αλλαγής άλλωστε προτάσσουµε το ζήτηµα της καλύτερης προσαρµογής της οικονοµίας και της κοινωνίας στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής µέσα από ένα νέο πράσινο
συµβόλαιο ανάπτυξης και αναγέννησης για τη χώρα.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση έχουµε υποβάλει και την τροπολογία
που είχαµε προαναγγείλει στις συµβάσεις για την εξόρυξη των
υδρογονανθράκων και ελπίζουµε να την κάνετε δεκτή. Η τροπολογία προβλέπει –πρώτον- τη χρηµατοδότηση µεταπτυχιακών
προγραµµάτων στην ενεργειακή οικονοµία και την προστασία
του περιβάλλοντος και δεύτερον στην απόδοση 3,5% από τα
έσοδα του δηµοσίου από µισθώµατα και µερίδια παραγωγής στο
Εθνικό Ταµείο για τη δίκαιη µετάβαση των λιγνιτικών περιοχών
της χώρας. Ελπίζω να την κάνετε δεκτή και αν δεν την κάνετε,
πρέπει να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους θα κάνετε
αυτήν την επιλογή.
Αντίστοιχα καταθέσαµε τροπολογία σχετικά µε τις υπερβολικές χρεώσεις για τις τράπεζες. Σε λίγο, κύριοι Υπουργοί, έτσι
όπως πάµε, όποιος περνάει έξω από τράπεζα θα χρεώνεται απλά
γιατί πέρασε απέξω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στις διατάξεις που αφορούν τα επιχειρηµατικά πάρκα, µε τις οποίες αφαιρείτε αρµοδιότητες και πόρους των δήµων. Υπήρχε ήδη ρύθµιση που προέβλεπε τη δυνατότητα συνεργασίας των δήµων στις εγκατεστηµένες περιοχές για τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις. Εκεί, λοιπόν,
κάποιοι δήµοι παρείχαν υπηρεσίες και κάποιοι δήµοι αδυνατούσαν να παρέχουν υπηρεσίες. Οι νέες διατάξεις, όµως, που φέρνετε θίγουν θεσµικά και δηµοσιονοµικά την τοπική αυτοδιοίκηση
και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη θα προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήµατα.
Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί φέρνετε αυτήν την ισοπεδωτική διάταξη και δεν δίνετε την ευχέρεια στα συναρµόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης, στις ΠΕΔΕ, στους δήµους και
στις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις να εξετάζεται κατά περίπτωση
τι παρέχει ο κάθε δήµος, µε τι κόστος, τι ανταποδοτικότητα και
αν δεν υπάρξει συµφωνία, να περάσετε στην επόµενη λύση. Για
µια ακόµα φορά φανερώνετε την αντίληψή σας, η οποία είναι καθαρά ενάντια στην αυτοδιοίκηση, επιφέρει απώλεια εσόδων
στους δήµους και τους παίρνετε αρµοδιότητες.
Ενώ υπάρχει η πείρα τού ποια είναι τα προβλήµατά µας χωροταξικά στις διάφορες περιοχές της χώρας για τα επιχειρηµατικά
πάρκα, ενώ από τις αστοχίες που κάναµε και την κρίση έχουµε
άδεια βιοµηχανοστάσια παντού στη χώρα, αντί αυτά να ρυθµίσετε, έρχεστε και σηµειακά ρυθµίζετε ζητήµατα τα οποία είναι
ήσσονος σηµασίας. Για παράδειγµα, η αντιµετώπιση των αδέσποτων ζώων και των σκουπιδιών στις βιοµηχανικές περιοχές
είναι προτεραιότητα; Το να διαχειρίζονται τις περιοχές αυτές
ιδιώτες είναι προτεραιότητα;
Χρειαζόµαστε προτάσεις βασισµένες σε ποσοτικά και ποιοτικά
στοιχεία ως προς τη δυνατότητα στα επιχειρηµατικά πάρκα να
αναπτυχθούν δραστηριότητες αειφορικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας. Αν έτσι αντιµετωπίζατε τα προβλήµατα, αν είχατε τέτοιες προβλέψεις, τότε θα µπορούσαµε να
συζητάµε για ένα νοµοσχέδιο-τοµή µε όφελος τόσο σε τοπικό
όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Όλα αυτά ήταν γνωστά σε εσάς, κύριοι της Κυβέρνησης, και
ειδικά στα συναρµόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Σας είχαν τεθεί ακόµα και στη µελέτη που είναι υπό διαµόρφωση
για την περίπτωση του επιχειρηµατικού πάρκου του Καλοχωρίου
στη Θεσσαλονίκη. Είναι λάθος να παίρνετε αυτά που ισχύουν γενικά σε κάποιες περιοχές όπως τα Οινόφυτα και να προσπαθείτε
να τα αντιγράψετε σε άλλες περιοχές, όπως το Καλοχώρι. Έπρεπε εσείς, το Υπουργείο, σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση, να προβείτε σε έρευνα και σύνταξη µελετών κατά περίπτωση για κάθε περιοχή.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη διαπίστωση ότι
δεν υπάρχουν εξειδικευµένες µελέτες, δεν έχετε σχέδιο για την
επιχειρηµατικότητα και τα επιχειρηµατικά πάρκα στην Ελλάδα,
οπότε χάνουµε ακόµη µια ευκαιρία, όµως η χώρα δεν αντέχει
άλλες χαµένες ευκαιρίες.
Καταψηφίζω, λοιπόν, το παρόν νοµοσχέδιο και αναµένω από
εσάς έναν πραγµατικό αναπτυξιακό νόµο που έχει ανάγκη η
χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Αρβανιτίδη και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Δαβάκης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως έχει διαφανεί εδώ και περίπου τρεις-τέσσερις µήνες, η Κυβέρνηση πραγµατοποιεί συντεταγµένα, συγκροτηµένα, νοικοκυρεµένα, θα έλεγα, αυτό για το
οποίο δεσµεύτηκε απέναντι στον ελληνικό λαό, προκειµένου να
τύχει της εµπιστοσύνης του. Με άλλα λόγια, εφαρµόζει το πρόγραµµά της, κάτι το οποίο φαίνεται ιδιαίτερα σ’ αυτήν τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία όπου πράγµατι πιστεύω ότι
κατορθώνεται ένας άθλος. Συντονίζονται δεκαέξι Υπουργεία, τα
οποία οδηγούν σ’ ένα σύνολο διατάξεων, όπως φαίνεται µέσα
από το νοµοσχέδιο, και επιτυγχάνονται τρεις σηµαντικοί στόχοι.
Αίρονται συγκεκριµένα εµπόδια που µέχρι τώρα αποτελούσαν
τροχοπέδη για οποιαδήποτε αναπτυξιακή πρωτοβουλία, διορθώ-
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νονται προβλήµατα από µια αποσπασµατική νοµοθέτηση του παρελθόντος εξαιτίας του µεγάλου προβλήµατος της πολυνοµίας
και υλοποιούνται µια σειρά µικρών, αλλά ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων που µεταβάλλουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον και δίνουν µια χείρα βοηθείας τόσο σε νεοφυείς επιχειρήσεις όσο και
σε άλλες που αντιµετώπιζαν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα.
Άκουσα προσεκτικά τις ενστάσεις των στελεχών της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ενστάσεις οι οποίες –λυπάµαι που θα το
πω- διέπονται από µικροψυχία -πολλές φορές κάνετε τις κακές
πεθερές χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος- αλλά και από µια άρνηση να αντιληφθείτε τη ζώσα πραγµατικότητα, την οποία σήµερα ο ελληνικός λαός, ανεξαρτήτως πολιτικών ή κοµµατικών
τοποθετήσεων, επιδιώκει σ’ αυτόν τον τόπο.
Σας είπε προηγουµένως η κ. Μπακογιάννη ότι στο παρελθόν,
όταν εσείς ήσασταν κυβέρνηση, όταν ήταν υπεύθυνη για την αναπτυξιακή πολιτική εκ µέρους της τότε αξιωµατικής αντιπολίτευσης συνέδραµε και συµφώνησε και στα δύο αναπτυξιακά
νοµοσχέδια τα οποία είχατε φέρει, κάτι το οποίο εσείς δεν κάνετε, δεν επιδιώκετε.
Ο στρατηγός Μακρυγιάννης έλεγε, και στα αποµνηµονεύµατά
του και πάντα, ότι αυτή την πατρίδα την έχουµε όλοι µαζί. Είναι
κάτι το οποίο εσείς της Αριστεράς, εξαιτίας των διχαστικών ψυχώσεων οι οποίες σας διακρίνουν και οι οποίες αποτελούν τη
βάση της ιδεολογίας σας, δεν θέλετε να το πιστέψετε και να το
αποδεχτείτε.
Επαναλαµβάνω, όµως, ότι αυτή την πατρίδα την έχουµε όλοι
µαζί και αν πάει καλά αυτός ο τόπος, ο λαός της, όλοι εµείς που
τον εκπροσωπούµε, θα πάµε καλά και θα πούµε ότι είµαστε άξιοι
της ιδιότητας που µας εµπιστεύτηκε.
Δεν είναι, όµως, αµελητέο το γεγονός ότι όλες οι εκτιµήσεις
που υπάρχουν γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, µεταξύ των οποίων και
από την Τράπεζα της Ελλάδος που λέει ότι θα υπάρξει αύξηση
του πραγµατικού ΑΕΠ κατά 5%, αλλά και αύξηση των επενδύσεων κατά 10%, δείχνουν ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Μία βασική µεταρρύθµιση που εισάγεται, επίσης, µε το παρόν
νοµοσχέδιο –και ήθελα να σταθώ σε αυτό- είναι ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης. Με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη κάθε πολίτης θα
µπορεί να έχει απευθείας µέσω του διαδικτύου µία απλή, έγκυρη,
οικονοµική, φθηνή, δωρεάν ουσιαστικά, πληροφόρηση για θέµατα, όπως οι ισχύουσες χρήσεις γης, οι δασικοί χάρτες, για
τους οποίους η µέχρι τώρα πολιτική σας έχει προκαλέσει, τουλάχιστον σ’ εµένα και στον τόπο µου τη Λακωνία, τραυµατικές
εντυπώσεις, εµπειρίες και άλλα πολλά.
Επίσης, η σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό, γιατί πιστεύω ότι δεν νοείται να προχωρήσει η ανάπτυξη του ψηφιακού κράτους και των
υπηρεσιών του χωρίς να υπάρχει παράλληλη ανάπτυξη και ενδυνάµωση του πλαισίου της κυβερνοασφάλειας.
Επιπλέον, όσον αφορά τον πρωτογενή τοµέα -προέρχοµαι από
έναν αγροτικό νοµό και, όπως οι περισσότεροι εκ των συναδέλφων, έχω συγκεκριµένη εµπειρία σ’ αυτά- έννοιες όπως η γεωργία ακριβείας, τα συστήµατα γεωγραφικών πληροφοριών, οι
αισθητήρες παραγωγής, η µεταβλητή λίπανση, ζητήµατα που θα
ενδυναµώσουν την πρωτογενή παραγωγή, πρέπει να αποτελέσουν µέρος της καθηµερινότητάς µας, η οποία αποτελείται και
η οποία φαίνεται στις σελίδες αυτού του νοµοσχεδίου.
Πιστεύω ότι ένας νοµός όπως ο τόπος µου η Λακωνία, πέραν
του συγκεκριµένου αναπτυξιακού νοµοσχεδίου, κάτι το οποίο
αποτυπώνεται στην συνείδηση όλων των συναδέλφων -γιατί αποτύπωση της πραγµατικότητας είναι οι περιφέρειες οι οποίες εκπροσωπούµε- αποτελεί σηµαντική περίπτωση αναπτυξιακού
µοντέλου.
Νοµίζω ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο τείνει προς αυτήν την
κατεύθυνση, µία κατεύθυνση που θα δώσει µία ευοίωνη προοπτική στον τόπο µας, στον λαό µας, και θα τον βγάλει επιτέλους
από τη µακρόχρονη οικονοµική και κοινωνική κρίση την οποία
υφίσταται.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εµείς
ευχαριστούµε.
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Τον λόγο έχει ο κ. Καββαδάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απέναντι σ’
ένα νοµοσχέδιο που διαµορφώνει τις προοπτικές ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας για τα επόµενα χρόνια, δυστυχώς, περισσεύει η µικροψυχία από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Δεν
υπάρχει, όµως, η πολυτέλεια να εγκλωβιστούµε σε αντιπαραθέσεις και πρακτικές άλλων εποχών όταν η χώρα πρέπει να φύγει
µπροστά, να απαλλαγεί από τα βαρίδια που θέλουν να την κρατούν καθηλωµένη στο χθες.
Το νοµοσχέδιο έχει ξεκάθαρη στόχευση, να ενισχύσει την
επενδυτική και οικονοµική δραστηριότητα, να άρει εµπόδια και
να καταστήσει την Ελλάδα µία χώρα φιλική και ελκυστική για
επενδύσεις.
Όλα αυτά οδηγούν σε νέες θέσεις απασχόλησης, σε αύξηση
του ΑΕΠ και στη δηµιουργία πρόσθετου δηµοσιονοµικού χώρου,
για να οδηγηθούµε σε µεγαλύτερη µείωση φόρων και στην
άσκηση κοινωνικών πολιτικών.
Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης αποτελεί µία µεγάλη καινοτοµία
και διαµορφώνει το χωροταξικό πλαίσιο για την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Κάθε επενδυτής θα γνωρίζει ποιες
χρήσεις και ποιες δραστηριότητες επιτρέπονται σε κάθε περιοχή, για να έχει πρόσβαση σε δεδοµένα, όπως είναι οι όροι δόµησης και το χωροταξικό πλαίσιο.
Οι κανόνες του παιχνιδιού θα είναι σταθεροί και δεν θα µεταβάλλονται. Η διαδικασία αδειοδότησης απλοποιείται στον µέγιστο βαθµό µε παρεµβάσεις, όπως η µετάβαση σ’ ένα ψηφιακό
κράτος που περιλαµβάνει το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, το
Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών, τη καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, τη δηµιουργία Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας, τη κωδικοποίηση διοικητικών διαδικασιών και εγγράφων και τον σχεδιασµό της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης.
Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης αποτυπώνεται
και σε πρακτικά ζητήµατα, όπως είναι οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Επεκτείνεται, επίσης, στην επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, στην οποία θα
εµπλέκεται πλέον ο ιδιωτικός τοµέας, χωρίς, όµως, να γίνονται
εκπτώσεις στα ζητήµατα νοµιµότητας και διαφάνειας.
Γιατί έχει σηµασία αυτή η ρύθµιση; Γιατί πολύ απλά, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη στιγµή υπάρχουν δυόµισι χιλιάδες επενδυτικά σχέδια που λιµνάζουν, αφού δεν µπορεί να γίνει
αξιολόγηση από το υφιστάµενο γραφειοκρατικό πλαίσιο.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντική, επίσης, η διάταξη σύµφωνα µε την
οποία σε περίπτωση καθυστέρησης της διαδικασίας έκδοσης
άδειας έγκρισης ή γνωµοδότησης για ένα επενδυτικό σχέδιο, και
αφού παρέλθει η προθεσµία των σαράντα πέντε ηµερολογιακών
ηµερών που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία, τότε ο Υπουργός
Ανάπτυξης εντός ενός µηνός θα πρέπει να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση που έχει κατατεθεί, αφού πρώτα κάνει σχετική εισήγηση η Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Κυρίως, όµως, προβλέπει κυρώσεις για όσους καθυστερούν τις διαδικασίες, µε αποτέλεσµα να µην τηρείται η προθεσµία των σαράντα πέντε ηµερολογιακών ηµερών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την περιφερειακή ανάπτυξη
της χώρας είναι πολύ σηµαντικό γεγονός η διεύρυνση της κατηγορίας των επενδύσεων που µπορούν να χαρακτηριστούν ως
στρατηγικές και οι δραστηριότητες που µπορούν να ενισχυθούν
από αναπτυξιακά προγράµµατα. Διευρύνονται οι κατηγορίες και
επιταχύνεται η διαδικασία αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων.
Είναι θετικό ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδης αντιλαµβάνεται την ανάγκη να µειωθούν τα όρια πάνω από τα οποία
µπορεί να θεωρείται µία επένδυση στρατηγική.
Έχω καταθέσει πρόταση, τόσο στον Υπουργό όσο και στην
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, να µειωθεί το όριο για να
χαρακτηριστεί µία επένδυση ως στρατηγική, από τα 100 εκατοµµύρια στα 40 εκατοµµύρια -κάτι που έγινε- αλλά και για τη δηµιουργία εβδοµήντα πέντε θέσεων εργασίας αντί εκατόν είκοσι
που ισχύει σήµερα, κάτι που πρέπει να ξαναδεί ο κύριος Υπουργός.
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Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να το δείτε µε ιδιαίτερη προσοχή,
αφού αφορά ένα σύνολο σηµαντικών επενδύσεων σε όλη την Ελλάδα.
Με αυτό τον τρόπο θα ανοίξει ο δρόµος για την υλοποίηση
επενδύσεων, όπως η µαρίνα στον Βλυχό της Λευκάδας, µία επένδυση που δεν έχει µόνο τοπική ή περιφερειακή διάσταση, αλλά
συνδέεται µε την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού. Κυρίως,
όµως, θα αποτελέσει µοχλό οικονοµικής και τουριστικής ανάπτυξης για τη Λευκάδα.
Θα ήθελα να σας επισηµάνω, επίσης, δύο ζητήµατα ακόµα που
θα πρέπει να επιλυθούν και συνδέονται µε την επιτάχυνση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων. Είναι προτιµότερο να προηγείται
η έγκριση της διυπουργικής για τον χαρακτηρισµό µιας επένδυσης ως στρατηγικής και να ακολουθεί στη συνέχεια η διαδικασία
αδειοδοτήσεων και η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου.
Με αυτόν τον τρόπο, µία επένδυση καθίσταται πιο ελκυστική
και, όχι όπως είναι το σηµερινό πλαίσιο, που προβλέπει πρώτα
την επιλογή επενδυτή, στη συνέχεια τον χαρακτηρισµό της επένδυσης ως στρατηγικής και εν συνεχεία, να ακολουθήσει η διαδικασία αδειοδότησης.
Θα πρέπει, επίσης, να επεκταθεί η διαδικασία fast track για
στρατηγικές επενδύσεις που αφορούν, όχι µόνο την ιδιωτική,
αλλά και τη δηµόσια περιουσία όταν εντάσσεται σε ενιαία επένδυση.
Μπορώ να σας αναφέρω το παράδειγµα της Μαρίνας στον
Βλυχό, που η επένδυση θα γίνει µε παραχώρηση έκτασης από
τη Κτηµατική Υπηρεσία του Δηµοσίου κατά ένα µέρος και κατά
ένα άλλο σε δηµοτική έκταση. Με τα σηµερινά δεδοµένα αυτή η
επένδυση δεν θα µπορεί να γίνει.
Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στην τροπολογία του
Υπουργείου Εσωτερικών για τους ΦΟΔΣΑ, η οποία έχει θετικό
αποτύπωµα και δίνει λύση σε ένα εκρηκτικό πρόβληµα που σχετίζεται µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. Χαίροµαι γιατί το
Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρίθηκε άµεσα σε ένα υπαρκτό
πρόβληµα που είχα θέσει επιτακτικά µέσα από επαφές και συζητήσεις µε τον Υπουργό. Αναφέροµαι στη δυνατότητα που δίνεται
στους δήµους να επιλέγουν τη συµµετοχή τους σε ΦΟΔΣΑ όµορης περιφέρειας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Καββαδά, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ιδιαίτερα για τους νησιωτικούς δήµους όπως η Λευκάδα είναι
πολύ θετική εξέλιξη, αφού δίνει διέξοδο στο πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη µελλοντική συνεργασία ανάµεσα σε δήµους όµορων περιοχών, που
µπορούν να µοιραστούν την ευθύνη και να δώσουν βιώσιµη λύση
στο θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν νησιωτικοί δήµοι οι οποίοι ακόµα δεν έχουν ολοκληρώσει εργοστάσιο µηχανικής επεξεργασίας απορριµµάτων και
έχουν σοβαρό πρόβληµα στη λεγόµενη «ενδιάµεση διαχείριση»,
πριν από αυτό το στάδιο. Με την τροπολογία λοιπόν αυτή δίνεται
η δυνατότητα σε αυτούς τους δήµους να συµµετάσχουν σε
ΦΟΔΣΑ µε δήµο όµορης περιφέρειας, µέσα σε πνεύµα ισοτιµίας
και συνεργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Καββαδά, έχετε φτάσει τα επτάµισι λεπτά. Σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι ασκούν κριτική στο νοµοσχέδιο για την κριτική και µόνο αποδεικνύουν ότι δεν έχουν αντιληφθεί τι έχει συµβεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Καµµία
από αυτές τις αιτιάσεις που διατυπώνει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας, γιατί οι ανάγκες της χώρας είναι διαφορετικές. Συνδέονται µε την ισχυρή
ανάπτυξη για όλους, µε τις νέες θέσεις εργασίας και µε την αύξηση των εισοδηµάτων κάθε πολίτη. Η ανάπτυξη δεν συµβαδίζει
µε ιδεοληψίες και πρακτικές του παρελθόντος.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι είναι δεδοµένο πως η
πλειοψηφία του ελληνικού λαού στηρίζει τον πυρήνα του αναπτυξιακού νοµοσχεδίου, γιατί έχει συνειδητοποιήσει ότι η χώρα
πρέπει να προχωρήσει µπροστά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κ. Φίλης
έχει τώρα τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την
κατανόηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά την αποσπασµατικότητα
των ρυθµίσεων το νοµοσχέδιο έχει κατεύθυνση. Προτείνει την
επιστροφή στο παραγωγικό µοντέλο που οδήγησε τη χώρα στην
κρίση. Επιµένει στην περαιτέρω συµπίεση του εργατικού κόστους και την επίθεση στην εργασία, τα δηµόσια αγαθά και το
περιβάλλον. Ακολουθεί την πεπατηµένη της εύκολης οικονοµικής
µεγέθυνσης και όχι της ανάπτυξης που θα έπρεπε να έχει ως
στόχο προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε προτεραιότητα
στη γνώση και την καινοτοµία και συνεπώς τη δηµιουργία αξιοπρεπών και υψηλού επιπέδου θέσεων εργασίας. Είναι επίσης ένα
νοµοσχέδιο που δίνει δωράκια σε επιχειρηµατικά συµφέροντα,
ιδιαίτερα µάλιστα στον ευαίσθητο τοµέα της ενηµέρωσης, όπου
καταργείται η ονοµαστικοποίηση των µετοχών. Θα περίµενα µία
αντίδραση από τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραµανλή
αλλά και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, που είχαν δώσει όπως
θυµόµαστε µάχη κατά των «νταβατζήδων».
Σε αυτό το πλαίσιο, όπου τα πάντα είναι εµπόρευµα, τα εργασιακά δικαιώµατα, το περιβάλλον, η ενηµέρωση, όλα εµφανίζονται ως εµπόρευµα, τίποτα ως δικαίωµα, µέσα σε αυτό το περιβάλλον εµπορευµατοποίησης των πάντων φυτεύονται διατάξεις
που εµπορευµατοποιούν και την παιδεία. Το γεγονός ότι διατάξεις για την εκπαίδευση µπαίνουν σε ένα άσχετο νοµοσχέδιο,
κάτι που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να συνιστά πρακτική κακής
νοµοθέτησης, αν το δούµε από την πλευρά της Κυβέρνησης συνιστούν καλή νοµοθέτηση, αφού όλο υποτάσσονται στην αγοραία ιδεολογία.
Με το άρθρο 166 του νοµοσχεδίου καταργούνται, πριν καν δοκιµαστούν, τα τµήµατα ελεύθερης πρόσβασης για τους φετινούς
υποψηφίους, που θα µπορούσαν να εισαχθούν σε σχολές µόνο
µε το απολυτήριο λυκείου. Η ελεύθερη πρόσβαση είχε ως στόχο
τη µείωση του άγχους των µαθητών, την ενίσχυση των περιφερειακών ιδρυµάτων, τη µείωση των οικογενειακών δαπανών στα
φροντιστήρια και την παιδαγωγική αναβάθµιση του λυκείου. Η
Κυβέρνηση καταργεί τη δυνατότητα αυτή, προβάλλοντας την παραπλανητική επιχειρηµατολογία ότι η διάταξη δήθεν κατηγοριοποιεί τις πανεπιστηµιακές σχολές. Ας αναζητήσει όµως την
προοπτική κατηγοριοποίησης των σχολών στη δική της πολιτική
του ανταγωνισµού ανάµεσα στα πανεπιστήµια, στην κατεύθυνση,
όπως λέει, σύνδεσης της αξιολόγησης µε τµήµα της κρατικής
χρηµατοδότησης. Πρόκειται για κεντρική ιδέα του νεοφιλελεύθερου µοντέλου παιδείας, σύµφωνα µε την οποία η παιδεία παράγει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, όχι µόρφωση. Και όπως συµβαίνει στους άλλους τοµείς της οικονοµίας
ποσοτικοποιούνται οι αξιολογήσεις σε βάρος της ποιότητας.
Όλα βαθµολογούνται και ζυγίζονται, ακόµα και τα όνειρα και η
προσπάθεια των νέων.
Με το άρθρο 168 επανέρχονται οι εξετάσεις και στα πειραµατικά σχολεία. Οι θιασώτες της ανταγωνιστικής αριστείας δεν
µπορούν να ανεχτούν τον πραγµατικό χαρακτήρα των πειραµατικών σχολείων, που δεν στηρίζεται στον ανταγωνισµό των µαθητών, αλλά είναι φυτώρια για τη συνεχή ανανέωση και τον
εµπλουτισµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Με τα άρθρα για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων ή της επαγγελµατικής ισοδυναµίας των πτυχίων των κολλεγίων, το Υπουργείο Παιδείας δείχνει να βιάζεται και δεν αφήνει
να εκφραστεί η δυναµική του νέου συστήµατος, το οποίο µάλιστα έχει και µεταβατική ισχύ. Αυτή η βιασύνη δεν είναι τυχαία.
Είναι η περίοδος των εγγραφών στα ιδιωτικά κολλέγια και η Κυβέρνηση σπρώχνει πελάτες εκεί, καταργώντας δηµόσιες δοµές
εκπαίδευσης. Με την τροπολογία διευρύνεται ο αριθµός των
χωρών που τους αφορά η επαγγελµατική ισοδυναµία. Μέχρι
τώρα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, µε πρόσχηµα το Brexit,
η ρύθµιση ανοίγεται και στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής,
όχι βέβαια στο Χάρβαρντ, αλλά στα διάφορα χαµηλής στάθµης
ιδιωτικά κολλέγια που θέλουν να κάνουν εξαγωγές. Πάλι εµπόριο
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η εκπαίδευση. Και ποιοι ισχυρίζονται ότι θα βάλουν τάξη; Αυτοί
που προκάλεσαν την αταξία και το χάος. Από το 2016 έως το
2018, επί των δικών µας ηµερών, εξετάσαµε φακέλους και δώσαµε επαγγελµατική ισοδυναµία σε τέσσερις χιλιάδες περιπτώσεις, ενώ την προηγούµενη τριετία είχαν δοθεί µόνο σε χίλιες
πεντακόσιες. Βεβαίως και υπήρχαν προβλήµατα στον τρόπο και
τον ρυθµό των αναγνωρίσεων, αλλά αυτά θελήσαµε να θεραπεύσουµε µε τη ρύθµιση που δεν αφήνετε να εφαρµοστεί.
Για τα µεταπτυχιακά προχωρείτε στην απελευθέρωση των
αµοιβών των µελών ΔΕΠ. Προφανώς είναι κάτι που αρέσει στους
ενδιαφερόµενους, παρ’ ότι σε µεγάλα πανεπιστήµια, όπως στο
Πολυτεχνείο, στο Πάντειο, στων Ιωαννίνων και σε πλήθος πανεπιστηµιακών προγραµµάτων σε όλα τα ΑΕΙ, παρέχονταν δωρεάν
τα µεταπτυχιακά και δεν προβλέπουµε ιδιαίτερη αµοιβή για τους
διδάσκοντες. Ερώτηση: Από πού θα καλυφθεί η αύξηση των προϋπολογισµών των µεταπτυχιακών σπουδών; Η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου είναι σαφής: Η απελευθέρωση των αποδοχών
των ΔΕΠ θα αντιµετωπίζεται από τον κρατικό προϋπολογισµό ή
τους προϋπολογισµούς των φορέων, κατά περίπτωση. Με δεδοµένο ότι δεν προβλέπεται ενίσχυση της τακτικής χρηµατοδότησης των πανεπιστηµίων µέσω του προϋπολογισµού, η µόνη λύση
που παραµένει είναι η εκτίναξη των διδάκτρων.
Η µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Ανάπτυξης
στο Υπουργείο Ανάπτυξης επιβεβαιώνει την εργαλειακή αντίληψη της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε την οποία η έρευνα είναι θεραπαινίδα της οικονοµίας. Με τη µετονοµασία πετυχηµένων
θεσµών επιχειρείται η αλλαγή στη σύνθεση των οργάνων της,
άλλη µία περίπτωση αδίστακτης κοµµατικοποίησης. Είναι φυσικό
τέτοιες ρυθµίσεις να προκαλούν τις αντιδράσεις της ερευνητικής
κοινότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση ξηλώνει θετικές
ρυθµίσεις για την εκπαίδευση, έχοντας στο µυαλό της την αναβίωση µνηµονιακών ρυθµίσεων. Θα τα δούµε σύντοµα στη συνέχεια. Επί του παρόντος, αποδεικνύεται απροετοίµαστη να
αξιοποιήσει τις δυνατότητες που της παραδώσαµε για την εύρυθµη λειτουργία των σχολείων. Πέτυχε το αδιανόητο, να υπάρχουν χιλιάδες κενά στα σχολεία, παρά το ρεκόρ πιστώσεων,
τριάντα τέσσερις χιλιάδες για αναπληρωτές που είχαµε προετοιµάσει. Και βεβαίως αναβάλλει τους αναγκαίους µόνιµους διορισµούς, τεσσεράµισι χιλιάδες για την ειδική αγωγή -η διαδικασία
πρόσληψης θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί- και δέκα χιλιάδες
πεντακόσιους για τη γενική εκπαίδευση. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουµε στον διάλογο που είναι αναγκαίος να γίνει κατ’ αρχάς
στον φυσικό του χώρο, που είναι εδώ, στην Επιτροπή Μορφωτικών Προϋποθέσεων της Βουλής µε τη συµµετοχή των πολιτικών
και των κοινωνικών φορέων. Ο διάλογος πρέπει να έχει ως µοναδική προϋπόθεση την ενίσχυση της δηµόσιας εκπαίδευσης. Οι
κινητοποιήσεις των νέων, που αυτές τις µέρες επανέρχονται στο
προσκήνιο, αποτελούν µια ελπιδοφόρα συνθήκη, κινητοποιήσεις
για την εκπαίδευση, τη δουλειά αλλά και το περιβάλλον, δηλαδή
για µία βιώσιµη ανάπτυξη που θα τους προσφέρει αξιοβίωτο µέλλον και την αίσθηση ότι δεν περισσεύουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Φίλη.
Κύριοι συνάδελφοι, έχει κατατεθεί ήδη η ονοµαστική ψηφοφορία από το Κίνηµα Αλλαγής. Το αναφέρω για να γνωρίζετε.
Θα πάρει τώρα τον λόγο ο κ. Τσακίρης, µετά ο κ. Λιβάνιος και
ακολούθως η κ. Κεραµέως.
Κύριε Τσακίρη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δύο διευκρινίσεις θα ήθελα να
κάνω.
Πρώτον, όσον αφορά την εξόρυξη, θέλω να διευκρινίσω –κι
επειδή το επάγγελµά µου είναι µεταλλειολόγος-µηχανικός- ότι ο
µόνος τρόπος για να αξιοποιηθεί ο ορυκτός πλούτος, στο οποίο
όλοι στοχεύουµε, είναι η εξόρυξη. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος.
Άρα η εξορυκτική δραστηριότητα είναι αυτή που πρέπει να δούµε. Αλλά υπάρχει και ο µεταλλευτικός κώδικας, ο οποίος βάζει
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τα όρια και τις προδιαγραφές της εξορυκτικής δραστηριότητας.
Ο µεταλλευτικός κώδικας της Ελλάδας είναι αρκετά σύγχρονος. Ακολουθεί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και οδηγίες.
Άρα δεν νοµίζω ότι θα γίνει κάτι, θα έρθει κάποιος, θα κάνει µία
εκµετάλλευση, δεν θα κάνει την αποκατάσταση ή δεν θα λάβει
τα µέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: (δεν ακούστηκε)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ.
Κύριε Υπουργέ, κάντε τις επισηµάνσεις σας για να ολοκληρώσουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Αυτή είναι η πρώτη επισήµανση.
Μία δεύτερη διευκρίνιση σ’ αυτό που είπε ο κ. Δραγασάκης σε
ό,τι αφορά τα χρηµατοδοτικά προϊόντα: Δεν είναι του παρόντος
νόµου. Τα χρηµατοδοτικά προϊόντα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις εκπορεύονται από την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Όταν αναλάβαµε εµείς, κάποια υπήρχαν στην αγορά, κάποια ήταν σε φάση
σχεδιασµού, τα οποία θα βγουν σύντοµα και αυτά στην αγορά.
Σχεδιάζουµε και καινούργια, έτσι ώστε να υποστηρίξουµε όπως
πρέπει, ειδικά σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε κεφάλαιο, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Λιβάνιε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 67 και ειδικό αριθµό 17, που
κατατέθηκε χθες το βράδυ και η οποία είναι στο υπό συζήτηση
νοµοσχέδιο, να αναφέρω δύο πράγµατα, τα πιο σηµαντικά. Να
σας ενηµερώσω, επίσης, ότι θα έρθει και ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, σε λίγη ώρα να µιλήσει για το κυρίως σώµα των διατάξεων και για ορισµένες ακόµα διατάξεις πάνω στην τροπολογία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Θα καταθέσετε κι άλλη, κύριε Υπουργέ;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Από
εµάς σαν Υπουργείο Εσωτερικών, όχι.
Το πρώτο, λοιπόν, θέµα που ρυθµίζεται είναι για τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Πράγµατι, στον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» είχε
γίνει µία τροποποίηση να λαµβάνονται µια σειρά κριτηρίων, τα
οποία ήταν προς την απολύτως σωστή κατεύθυνση. Πλην όµως
αυτή τη στιγµή είναι πρακτικά ανεφάρµοστα και αφορούν το
µήκος αρδευτικών δικτύων. Δεν είναι, όµως, ακόµα διαθέσιµα δεδοµένα. Ούτε καν η ΕΛΣΤΑΤ ούτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος
τα έχουν όλα συγκεντρωµένα. Τα δουλεύουµε για να τα µαζέψουµε. Οπότε, αναστέλλονται οι διατάξεις αυτές και επανέρχονται οι προηγούµενες.
Υπάρχει µία διάταξη, η οποία αναφέρει ότι κάποιες δαπάνες
που έγιναν από τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης θεωρούνται νόµιµες όσον αφορά τα έξοδα κίνησης, διανυκτέρευσης,
διοργάνωσης συνεδρίων και µετακίνησης, κάτι που είναι απολύτως λογικό µε δεδοµένο ότι µιλάµε για ένα όργανο, το οποίο εκπροσωπεί δηµάρχους από όλη την Ελλάδα. Γίνονται διάφορα
συνέδρια. Υπήρχαν περιορισµοί δηµοσιονοµικοί. Και υπήρχε και
ένα έγγραφο κάποια στιγµή του Υπουργού Εσωτερικών τον Μάρτιο του 2016, ο οποίος έλεγε ότι δεν ανήκε στον φορέα γενικής
κυβέρνησης. Οπότε και η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος και
οι περιφερειακές ενώσεις δήµων προχώρησαν σε κάποιες δαπάνες, χωρίς να τηρηθούν τότε οι διατυπώσεις, οι οποίες έγιναν γι’
αυτό τον σκοπό.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα άρθρα που έχει η τροπολογία:
Υπάρχει ένα άρθρο, το οποίο µιλάει για τους διασπασµένους δήµους. Είναι η τέταρτη φορά που φέρνουµε ρύθµιση. Αντιλαµβάνεστε ότι δεν ήταν εύκολο εγχείρηµα. Βρίσκουµε συνεχώς προβλήµατα, εµπόδια, τα οποία καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε,
προκειµένου να µην υπάρξει πρόβληµα στην οµαλή λειτουργία
των δήµων και ιδίως στην κατάρτιση προϋπολογισµών από την
1-1-2020.
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Υπάρχει ένα άρθρο για τους ΦΟΣΔΑ, που δίνει τη δυνατότητα
σε κάποιους δήµους να µπορούν να ενταχθούν και σε ΦΟΣΔΑ
όµορης περιφέρειας, εφόσον είναι προς το δικό τους συµφέρον
και µε τις αρµόδιες αποφάσεις.
Καθιερώνεται, επίσης, η θέση του αντιπροέδρου στο Εθνικό
Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης.
Κλείνοντας, θα σας πω ότι εξασφαλίστηκαν 40 εκατοµµύρια
για ληξιπρόθεσµες οφειλές από δικαστικές αποφάσεις των
δήµων, κάτι που είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Όσοι ξέρουν από
αυτοδιοίκηση, ξέρουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δήµοι, οι οποίοι
σε καθηµερινή σχεδόν βάση βρίσκονται ενώπιον δικαστικών αποφάσεων τελεσίδικων, κάτι που δηµιουργεί ένα µεγάλο χρέος και
στον ήδη βεβαρηµένο προϋπολογισµό, λόγω και της γνωστής
µείωσης των πόρων. Οπότε θα δώσουµε µία ανάσα σε αυτούς
τους δήµους να καλυφθεί ένα µεγάλο κοµµάτι των τελεσίδικων
αποφάσεων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εµείς
ευχαριστούµε.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο σχεδιασµός µας από την
ηµέρα που ξεκινήσαµε το έργο για την αναβάθµιση της παιδείας
κινείται σε δύο άξονες: Άξονας πρώτος: Ρύθµιση ζητηµάτων
επείγουσας φύσεως, δεδοµένης της έναρξης της νέας σχολικής
και ακαδηµαϊκής χρονιάς, αλλά και ταυτόχρονη αντιµετώπιση
µιας σειράς ζητηµάτων και δυσκολιών που έχουν προκύψει από
επιλογές της προηγούµενης ηγεσίας.
Δεύτερος άξονας: Προετοιµασία, διεργασίες και εργασία για
την κατάθεση συνολικού νοµοθετικού πλαισίου για πρωτοβάθµια,
δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια και τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση. Μάλιστα, τις επόµενες ηµέρες ξεκινάει κιόλας ο διάλογος
µε τα κόµµατα, κατ’ αρχάς για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, αλλά
και για ευρύτερα ζητήµατα, τα οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητά µας. Και προσδοκούµε σε έναν ειλικρινή, ουσιαστικό και
εποικοδοµητικό διάλογο και στην καλλιέργεια συναινέσεων.
Στις διατάξεις που έχουµε καταθέσει: Επαναλαµβάνω ότι στο
νοµοσχέδιο αυτό εισάγουµε προς συζήτηση και ψήφιση στη
Βουλή κάποιες περιορισµένες διατάξεις επείγουσας φύσεως.
Διάταξη πρώτη: Δίνουµε στα πανεπιστήµια µεγαλύτερη ελευθερία και αυτονοµία για τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών. Στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής µας κατεύθυνσης
για µεγαλύτερη ελευθερία και αυτονοµία για τα πανεπιστήµια καταργούµε σε µεγάλο βαθµό το υπερ-ρυθµιστικό πλαίσιο που είχε
εισαχθεί την προηγούµενη περίοδο και δηµιουργεί µία σειρά από
αγκυλώσεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγµα: Γιατί να επαφίεται
στην πολιτεία να ορίσει ότι οι διδάσκοντες στα µεταπτυχιακά
προγράµµατα θα πρέπει να διδάσκουν σε ένα µεταπτυχιακό δωρεάν για να µπορούν να διδάξουν σε άλλο ένα; Ή γιατί να ορίζει
η πολιτεία τις αµοιβές των διδασκόντων στα µεταπτυχιακά; Ας
τα αποφασίζει όλα αυτά ελεύθερα το πανεπιστήµιο στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων του.
Απλουστεύουµε διαδικασίες διαχείρισης µεταπτυχιακών προγραµµάτων και µειώνουµε τον διοικητικό φόρτο στα πανεπιστήµια. Έτσι, ενισχύουµε το αυτοδιοίκητο των ιδρυµάτων, στοχεύοντας στην προσέλκυση περισσότερων καταξιωµένων επιστηµόνων και περισσότερων φοιτητών, καθώς επίσης την προώθηση
και διευκόλυνση της έρευνας και της διδασκαλίας. Το ευρύτερο
κανονιστικό πλαίσιο των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών θα συµπεριληφθεί στο νοµοσχέδιο για τη συνολική αναθεώρηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, το οποίο θα κατατεθεί τους
επόµενους µήνες.
Δεύτερο σηµείο: επαναφέρουµε σταδιακά την κανονικότητα
στα πρότυπα και πειραµατικά σχολεία µέχρι την συνολική ρύθ-
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µιση για την περαιτέρω ενίσχυσή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ουσιαστική στήριξη των πρότυπων και πειραµατικών σχολείων παράλληλα µε την γενικότερη
αναβάθµιση των δηµόσιων σχολείων µας, συνιστά υψηλή µας
προτεραιότητα. Επιδιώκουµε όχι µόνο την αποκατάσταση της
λειτουργίας τους και της θέσης τους στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα, αλλά και την περαιτέρω ενίσχυσή τους. Δυστυχώς -και το
τονίζω- παραλάβαµε τα πρότυπα και πειραµατικά σχολεία σε
τραγική κατάσταση. Αγκυλώσεις του χθες που πληγώνουν ένα
τόσο σηµαντικό θεσµό του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Για
παράδειγµα, η προηγούµενη κυβέρνηση είχε αφήσει τα πρότυπα
και πειραµατικά σχολεία χωρίς επιστηµονικά εποπτικά συµβούλια, χωρίς δηλαδή τα όργανα εκείνα, τα οποία κατευθύνουν στην
ουσία τη δράση του κάθε πρότυπου και πειραµατικού σχολείου.
Πρότυπα και πειραµατικά σχολεία χωρίς επιστηµονικά συµβούλια δεν µπορούν να λειτουργήσουν επί της ουσίας ως πρότυπα
και πειραµατικά σχολεία.
Εµείς, λοιπόν, προβλέπουµε τη συγκρότησή τους και ενισχύουµε τις αρµοδιότητες της Επιστηµονικής Επιτροπής των
πρότυπων και πειραµατικών σχολείων. Στηρίζουµε τον θεσµό των
οµίλων των πρότυπων και πειραµατικών σχολείων, ένα ιδιαίτερο
στοιχείο των σχολείων αυτών, και δίνουµε µάλιστα τη δυνατότητα σε µαθητές να επιλέγουν οµίλους και σε άλλα πρότυπα και
πειραµατικά σχολεία προς διευκόλυνσή τους.
Τρίτον, παρέχουµε επιλογές και ευελιξία για την εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Με τη ρύθµιση
που φέρνουµε προς συζήτηση και ψήφιση παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους παλαιούς αποφοίτους, δηλαδή σε όσους
αποφοίτησαν µέχρι και το σχολικό έτος 2018-2019, οι οποίοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στις ερχόµενες πανελλαδικές εξετάσεις, να επιλέξουν είτε να εξεταστούν µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που θα ισχύσουν το έτος αυτό 2019-2020 είτε µε
τους όρους που ίσχυσαν το προηγούµενο έτος, το έτος 20182019. Θα έχουν, δηλαδή, την επιλογή.
Τέταρτο σηµείο. Αίρουµε τον διαχωρισµό µεταξύ τµηµάτων
ελεύθερης και µη πρόσβασης. Με την προς ψήφιση ρύθµιση
προβλέπουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ίδια και ενιαία
αντιµετώπιση όλων των τµηµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Προτείνουµε, λοιπόν, την άρση της αδικαιολόγητης αυτής
κατηγοριοποίησης µεταξύ τµηµάτων ελεύθερης πρόσβασης και
εισαγωγής κατόπιν εξετάσεων, η οποία ουσιαστικά κατέτασσε
τα τµήµατα σε δύο κατηγορίες, τα τµήµατα υψηλού κύρους και
χαµηλού κύρους. Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δίνουµε
αξία σε όλα τα πανεπιστηµιακά τµήµατα της χώρας και παράλληλα δηµιουργούµε το ίδιο και ξεκάθαρο πλαίσιο για όλους τους
µαθητές. Δεν µπορεί η επιλογή τµήµατος να γίνεται ως άλλο τυχερό παίγνιο, να µπαίνουν στη διαδικασία οι µαθητές να µαντεύουν εκ των προτέρων, ποια τµήµατα θα είναι χαµηλής ζήτησης και άρα χωρίς εξετάσεις. Εµείς θέλουµε οι µαθητές να επιλέγουν συνειδητά το τµήµα που θεωρούν ότι τους ταιριάζει καλύτερα.
Πέµπτη ρύθµιση. Επαναφέρουµε κάτι που ίσχυε µέχρι το Μάιο
2019, αν δεν κάνω λάθος, µέχρι πριν από µερικούς µήνες και που
το κατήργησε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όλως τυχαίως λίγους
µήνες πριν από τις εκλογές. Είναι να αναρωτιέται κανείς, γιατί
άφησε αυτή τη ρύθµιση τέσσερα χρόνια την οποία καταγγέλλει
σφόδρα. Αλλά δεν έκανε κάτι γι’ αυτήν τέσσερα χρόνια, έκανε
λίγους µήνες πριν τις εκλογές. Επαναφέρουµε την επαγγελµατική ισοδυναµία τίτλων σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Κι εδώ
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εισάγουµε και µία αλλαγή που θα
κατατεθεί µε αυτές τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ.
Νίκη Κεραµέως καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινοπουλος): Παρακαλώ
να διανεµηθούν.
Συνεχίστε, κυρία Υπουργέ.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Η επαγγελµατική ισοδυναµία θα κρίνεται από την πολιτεία, από
το ΑΤΕΕΝ, ενώ τα επαγγελµατικά προσόντα θα κρίνονται από
τους επαγγελµατικούς συλλόγους, κάτι µε το οποίο καταλαβαίνω
και οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης συµφωνούν.
Επειδή άκουσα κάποιους συναδέλφους να µιλούν για µία αυτοµατοποιηµένη διαδικασία, δεν είναι ακριβές. Η διαδικασία δεν
είναι αυτοµατοποιηµένη, προβλέπονται ρυθµίσεις για αξιολόγηση κι ενδεχοµένως επιβολή πρακτικής άσκησης ή εξετάσεων,
προκειµένου ακριβώς να αναγνωριστούν τα προσόντα ή η ισοδυναµία.
Επιταχύνουµε το όλο διαδικαστικό πλαίσιο. Οι µεγάλες χρονικές καθυστερήσεις που είχαν διαπιστωθεί στη λειτουργία του
ΣΑΕΠ κρατούσαν δέσµιους χιλιάδες αποφοίτους και έθεταν ευθέως ζητήµατα συµβατότητας του ελληνικού δικαίου µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τα κράτη – µέλη από το ενωσιακό
δίκαιο.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι -και θα κλείσω- φέρνουµε σήµερα ορισµένες ρυθµίσεις που εξορθολογίζουν διαδικασίες και
στις τρεις βαθµίδες της εκπαίδευσης, ενώ σταδιακά τροχοδροµούν µία σειρά από ολοκληρωµένες µεταρρυθµίσεις. Η παρεχόµενη εκπαίδευση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ενισχυθεί στη χώρα µας, βήµα-βήµα, διάταξη διάταξη, ενέργεια ενέργεια θα αναβαθµίσουµε την εκπαίδευση στη χώρα µας και θα
φτιάξουµε ένα πιο ελεύθερο σχολείο κι ένα πιο αυτόνοµο και
σύγχρονο πανεπιστήµιο. Και για να το πετύχουµε αυτό θα επιδιώξουµε τη συναίνεση όλων σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κινήµατος Αλλαγής, κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Αν µου επιτρέπεται, κύριε Λοβέρδο έχει ζητήσει τον λόγο για
πέντε λεπτά ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης διότι πρέπει να αποχωρήσει µετά.
Έχει ζητήσει τον λόγο και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, το λέω για να ενηµερωθείτε
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Κωνσταντίνος
Φραγκογιάννης, για πέντε λεπτά.
Κύριε Φραγκογιάννη, παρακαλώ να είστε εντός χρόνου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αξιότιµες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξιότιµες κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η επιχειρούµενη
µεταρρύθµιση στον τοµέα των διεθνών οικονοµικών σχέσεων και
η ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας σηµατοδοτήθηκε
σαφώς στη νέα αρχιτεκτονική του κυβερνητικού σχήµατος.
Ενταγµένη πλέον η εξωστρεφής οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας στον κρίσιµο τοµέα της εξωτερικής πολιτικής, αποκτά νέα
πλεονεκτήµατα και συνέργειες για την αξιοποίηση των οποίων
και την επίτευξη του επιδιωκόµενου πολλαπλασιαστικού αποτελέσµατος απαιτείται ουσιαστική προσαρµογή των φορέων υλοποίησης αυτής στα νέα δεδοµένα και στις προκλήσεις αυτού του
εγχειρήµατος.
Με το παρόν σχέδιο νόµου επιχειρείται ο µετασχηµατισµός
της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου», το «ENTERPRISE GREECE» σε µία εξωστρεφή, σύγχρονη
και δυναµική εταιρική δοµή που θα συµβάλει στην οικονοµική κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της χώρας.
Το «ENTERPRISE GREECE» αποτελεί το κύριο όχηµα της ελληνικής πολιτείας, τόσο για την προσέλκυση άµεσων επενδύσεων όσο και για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών.
Με τις οργανωτικού και δοµικού χαρακτήρα αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του, παρέχονται τα θεσµικά εχέγγυα και τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να είναι σε θέση ο φορέας να υποστηρίζει µε το βέλτιστο τρόπο τις ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις,
να αναβαθµίσει τη διεθνή οικονοµική θέση της χώρας και να προ-
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άγει τη βιώσιµη ανάπτυξη, σύµφωνα µε τις καλές πρακτικές και
κατά τα διεθνή πρότυπα.
Με τις αλλαγές που επιφέρει στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας το παρόν σχέδιο νόµου, αυτή θα έχει τη δυνατότητα πλέον:
Πρώτον να συµβάλλει στην κατάρτιση ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου εξωστρέφειας και του σχεδίου δράσης αρχιτεκτονικής της διεθνούς εικόνας της χώρας, national brand, παρέχοντας την αναγκαία πληροφόρηση και προτάσεις στη Γενική
Γραµµατεία Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
του Υπουργείου Εξωτερικών.
Δεύτερον, να στηρίζει την πραγµατοποίηση ελληνικών επενδύσεων σε αγορές του εξωτερικού, την ανάπτυξη του διεθνούς
εµπορίου και να εφαρµόζει τεχνικές υποστήριξης των εξαγωγών,
µε σύµπραξη και συµµετοχή σε κοινές δράσεις εξωστρέφειας.
Τρίτον, να κινητοποιεί τους επενδυτές και να τους πληροφορεί
για το θεσµικό, νοµοθετικό, φορολογικό και χρηµατοοικονοµικό
πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα και να προβάλλει
τις αλλοδαπές αγορές τις συνθήκες του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.
Τέταρτον, να αναλαµβάνει την παρακολούθηση, µελέτη, εκπόνηση και εισήγηση µελετών, προτάσεων, µέτρων, προγραµµάτων
και δράσεων για την προώθηση, ενίσχυση και υποστήριξη των
εξαγωγών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την άρση των
αντικινήτρων στις εξαγωγές και την προσέλκυση επενδύσεων.
Έτσι, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες της πραγµατικής οικονοµίας, θεσπίζεται συµβούλιο εξωστρέφειας για την παροχή
συµβουλευτικής υποστήριξης προς το «ENTERPRISE GREECE»
µε τη στιβαρή συµµετοχή συλλογικών φορέων της αγοράς, επιχειρηµατικών ενώσεων και ειδικών εµπειρογνωµόνων. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο συµβάλει ενεργά στην αναβάθµιση του επενδυτικού
κλίµατος, τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στην ελληνική πραγµατική οικονοµία.
Υπό την εποπτεία και το συντονισµό του Υπουργείου Εξωτερικών, η εταιρεία διατηρώντας πλήρως την αυτονοµία της αναβαθµίζεται περαιτέρω και αποτελεί το βασικό εργαλείο για την
υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας, ενώ παράλληλα το «ENTERPRISE GREECE» µέσα από το γραφείο των οικονοµικών και εµπορικών υποθέσεων στις ελληνικές διπλωµατικές αρχές του εξωτερικού, αποκτά αντένες διεθνώς που συνδράµουν ουσιαστικά στην υλοποίηση των δράσεων της.
Στο πλαίσιο αυτό, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου» αποτελεί µία ειδική περίπτωση φορέα, ο
οποίος λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, που εξαιτίας της φύσης της απολύτως εξωστρεφούς αποστολής του,
δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό, αναλαµβάνοντας δράσεις…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ιδρύεται τώρα αυτή ή έχει ιδρυθεί και
την αλλάζετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): To «ENTERPRISE GREECE»; Υφίσταται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Λοβέρδο, ρωτήστε µετά, όταν θα πάρετε τον λόγο.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Με τις σχεδιαζόµενες αλλαγές ενισχύεται ο ρόλος της
εταιρείας, προκειµένου να µην υστερεί σε σύγκριση µε αντίστοιχους φορείς στήριξης της επιχειρηµατικότητας και εξωστρέφειας άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα πρότυπα
αντίστοιχων ευρωπαϊκών καλών πρακτικών στον τοµέα της εξωστρέφειας.
Με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής και απρόσκοπτης λειτουργίας της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», της προσαρµογής στα ως άνω δεδοµένα και τις απαιτήσεις της διεθνούς πρακτικής, επιδιώκεται
στο παρόν άρθρο στα πρότυπα φορέων, των οποίων η λειτουργία δεν συνάδει µε ανελαστικά πλαίσια, η θέσπιση ειδικών προβλέψεων, η άρση περιορισµών που δεν ανταποκρίνονται στις
επιχειρησιακές και λειτουργικές απαιτήσεις του φορέα και η απόδοση της απαιτούµενης ευελιξίας.
Ειδικότερα προβλέπεται η δηµιουργία ενός ειδικού νοµικού
πλαισίου λειτουργίας εντός των γενικών διατάξεων του δηµόσιου
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και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα πάντα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και τις κοινές αξίες που περιβάλλονται σε
αυτήν.
Ειδικότερα καλούµαστε να αποδεχθούµε, να αφοµοιώσουµε
και να ενσωµατώσουµε ουσιαστικά τις απαιτούµενες δοµικές και
λειτουργικές τοµές και γι’ αυτό είναι κρίσιµο να παρέχονται τα
θεσµικά εργαλεία αφ’ ενός στον φορέα και αφ’ ετέρου στο ανθρώπινο δυναµικό που θα κληθεί να υλοποιήσει τις µεταρρυθµίσεις σε ένα συντεταγµένο πλαίσιο διαχείρισης αυτής της αλλαγής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Λοβέρδος και µετά τον κ. Λοβέρδο
έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλης.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, µία φράση, έναν σχολιασµό θα κάνω για τους δύο
προλαλήσαντες Υπουργούς, την προλαλήσασα κυρία Υπουργό
Παιδείας και τον προλαλήσαντα Υφυπουργό Εξωτερικών.
Για την Υπουργό Παιδείας να υποσηµειώσω ότι µέχρι τώρα επί
τρεις - τέσσερις µήνες ασκεί νοµοθετική πρωτοβουλία µε τροπολογίες. Όταν αναλαµβάνει Υπουργός ένα τόσο κρίσιµο Υπουργείο µε εκατοµµύρια διοικουµένους που τα θέµατά τους ανάγονται στο Υπουργείο αυτό και που µονίµως οι διοικούµενοι είναι
δυσαρεστηµένοι, γιατί είναι µεγάλο το εύρος των προβληµάτων
που έχει το Υπουργείο Παιδείας, οφείλει να κάνει συνολικές νοµοθετικές παρεµβάσεις. Η κ. Κεραµέως το πάει ανάποδα. Θέλω
να της θυµίσω, από το Βήµα αυτό, ότι προκάτοχός της και προκάτοχός µου, που νοµοθέτησε µέσω τροπολογιών, εντέλει καταδικάστηκε σε ό,τι αφορά την παρουσία του στο Υπουργείο
Παιδείας, παρ’ ότι είχε εξαιρετικές προθέσεις, σε πλήρη αποτυχία. Το Υπουργείο αυτό δεν ενδείκνυται για παρεµβάσεις αυτού
του επιπέδου. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω το Προεδρείο να κάνει τέτοια διευθέτηση του χρόνου, συνεχίζοντας και αύριο, ενδεχοµένως ή αργά το βράδυ, ώστε να µιλήσουν όλοι από τον κατάλογο
οµιλητών. Η κ. Κεφαλίδου, που θα αναφερθεί στα θέµατα της
παιδείας, είναι από τους τελευταίους στον κατάλογο. Δεν θέλουµε να στερηθούµε τη δική της παρέµβαση. Έχει εµπροθέσµως δηλώσει ότι θέλει να µιλήσει.
Στον Υφυπουργό Εξωτερικών, ο οποίος έκανε µια αναφορά σε
συγχώνευση, εάν κατάλαβα καλά, υφισταµένων εταιρειών θέλω
να πω ότι πριν την οποιαδήποτε θεσµική παρέµβαση αυτού του
επιπέδου οφείλει η Κυβέρνηση να κάνει έναν απολογισµό για το
πώς λειτούργησαν αυτές οι εταιρείες και τα συµβούλια, γιατί
στον τοµέα της οικονοµίας και της ανάπτυξης επί δεκαετίες τα
νοµικά πρόσωπα που ιδρύονται δεν επιτυγχάνουν. Άρα αυτή η
βαριά αρνητική κληρονοµιά υπό όλες τις κυβερνήσεις πρέπει να
είναι οδηγός. Γι’ αυτό θα περίµενα εισηγούµενος από την πλευρά
ενός Υπουργείου µία συγχώνευση να καθιστούσε κτήµα της Εθνικής Αντιπροσωπείας το πώς πορεύτηκαν οι εταιρείες αυτές έως
τώρα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από µόνη της, χωρίς εµείς τα
κόµµατα της σηµερινής ή της προηγούµενης Αντιπολίτευσης να
πάρουµε πρωτοβουλίες, άνοιξε µία συζήτηση σχετικά µε το
πρώτο εξάµηνο του 2015. Επειδή µιλάµε για ανάπτυξη και αριθµούς, το πρώτο εξάµηνο του 2015 απασχολεί. Δεν άνοιξε τη συζήτηση όµως η σηµερινή Αντιπολίτευση, πλην της Αξιωµατικής,
εµείς δηλαδή ή άλλο κόµµα, ή η σηµερινή Κυβέρνηση. Άνοιξε
από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τα στελέχη του.
Δράττοµαι της ευκαιρίας, αφού µιλάµε για αναπτυξιακό σχέδιο
νόµου κατά βάσιν ή έστω κατά τον τίτλο αυτού, να πω ότι το
πρώτο εξάµηνο του 2015 έχουµε προτείνει δεκάδες φορές -και
η κ. Γεννηµατά έχει πάρει σχετική πρωτοβουλία- να αξιολογηθεί
µέσα από τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής των πραγµάτων
επιτροπής. Δεν γίνεται να συνεχίζουµε έτσι, µε µισόλογα πότε
από εδώ και πότε από εκεί.
Κύριε Γεωργιάδη, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, το τρίπτυχο των βασικών προβληµάτων της χώρας ακούει στον εξής
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τίτλο: ανάπτυξη, µετανάστευση, ασφάλεια. Αυτά είναι τα τρία µεγάλα θέµατα που αντιµετωπίζουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες.
Όπου κι αν πας, θα ακούσεις από οποιονδήποτε πολίτη µιλάει
µαζί σου, να σου παραπονιέται για κάτι από αυτά. Προφανώς δεν
αφαιρώ τα θέµατα εξωτερικής πολιτικής, µιλώ για τα υπόλοιπα.
Υπάρχουν ήδη σύννεφα στον ορίζοντα της ελληνικής οικονοµίας.
Είδα µία έκθεση του ΔΝΤ για τα προσδοκώµενα έσοδα του 2020.
Δεν ταιριάζει και τόσο µε τους υπολογισµούς που κάνει η Κυβέρνηση. Τα αρνητικά επιτόκια στον δανεισµό -έχω επισηµάνει από
το Βήµα της Βουλής- αιφνιδιάζουν θετικά όταν αφορά µία οικονοµία που δεν µπορούσε να δανειστεί, αλλά βλέπουµε στην Ολλανδία ο πρώτος τοµέας που χτυπήθηκε από τα αρνητικά
επιτόκια να είναι το συνταξιοδοτικό. Οι προβλεπόµενοι για το
2020 ρυθµοί ανάπτυξης στο 2,8% δεν αποτελούν τους ρυθµούς
ανάπτυξης που έχει ανάγκη η ελληνική οικονοµία, που πρέπει να
είναι σοκαριστικοί για να καταφέρουµε να τα βγάλουµε πέρα µε
τα πρωτογενή πλεονάσµατα τα οποία έχει δεσµευθεί η Ελλάδα
από την προηγούµενη κυβέρνηση να παράγει. Στην καθηµερινή
αγορά -σας µιλάει κι ένας ελεύθερος επαγγελµατίας- το κλίµα
της ευφορίας των πρώτων µηνών δίνει τη θέση του σε µία συγκράτηση, γιατί τώρα αρχίζουν τα κανονικά προβλήµατα, που δεν
έχουν να κάνουν µε την κίνηση της αγοράς ως κλίµα, αλλά µε
την κίνηση της πραγµατικής οικονοµίας.
Άρα περιµένει κανείς από µία κυβέρνηση να πάρει τα πρώτα
ουσιώδη, σηµαντικά µέτρα στον τοµέα της ανάπτυξης. Πού προκύπτουν τέτοιου είδους µέτρα; Συµφωνώ µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκύπτουν από το χτύπηµα, το τσάκισµα της γραφειοκρατίας.
Κύριοι συνάδελφοι, να σας δώσω ένα παράδειγµα απόπειρας
να µειωθεί η γραφειοκρατία από το παρόν σχέδιο νόµου; Το
άρθρο 4 µειώνει τις προθεσµίες. Σωστό. Και λοιπόν; Κάθε προθεσµία που εισάγει ο νόµος, ακόµη και όταν την αναφέρει ως
αποκλειστική, η διοίκηση την εκλαµβάνει ως ενδεικτική. Ποιον
κοροϊδεύετε; Τόσα χρόνια έχουν περάσει. Κάνουµε συζήτηση για
την αναθεώρηση του Συντάγµατος. Λέµε από την προηγούµενη
Βουλή εµείς ότι πρέπει να υπάρξει ρύθµιση στο Σύνταγµα που
να αναφέρει ότι όταν ο νοµοθέτης καθορίζει µία ηµεροµηνία, µια
προθεσµία ως αποκλειστική, την εννοεί. Πολύ σωστά λέτε τώρα
ότι οι τόσες µέρες γίνονται λιγότερες. Ωραία. Η διοίκηση θα σας
πει: εγώ δεν πρόλαβα. Θα έρθει και η νοµολογία µετά να πει ότι
οι προθεσµίες που θέτουν οι νόµοι, ακόµη κι όταν οι νόµοι ορίζουν ότι οι ηµεροµηνίες, οι προθεσµίες αυτές είναι αποκλειστικές, δεν είναι, είναι ενδεικτικές, κατά δύναµιν πορεύεται η δηµόσια διοίκηση. Πώς αντιµετωπίζεται αυτό; Αφήνω το γεγονός
ότι η αλλαγή στις προθεσµίες αφορά δυο- τρεις περιπτώσεις,
δεν στέκοµαι εκεί, πάω βαθύτερα. Θα ήταν πολύ απλό εάν είχαµε
κάνει αυτή τη συνταγµατική αλλαγή, όµως δεν την έχουµε κάνει.
Άρα δεν προκύπτει κάτι από τις διατάξεις αυτές κι εγώ αισθάνοµαι, µε την εµπειρία που διαθέτω, ότι µας κοροϊδεύει η Κυβέρνηση στο προκείµενο.
Δεύτερον, όποιον επιχειρηµατία ρωτήσεις και επικαλούµαι µια
έρευνα της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» προ µηνών, στην οποία
µίλησαν είκοσι επιχειρηµατίες κατέγραψαν µεταξύ των προϋποθέσεων της ανάπτυξης, πρώτον, τη µείωση της γραφειοκρατίας,
καθώς και το σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Για το δεύτερο
δεν έχω εικόνα, δεν µπορώ να κάνω κριτική χωρίς να ξέρω. Για
το πρώτο όµως έχω. Η ίδρυση του επιτελικού κράτους ήταν φαρµακερή νοµοθετική πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά τη µείωση της
γραφειοκρατίας. Τα είχα πει τότε, δεν τα επαναλαµβάνω. Δεν
µπορώ όµως να µην υπογραµµίσω ότι σε αυτό το σχέδιο νόµου
κάνετε τριάντα έξι περίπου αλλαγές στο νόµο για το επιτελικό
κράτος που φέρατε πριν από δύο µήνες και τις έχω εδώ τις αλλαγές. Ορισµένες είναι περιφερειακού χαρακτήρα πράγµατι, ορισµένες, όµως, ακουµπούν και στον πυρήνα της νοµοθετικής
εκείνης πρωτοβουλίας.
Έξι γενικές γραµµατείες και οι διαδικασίες που προβλέπονταν
µε µείωση της γραφειοκρατίας είναι αντίφαση στην ίδια την πρόταση µέσα. Θέλει εδώ ο Υπουργός Ανάπτυξης να µειώσει τη γραφειοκρατία που του έχετε φορτώσει και προσπαθεί να βρει
διέξοδο µε ατοµικές δικές του παρεµβάσεις, εάν τα καταφέρει.
Ωστόσο, η αντίφαση είναι θεσµική. Νοµοθετείτε και σε δύο µήνες
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αλλάζετε το νόµο σας. Ο κορµός του προβλήµατος που έχετε
δηµιουργήσει παραµένει.
Τρίτον, γιατί µόνο µε τοµείς µπορώ να µιλήσω. Εδώ, έχετε
φέρει ένα σχέδιο νόµου, όπως είπα χθες, µε τίτλο «Τι γνωρίζω,
εάν δεν απατώµαι». Τι γνωρίζετε, λοιπόν, αν δεν απατάσθε; Και
λέω: Είναι δυνατόν σε ένα οικονοµικό περιβάλλον, που αφορά
βέβαια τις νέες επιχειρήσεις που πρέπει να ευνοηθούν; Απολύτως σύµφωνος. Ποιος άνθρωπος θα έλεγε το αντίθετο; Οι παλαιότερες; Το Πτωχευτικό Δίκαιο θα το αλλάξετε; Όταν έκανε
την αλλαγή ο κ. Κοντονής προ τεσσάρων ετών, του είχα πει επειδή τυχαίνει να είµαι λίγο κοντά στο θέµα, όχι πολύ, γιατί είναι
δυσχερέστατο νοµικό θέµα το συνολικό θέµα του πτωχευτικούότι δεύτερη ευκαιρία στον πτωχό δεν δίνεις. Ο πτωχός είναι οικονοµικά νεκρός. Εάν σ’ αυτή τη δεκαετία της κρίσης δεν κοιτάξετε και εκείνους που πτώχευσαν αν θέλουν να επανέλθουν, που
δεν µπορούν ούτε ένα δελτίο παροχής υπηρεσιών να εκδώσουν,
τότε τι παρέµβαση στον τοµέα της ανάπτυξης κάνετε; Σηµειακή
µόνο; Μα, τα σηµεία σάς απέδειξα, χρησιµοποιώντας ένα, πως
δεν είναι αποτελεσµατικά. Είναι περιπαικτικά σε ένα βαθµό. Στο
Κληρονοµικό Δίκαιο και στη διαδοχή στις επιχειρήσεις όπου
υπάρχει πρόβληµα, θα κάνετε παρέµβαση; Σε µια σειρά από γραφειοκρατικά προβλήµατα, σηµειακά εδώ, που αφορούν τους
απλούς πολίτες, έχετε εικόνα της αγοράς, για να κάνετε παρεµβάσεις;
Βλέπω µία παρέµβαση τώρα που δεν µπορώ να την αξιολογήσω. Δεν επαναλαµβάνω τυχαία ότι είµαι εν ενεργεία δικηγόρος. Έχω εικόνα τι σηµαίνει. Την τροπολογία του Υπουργείου
Μεταφορών και Υποδοµών, πώς θα την αξιολογήσουµε εµείς;
Αίρει κάποιες αρνητικές συνέπειες για κάποιον που δεν ευδοκίµησε σε µία διαγωνιστική διαδικασία, αν καλά καταλαβαίνω. Ο
ανταγωνισµός τι γίνεται; Και εν πάση περιπτώσει, θέλουµε τον
Υπουργό να µας πει δυο λόγια. Άρα µε συγχωρείτε πάρα πολύ,
χωρίς παρέµβαση στη γραφειοκρατία, το παρατηρητήριο δεν µε
ενδιαφέρει. Μπορώ να συµµεριστώ και την κριτική ότι είναι µία
ακόµα γραφειοκρατική δοµή. Θα αποδειχθεί. Το επισηµαίνω ως
κίνδυνο. Αλλά όταν δεν έχεις επιµέρους τοµές και δεύτερον, δεν
έχεις εικόνα διοίκησης και νοµολογίας, δεν µπορείς να κάνεις παρέµβαση στον αναπτυξιακό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε υποχρεωµένοι
την ανάπτυξή µας να την δούµε όπως οι Φιλανδοί. Δεν ανακαλύψαµε πετρέλαιο. Δεν ανακαλύψαµε φυσικό αέριο, να το έχουµε
αύριο το πρωί µπροστά µας, για να µπορούµε να ενισχύσουµε
την οικονοµία και η ανάπτυξη να φτάσει στον πολίτη. Εδώ πρέπει
εκ των ενόντων να λειτουργήσουµε, χωρίς µεταβιβάσεις κεφαλαίων. Οικονοµία που θα στηριχθεί καθολικά στις µεταβιβάσεις
κεφαλαίων είναι µία αποτυχηµένη οικονοµία. Εδώ πρέπει να
δούµε µε αυτά που έχουµε τι µπορούµε να κάνουµε. Δεν το βλέπουµε, πέρα από τα επιµέρους θετικά σηµεία που έχει αναδείξει
ο εισηγητής µας, κ. Κατρίνης.
Τώρα, στους νέους τοµείς, διαβάζω για τα προβλήµατα που
υπάρχουν σε δεκάδες αναξιοποίητα λιµάνια. Έχω επανειληµµένα
κάνει κριτική σε όλους τους Υπουργούς και στους δικούς µας ως
µέλος του Υπουργικού Συµβουλίου στο θέµα των µαρινών. Τα
υδροπλάνα τα οποία ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, την κοινωνική οικονοµία –αλλάζω λίγο τοµέα- για την οποία τα προγράµµατα ΕΣΠΑ έχουν παγώσει, τις ΚΟΙΝΣΕΠ, που υπήρχε πρόγραµµα εν εξελίξει από την προηγούµενη Κυβέρνηση και το παγώσατε, αυτά τα έχετε παραµερίσει. Θα τα κάνετε; Δεν κατάλαβα
από τη διήµερη συζήτηση εδώ ότι συζητώντας για την ανάπτυξη
συζητάµε µε όρους που σχετίζονται µε αυτά που συµβαίνουν
στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων.
Και για να κλείσω, έκανα χθες µία παρέµβαση. Ένας από τους
πιο επιεικείς Προέδρους, κύριε Κωνσταντινόπουλε, κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση της διαδικασίας, µετά από
εσάς, είναι ο κ. Βίτσας. Χθες, λοιπόν, µου έδωσε τον λόγο να
κάνω µία παρέµβαση όταν µιλούσε ο Υπουργός Εργασίας. Του
είπα ότι έχει κληρονοµήσει στο ασφαλιστικό µία βόµβα. Ενώ
αγωνίζεται για έσοδα, υπάρχει στους ελεύθερους επαγγελµατίες
πλήρης αδυναµία να ρυθµίσουν σήµερα τα χρέη τους. Τους
έδωσε και η προηγούµενη Κυβέρνηση, αλλά και τούτη, τις εκατόν είκοσι δόσεις. Δεν ξέρω τι έγινε και µε την προθεσµία. Αυξή-
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θηκε κατά ένα µήνα, δεν ξέρω, δεν θυµάµαι. Εν πάση περιπτώσει,
πηγαίνουν οι άνθρωποι να ρυθµίσουν τα χρέη τους και τα ταµεία
δεν µπορούν να τους πουν τι οφείλουν. Οι υγειονοµικοί έχουν
πρόβληµα στο 95%. Πώς θα πάρετε χρήµατα;
Έρχεται εδώ ένα ολόκληρο Υπουργικό Συµβούλιο και χαµογελάει. Όλα πάνε καλά. Λες και, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αρκούσε µία κυβερνητική µεταβολή, για να λυθούν τα
προβλήµατά µας. Τότε να κάναµε δέκα το χρόνο, για να τα λύναµε όλα. Δεν είναι έτσι. Και όταν δεν καταγράφεις τα προβλήµατα που παρέλαβες, σε λίγο τα έχεις δηµιουργήσει ο ίδιος.
Και έκανα µία παρέµβαση, κύριε Πρόεδρε, και του είπα: Τι θα
γίνει µε τις ρυθµίσεις χρεών επί αδυναµίας προσδιορισµού του
πόσο είναι το χρέος; Τι θα γίνει µε αυτόν που θέλει να είναι ενήµερος σήµερα, γιατί είναι επαγγελµατίας και έχει υποχρεώσεις
και ό,τι βάζει ως σηµερινή οφειλή πηγαίνει στον κάδο των παρελθουσών οφειλών. Τι θα γίνει µε αυτό; Υπάρχει απάντηση; Πήγε
να απαντήσει εκεί, αλλά του είπε ο Πρόεδρος να το αφήσει για
κάποια άλλη στιγµή και χάθηκε το θέµα. Όµως θα το επαναφέρω
συνέχεια. Είναι η τέταρτη φορά που το λέω στην Ολοµέλεια της
Βουλής. Ή θα δώσει η Κυβέρνηση εντός του τρέχοντος έτους
µία λύση ή θα πάρει µέσα στο 2020 τα προβλήµατα του πρόσφατου παρελθόντος. Και ξέρετε ένα από αυτά ποιο είναι; Στη
«σοφία» του ο ΣΥΡΙΖΑ καθόρισε ότι από το σωτήριο έτος 2020
δεν θα υπολογίζεται ως µη φορολογητέο εισόδηµα οι εισφορές
που καταβάλλονται. Θα πληρώνεις και θα θεωρείται φορολογητέο εισόδηµα η καταβολή του ποσού της εισφοράς. Ακούµε, διαβάζουµε. Έχουµε καταντήσει να προσπαθούµε να ψηλαφούµε
τα κυβερνητικά σχέδια στα οικονοµικά σκέλη των εφηµερίδων.
Ακούµε ότι αυτό θα αλλάξει. Θα αλλάξει; Χθες αγόρευε επί µισή
ώρα ο Υπουργός Εργασίας και τα σηµαντικά αυτά θέµατα δεν
τα έθιξε.
Είναι δεδοµένο ότι έτσι δεν µπορούµε να προχωρήσουµε.
Όταν ειδικά µιλάµε για ανάπτυξη, ή είµαστε σαφείς και δείχνουµε
στην αγορά ότι ξέρουµε τι λέµε ή καλύτερα να µην µιλάµε και να
µην ασκούµε νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Λοβέρδο.
Να ενηµερώσω ότι έχει κατατεθεί αίτηµα διενέργειας ονοµαστικής ψηφοφορίας και από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Επίσης, ο κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, Βουλευτής Νοµού Κοζάνης, ζητεί άδεια απουσίας από 25-10-2019 έως 27-10-2019,
προκειµένου να µεταβεί στην Κύπρο για προσωπικούς λόγους.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μέχρι τώρα, και ο εισηγητής µας και
οι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας που τοποθετήθηκαν, έχουν θίξει τις περισσότερες πλευρές και έχουν αποκαλύψει τι κρύβεται πίσω από αυτό το νοµοσχέδιο που έχει τίτλο
«Επενδύω στην Ελλάδα». Οµολογουµένως, δεν ξέρω αν έχει ξανασυµβεί ποτέ νοµοσχέδιο να έχει έναν τέτοιο τίτλο. Συνήθως,
τα νοµοσχέδια αναφέρονται στην ανάπτυξη, σε όλα αυτά τέλος
πάντων. Αλλά νοµοσχέδιο µε τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα» µάλλον διαφηµιστικό σποτ θυµίζει. Και αν θέλουµε να το µεταφράσουµε αυτό το διαφηµιστικό σποτ, για να καταλαβαίνει ο κόσµος
τι συµβαίνει, θα µπορούσαµε να πούµε τι λέει το σποτ: Μονοπώλια, επιχειρηµατικοί όµιλοι, καπιταλιστές ντόπιοι και ξένοι, πολυεθνικές, ελάτε, περάστε!
Έχει χρήµα η Ελλάδα. Από πού; Γδάρατε τον κόσµο όλα αυτά
τα χρόνια, τον τσακίσατε και υπερηφανεύεστε για τα πλεονάσµατα. Έχουµε φυσικό πλούτο και όλες οι Κυβερνήσεις τον ξεπουλάτε και τον έχετε βάλει και στο ταµείο. Έχουµε συγκριτικά
πλεονεκτήµατα να σας προσφέρουµε και ταυτόχρονα, έχουµε
και θεσµικό πλαίσιο στα µέτρα σας. Έχουµε φτηνό, ευέλικτο εργατικό δυναµικό. Δεν είναι αλήθεια; Και όµως, αυτά δεν φτάνουν.
Παίρνουµε τώρα και άλλα µέτρα για να σταµατήσει να διεκδικεί
ο εργαζόµενος, να κλαίει τη µοίρα του, να περιµένει να πέσει το
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µάνα εξ ουρανού, να σταµατήσει και αν όχι –αυτό δεν γίνεται- να
περιορίσει αυτές τις απεργίες που χαλάνε την εικόνα της πόλης,
µιας πόλης που τα τρία τέταρτα του κόσµου ζει στη σύγχρονη
φτώχεια και την εξαθλίωση.
Έχουµε, λοιπόν, και καινούργια µέτρα για να µπορείτε ανεµπόδιστα, έτσι νοµίζετε τουλάχιστον εσείς, να φουσκώνετε τα
πορτοφόλια σας. Έχουµε, επίσης –λέει η Κυβέρνηση- και ένα
καλό παραµύθι να προσφέρουµε στον λαό λέγοντας ότι µε όλα
αυτά που κάνουµε, που θα πάει η Ελλάδα µπροστά, θα έχουµε
βιώσιµη ανάπτυξη, Νέα Δηµοκρατία, δίκαιη ανάπτυξη καπιταλιστική, ΣΥΡΙΖΑ, ανάπτυξη µε κοινωνικά χαρακτηριστικά, ΚΙΝΑΛΠΑΣΟΚ, όπου σε αυτή την ανάπτυξη και οι καπιταλιστές θα
αυξάνουν τα κέρδη τους και οι εργαζόµενοι θα κερδίζουν.
Το 0,9% του παγκόσµιου πληθυσµού έχει το 46% του παγκόσµιου πλούτου, κύριε Λιβανέ. Αυτό το σύστηµα υποστηρίζετε.
Και µας κάνετε και κριτική. Καλά κάνετε, είµαστε δεκτικοί και δεν
έχουµε κανένα πρόβληµα.
Η Κυβέρνηση λέει και κάτι άλλο, είτε έµµεσα είτε άµεσα, ότι
σε αυτό το παραµύθι που σερβίρουµε στον κόσµο έχουµε και
συµµάχους που είναι τα άλλα κόµµατα, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το
ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ είναι και άλλοι, που βέβαια πέραν από τις φραστικές επιµέρους διαφορές που υπάρχουν και γι’ αυτό πρέπει να
υπάρχουν για να εναλλάσσεται το παιχνίδι, στηρίζουν, όµως,
αυτό το παραµύθι της ανάπτυξης, της καπιταλιστικής ανάπτυξης,
γιατί είναι καπιταλιστική ανάπτυξη, σερβίροντας στον λαό πάλι
ότι θα είναι ωφέλιµη για όλους και ότι θα πάει η Ελλάδα µπροστά.
Πώς θα πάει µπροστά η Ελλάδα; Για να δούµε αυτή η ανάπτυξη πού οδηγεί: Ο εργαζόµενος 700 ευρώ για να ζήσει,
700.000.000 ευρώ ο εφοπλιστής. Ο νέος άνθρωπος 400 ευρώ και
400.000.000 ευρώ ο τραπεζίτης. Η νεολαία 200 ευρώ και 300
ευρώ, 200.000.000 ευρώ και 300.000.000 ευρώ οι βιοµήχανοι και
οι µεγαλέµποροι.
Αυτή είναι η ανάπτυξη, ψέµατα λέµε; Έτσι δεν είναι; Πόσοι
είναι αυτοί που κατέχουν τη συντριπτική πλειοψηφία του πλούτου στην Ελλάδα; Μια χούφτα, µπροστά στον πληθυσµό. Τέτοια
ανάπτυξη υπάρχει και το ότι είναι για όλους, αφήστε το, δεν είµαστε όλοι ίδιοι. Σας είπα τα στοιχεία, δεν µπορεί να ισχυρίζεστε
–και µιλάµε στον κόσµο τώρα- ότι αυτοί που είναι ζάµπλουτοι
παίρνουν και άλλα προνόµια και αυτοί που ζουν στη φτώχεια καταδικάζονται όλο και σε χειρότερη ζωή να ζουν.
Αυτή είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη που προϋποθέτει αύξηση
των κερδών και η αύξηση των κερδών, εκτός εάν τετραγωνίσετε
τον κύκλο, βγαίνει από την εκµετάλλευση, από τη στυγνή εκµετάλλευση των εργαζοµένων, από την εντατικοποίηση της εργασίας, δηλαδή από αυτούς που παράγουν τον πλούτο.
Και επειδή βάζετε ερωτήµατα εδώ και κοροϊδεύετε τον κόσµο
συνολικά όλοι σας που υπερασπίζεστε αυτήν την βαρβαρότητα,
ρωτάµε: Ποιος παράγει τον πλούτο; Αν σταµατήσουν να δουλεύουν οι εργαζόµενοι, κινείται τίποτα; Όχι. Αν σταµατήσουν οι
εργοδότες, κινείται; Όλα κινούνται. Μπορούν οι εργαζόµενοι όλα
να τα κινήσουν όλα και σήµερα είναι σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο
και αυτό είναι το ζητούµενο για την µελλοντική κοινωνία.
Επιγραµµατικά: Τι δίνει, γιατί δίνει, αυτό το νοµοσχέδιο; Πολλά. Οι ΣΔΙΤ µετατρέπονται σε στρατηγικού χαρακτήρα συµβάσεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Γιατί; Για να µπορούν να πάρουν τα κίνητρα, δηλαδή τα λεφτά του κόσµου. Τα µαζέψατε
τόσα χρόνια για να τα δώστε στους επιχειρηµατίες για να διευκολυνθούν οι ιδιωτικοποιήσεις. Ποιον συµφέρουν; Το κεφάλαιο
ή τους εργαζόµενους; Μπας και δεν υπάρχει κεφάλαιο; Υπάρχει.
Δεύτερον, διπλασιασµός συντελεστή δόµησης για µικρότερες
επενδύσεις. Και όταν λέµε µικρότερες, το φανταζόµαστε, δεν
είναι κανένα µαγαζάκι. Τι σηµαίνει πρακτικά -το ξέρει όλος ο κόσµος- να διπλασιάσεις τον συντελεστή; Τροµερό χρήµα, ιδιωτικοποίηση ελέγχων. Τα λέω όπως τα είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος εδώ και τα ανέλυσε επιγραµµατικά.
Ιδιωτικοποίηση ελέγχων. Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει. Θα
φτιάχνουν τα πλάνα των επενδύσεων, θα ελέγχουν εάν υλοποιούνται και θα προχωράνε και θα ζουν καλά και εµείς καλύτερα.
Άρα ό,τι δηλώσει ο επιχειρηµατίας αυτό ισχύει. Τελειώνουν και
οι έλεγχοι.
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Εγκατάσταση στην Αττική επιχειρήσεων µεσαίας όχλησης.
Ερώτηµα: Θα τα πάτε στην Εκάλη; Δεν φαντάζοµαι. Στην Κηφισιά; Στο Ψυχικό; Όχι, βέβαια. Πού θα τα πάτε; Σε λαϊκές συνοικίες για να επιδεινώσετε ακόµα και να υποβαθµίσετε την κατάσταση των εργαζοµένων και να υποβαθµίσετε τις λαϊκές συνοικίες.
Απόφαση –λέει- Δηµοτικού Συµβουλίου µε απλή πλειοψηφία καταργείται η ενισχυµένη- για την ιδιωτικοποίηση τοµέων. Ποιων
τοµέων; Των κερδοφόρων. Τι κάνετε, για να το ξέρει και ο κόσµος;
Απορρίµµατα ίσον χρυσός, το ξέρουν όλοι σήµερα. Μεγάλη
επένδυση µε µεγάλα κέρδη. Ηλεκτροφωτισµός, πεδίο καινούργιο, λαµπρό και το πράσινο και η πράσινη οικονοµία, το νέο πεδίο
κερδοφορίας. Ποιο είναι το µυστικό εδώ, για σας που αναφέρεστε στο ρίσκο του επιχειρηµατία; Είναι εξασφαλισµένα όλα, γιατί
είναι ανταποδοτικά. Θα τα πληρώσει ο κοσµάκης και ο επιχειρηµατίας θα βγάζει κέρδη συνέχεια και συνέχεια και θα τα αυξάνει.
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων που είναι ενταγµένο στις
αναπτυξιακές προτεραιότητες. Πέστε µας εσείς για τα έργα που
έχουν να κάνουν µε τη ζωή κυριολεκτικά -εννοούµε τη ζωή και
όχι γενικά- του λαού, θα τα επιδοτήσετε; Τα αντιπληµµυρικά; Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα θεωρεί επιλέξιµα. Παροµοίως και τα
αντιπυρικά.
Σχετικά µε την αντισεισµική προστασία. Πόσα σχολεία και
πόσα κτήρια δεν έχουν ελεγχθεί; Αυτά θα τα δώσετε; Όχι, βέβαια
και γι’ αυτό τα εντάσσετε στη στρατηγική τη συνολική για να φύγουν αυτά από τη µέση, καθώς και πάρα πολλά, όπως εξαίρεση
ονοµαστικών µετοχών. Αλήθεια, ο δηµοσιογράφος θα κάνει δήλωση πόθεν έσχες και ο ιδιοκτήτης δεν θε κάνει; Πώς γίνεται
αυτό;
Σχετικά µε την αξιολόγηση ερευνητικού κέντρου. Από πού;
Από όλα τα νοµικά πρόσωπα.
Σχετικά µε τα µεταπτυχιακά και τη δωρεάν παιδεία. Ζήτω! Πληρώνεις από το δηµοτικό µέχρι και το µεταπτυχιακό. Ποιος επιβαρύνεται; Ποιος δεν µπορεί να πληρώσει; Τα φτωχά λαϊκά στρώµατα συνολικά. Αυτή είναι η πολιτική, για να µην πω όλα στους
κεφαλαιοκράτες. Χρήµα ζεστό, γιατί αυτό είναι plus, για να χρησιµοποιήσω γνήσια Ελληνικά, δηλαδή προστίθεται σε όλα τα
προηγούµενα προνόµια που έδωσε και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, µειώνοντας φορολογίες, τα διανεµόµενα κέρδη κ.λπ. και τώρα έρχεται η Νέα Δηµοκρατία ως πρωταθλήτρια να πάει και
παραπέρα. Φορολογία 5% για τα διανεµόµενα καθαρά κέρδη,
γιατί υπάρχουν και άλλα κέρδη κρυµµένα, 20% και 22% για τον
µισθωτό. Φτάνουν αυτά; Δεν φτάνουν.
Έρχεται το δεύτερο πακέτο, το δεύτερο και φαρµακερό που
είναι ουσιαστικό, που είναι ένα µεγάλο δώρο σε όλους αυτούς
που κλέβουν τον ιδρώτα του εργαζόµενου.
Ακόµη, αλλαγές στο Εργατικό Δίκαιο που επιχειρούν τώρα να
δώσουν χαριστική βολή στα εργασιακά δικαιώµατα και στις συνδικαλιστικές ελευθερίες που έχουν αποµείνει. Είναι κεραυνός εν
αιθρία; Αιφνιδιάστηκαν κάποιοι ότι δεν θα γίνονταν αυτά; Όχι,
είναι συνέχεια της επίθεσης που έχει ξεκινήσει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Να µην πάω παλαιότερα, µετά το 1990 που άρχισαν να αφαιρούνται το ένα µετά το άλλο, αλλά να πάω τα τελευταία χρόνια.
Είναι συνέχεια της επίθεσης στα δικαιώµατα, σε ό,τι αποµένει,
από όλες µα, όλες τις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν τη χώρα όλο
αυτό το διάστηµα και ιδιαίτερα µέσα στα µνηµόνια.
Τσακίσατε τους εργαζόµενους όλοι σας, τους λιώσατε όλα
αυτά τα χρόνια και δεν πειράξατε κανέναν από τους µεγάλους,
ούτε εθελοντική προσφορά δεν ζήτησαν και εθελοντική φορολογία. Σκεφθείτε, γιατί δεν λέτε και στον κόσµο να πηγαίνει εθελοντικά στην εφορία; Αυτά είναι συνέχεια της προηγούµενης πολιτικής και τα αναφέρω: Ρύθµιση κατώτατου µισθού.
Εσείς, που λέτε για ελεύθερες διαπραγµατεύσεις, ποιος το
αποφασίζει; Ο Υπουργός. Νόµος της Νέας Δηµοκρατίας που
έγινε Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι θέµα ονοµάτων. Τα ονόµατα κρύβουν πίσω τους πολιτικά κόµµατα.
Τι ήταν αυτό; Αποφασίζει ο Υπουργός µε κριτήριο τι; Τις ανάγκες των εργαζοµένων; Την απώλεια; Όχι. Την ανταγωνιστικότητα
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της οικονοµίας, δηλαδή τα συµφέροντα των µεγαλοεπιχειρηµατιών και του κεφαλαίου.
Δεύτερον, δικαίωµα ενώσεων προσώπων για σύναψη επιχειρηµατικών συµβάσεων, ο δούρειος ίππος µέσα στο εργατικό κίνηµα, που διατηρήθηκε και συνεχίζει και αυτές µάλιστα υπερέχουν των κλαδικών, υπονοµεύουν την αρχή δηλαδή της ευνοϊκότερης ρύθµισης.
Ποιος τα έκανε αυτά; Όλοι σας. Νέα Δηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Το
καταργήσατε; Όχι. Γιατί; Δεν το ξέρατε ότι υπονοµεύει ουσιαστικά το συνδικαλιστικό κίνηµα; Και φυσικά ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.
Τρίτον, κατάργηση έρχεται τώρα της εύνοιας, της δυνατότητας για τον εργαζόµενο να επιλέξει την ευνοϊκότερη σύµβαση.
Και ήρθε και ο απεργοκτόνος νόµος «απαρτία 50% συν 1», που
το ψηφίσατε εν χορδαίς και οργάνοις. Ζήτω! Πανηγύριζε ο κ. Γεωργιάδης µαζί µε τον ΣΥΡΙΖΑ και έδινε συγχαρητήρια. Και σας
ρωτάµε: Εσείς κυβερνήσετε και κυβερνάτε µε 50% συν 1; Δεν
ντρέπεστε να ζητάτε από τον εργαζόµενο να αποφασίσει για την
απεργία και εσείς να κυβερνάτε µία χώρα µε 23%; δηµοκρατία,
ε; Αυτή είναι δηµοκρατία! Αστική εννοώ. Αυτός ο απεργοκτόνος
νόµος.
Κάθε κυβέρνηση, λοιπόν, µέχρι τώρα κινούνταν στην ίδια
γραµµή. Η γραµµή ήταν: Στηρίζουµε, πληρώνει ο εργαζόµενος
όλα και την κρίση κ.λπ.. Τσακίζουµε τον εργαζόµενο και στηρίζουµε το µεγάλο κεφάλαιο. Και προσπαθούµε –αυτό κάνετε όλα
αυτά τα χρόνια- όσο µπορούµε να υπονοµεύσουµε την δυνατότητα που έχει ο εργαζόµενος για να οργανώσει την πάλη του και
να διεκδικήσει.
Τώρα µε αυτό το νοµοσχέδιο τι έρχεται; Το 68% το κάνατε ο
ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια θερµά, κύριε Τσακαλώτο. Μη ζητήσετε
τον λόγο επί προσωπικού. Και έρχεται το 32%, που είναι και πιο
σκληρό και που το γλυτώσατε γιατί χάσατε. Γιατί έτσι θα πήγαινε,
στη συντριπτική του πλειοψηφία, µε επιµέρους διαφορές, γιατί
είναι απαιτήσεις και τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εµάς στις διαπραγµατεύσεις που κάνετε, απλά δεν τα λέτε στον κόσµο. Τώρα
έρχεται το 32% να το συµπληρώσει πιο γρήγορα και πιο άγρια η
Νέα Δηµοκρατία.
Πρώτον, το ξαναείπα, ανατρέπεται η αρχή της ευνοϊκότερης
ρύθµισης για τον εργαζόµενο και µετατρέπεται κυνικά σε ευνοϊκότερη ρύθµιση για τους επιχειρηµατικούς οµίλους και τους εργοδότες. Υπερισχύουν οι επιχειρησιακές έναντι των κλαδικών.
Και θα µας πει κανένας, µα καλά, τι έχετε µε τις ενώσεις των προσώπων; Τι «τι έχουµε»; Οι εργοδότες τις φτιάχνουν. Βάζουν δύο
τσανάκια τους εκεί, να το πω έτσι, υποτακτικούς τους…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πάρω και τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε, όπως συµφωνήσαµε στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Φτιάχνουν µία ένωση, υπογράφουν µια σύµβαση, η οποία τελικά υπερισχύει της κλαδικής και αυτό τι στόχο έχει; Να µειώσει
συνολικά τις αποδοχές των εργαζοµένων. Τέτοιοι ηγούνται εκεί
στη συντριπτική πλειοψηφία των ενώσεων προσώπων. Και βέβαια
ο στόχος είναι γενικότερος, µε όλο αυτό το πλαίσιο να µειωθεί ο
µέσος µισθός στο κατώτατο επίπεδο. Ποιος το ζητάει αυτό; Οι
οργανώσεις των επιχειρηµατιών. Αυτοί ζητάνε να µειωθεί ο
µέσος µισθός και λένε, ξεδιάντροπα θα έλεγα, ότι είναι πολύ µεγάλος για τα δεδοµένα της Ελλάδας.
Οι εξαιρέσεις που εισάγετε για τις επιχειρήσεις που έχουν οικονοµικά προβλήµατα και άλλες, που είναι πολλές και αφορούν
δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενους, είναι δούρειος ίππος για την
κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων.
Πρώτο ερώτηµα. Ποιος θα καθορίζει τα κριτήρια ότι µια επιχείρηση έχει οικονοµικά προβλήµατα; Ο Υπουργός. Γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις έτσι λένε. Λέτε ότι είναι µόνο αυτές που
είναι σε πτωχευτική διαδικασία. Λάθος. Είναι κι άλλες και κοινωνικού χαρακτήρα και όλα τα υπόλοιπα, που απασχολείται χιλιάδες κόσµος, και υπάρχει και η δυνατότητα αυθαίρετα ο Υπουργός να καθορίζει κι άλλες.
Κατ’ αρχάς, αυτό έχει πρόβληµα συνταγµατικότητας, εξαιρεί
δηλαδή δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενους. Και τι κάνετε; Βάζετε
το ψεύτικο δίληµµα: «Τι προτιµάτε; Να κλείσουν επιχειρήσεις ή
να µειωθούν οι µισθοί;». Μάλιστα! Γιατί κλείνουν οι επιχειρήσεις;
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Γιατί πάνε στη Βουλγαρία και αλλού; Δεν έχουν εθνική συνείδηση; Φυσικά και δεν έχουν, πάνε για κέρδη, γι’ αυτό πάνε εκεί.
Βάζετε φραγµούς; Όχι. Γιατί άλλο κλείνουν οι επιχειρήσεις; Θα
µιλήσουµε µε όρους πιάτσας, για να µιλήσουµε λαϊκά: Όµιλος
µε πέντε επιχειρήσεις, που τις έχει νοµοθετικά φτιάξει µια χαρά,
χρεωκοπεί τη µία, δεν πληρώνει κανέναν, ούτε στα δικαστήρια
δεν έχουν πάει ακόµα και όλες οι άλλες είναι κερδοφόρες. Και ο
ίδιος ζει ζάµπλουτος.
Επιχειρήσεις χρεοκοπηµένες και πτωχές και επιχειρηµατίες
εκατοµµυριούχοι για να µη πω δισεκατοµµυριούχοι. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Και έχετε φτιάξει ένα τέτοιο σχέδιο παντού όµιλοι ολόκληροι που ξεχωρίζουν. Δεν θέλω να πω ονόµατα, γιατί
δεν κάνει, γιατί είναι πάρα πολλοί και πρέπει να µιλάµε ώρες. Σε
αυτούς, λοιπόν, τι θα κάνετε;
Ακόµα, αναφορικά µε αυτό το ρίσκο που λέτε, δεν πήρε το
ρίσκο; Να το πληρώσει. Δεν µπορεί να είναι ζάµπλουτος αυτός
και να µην πληρωθούν οι εργαζόµενοι ή να ζητάει από εργαζόµενους να µειώσουν τους µισθούς. Πάλι οι εργαζόµενοι δεν θα
πληρώσουν; Όταν όµως τα κέρδη του πάνε στα ύψη -το λέω όχι
ότι το υποστηρίζουµε, γιατί δεν γίνεται και οδηγεί αλλού, το έχω
ξαναπεί- βάλτε το 15% των κερδών στους µισθούς υποχρεωτικά
µε νόµο. Γιατί δεν το κάνετε; Και γιατί κάνετε στους εργαζόµενους υποχρεωτικά να µειώσουν τις αποδοχές τους; Να η σκληρή
ταξική και απάνθρωπη πολιτική.
Η δεύτερη πλευρά αφορά την ωµή παρέµβαση του κράτους
αλλά και της εργοδοσίας -πακέτο πάνε- στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήµατος. Και λέµε: Με ποιο δικαίωµα εσείς, κυβέρνηση….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Παφίλη, έχω…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Συµφωνήσαµε στη Διάσκεψη των
Προέδρων, αν δείτε τα Πρακτικά, ότι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, δεν είναι έτσι, δε
συµφωνήσαµε, µισό λεπτό…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: …µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη
δευτερολογία τους. Ναι ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι. Ήµουν κι εγώ
στη Διάσκεψη των Προέδρων. Λοιπόν, πρέπει να σεβαστούµε και
τους Βουλευτές. Ακούστε κάτι…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι, για να σεβαστούµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με αφήνετε; Να πω
κι εγώ την άποψή µου. Η δευτερολογία έχει ένα πρακτικό νόηµα,
όταν εξαντλούνται οι πρωτολογίες. Οι πρωτολογίες όµως όλων.
Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώστε όσο γίνεται γρηγορότερα,
διότι είµαστε σε πολύ χαµηλό βαθµό οµιλιών Βουλευτών. Κάντε
µου τη χάρη για να διευκολυνθούν όλοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν σας απασχολεί
αυτό, γιατί δεν βάζατε τέσσερις µέρες, να µιλήσουν όλοι, και επί
της αρχής και επί των άρθρων, όπως προτείναµε εµείς; Γιατί
πάτε «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε;» και τώρα κάνετε και τον
υποστηρικτή να µιλήσουν; Στη Διάσκεψη των Προέδρων ξεκαθάρισε ο κύριος Πρόεδρος ότι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι,
αν θέλουν, µπορούν να χρησιµοποιήσουν και τη δευτερολογία
τους. Αυτό προσπαθώ να κάνω και δεν θα πάω παραπέρα και µου
έχετε φάει και δυόµισι λεπτά.
Συνεχίζω, λοιπόν. Μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων και
δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αλήθεια, ποιο σατανικό
µυαλό ή ποια σατανικά µυαλά τα σκέφτηκαν αυτά; Με ποιο δικαίωµα εσείς θα παρέµβετε στη λειτουργία των σωµατείων; Από
πού τα βρήκατε; Τα σωµατεία έχουν καταστατικά, ελέγχονται
από τα πρωτοδικεία, τελεία και παύλα. Θέλετε να διασταυρώσετε
τι γίνεται; Πάρτε τα µητρώα. Πάρτε τα από τα πρωτοδικεία όλα.
Και πώς έγιναν εκλογές και ποια είναι τα διοικητικά συµβούλια.
Υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία στα πρωτοδικεία, ναι ή όχι; Τι το
θέλετε, λοιπόν, το γενικό φακέλωµα; Γιατί περί αυτού πρόκειται.
Τι θέλετε να πετύχετε µε αυτό; Ποιος θα έχει πρόσβαση στο µητρώο; Θα το αποφασίζει ο Υπουργός. Για να µην πω τώρα ότι µε
τα σύγχρονα µέσα θα τα χακάρουν όλα και ο κάθε εργοδότης
θα έχει το µητρώο ποιος είναι στο σωµατείο, για να µπορεί να
ξεδιαλέγει. Αυτή είναι η ουσία, γι’ αυτό το θέλετε το µητρώο.
Ενδιαφέρεστε για τη νοµιµότητα της ΓΣΕΕ; Πω πω! Που είναι
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ο κ. Βρούτσης; Δεν ξέρει τίποτα τι συµβαίνει σε αυτόν τον τόπο.
Πάρτε το εξώδικο, το έχουµε καταθέσει στα πρακτικά, ενενήντα
δύο σελίδες, για να δείτε τέρατα και σηµεία των εκλεκτών σας
της συνδικαλιστικής µαφίας που έχει βγάλει χίλιους διακόσιους
οικοδόµους στην Καλαµπάκα ότι ψήφισαν και δεν υπάρχουν ούτε
εκατόν πενήντα. Και πάρα πολλά. Διευθυντικά στελέχη, τέρατα
και σηµεία, καταγεγραµµένα µε στοιχεία όλα αυτά. Άµα θέλετε
να ξεκαθαρίσετε, πάρτε να τα µάθετε. Το µητρώο είναι η λίστα
που θα πάει στους επιχειρηµατίες για να απαλλαγούν.
Δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Μα, αλήθεια, έχετε
ξεφύγει από κάθε όριο. Δηλαδή θα κάθεται ο άλλος στο σπίτι του
και θα ψηφίζει αν θα κάνουµε απεργία ή όχι, θα ψηφίζει για τα
µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Θα τον πιάνει ο εργοδότης
από το σβέρκο, να το πω έτσι, στους περισσότερους -γιατί αυτά
που συµβαίνουν τα είπε και ο κ. Βρούτσης, απλά τα ενισχύει- και
θα του λέει «κάτσε στο το κοµπιούτερ και ψήφισε, να δω και τι
ψηφίζεις». Ναι ή όχι; Ναι.
Δεύτερο θέµα, είναι διαβλητά όλα αυτά τα συστήµατα; Είναι
και χακάρονται όλα, για να χρησιµοποιήσω τέτοια λέξη.
Τρίτο και σηµαντικότερο, τι θέλετε να κάνετε; Θέλετε να ευνουχίσετε το εργατικό κίνηµα από τη δύναµή του και η δύναµή
του είναι η συλλογικότητα, είναι η συζήτηση, είναι η αντιπαράθεση επιχειρηµάτων, είναι η ταξική αλληλεγγύη. Και αυτό δεν γίνεται από το κινητό στο σπίτι, ούτε από τον κινητό ή τον σταθερό
υπολογιστή του αφεντικού. Θα πάει στη συνέλευση, θα µιλήσει,
θα ακούσει, θα δει τους άλλους συναδέλφους του, αυτό θέλετε
να ευνουχίσετε, αυτό θέλετε να σπάσετε, αυτό, να αποµονωθεί
ο καθένας στον εαυτό του, στο σπίτι του. Και αφήστε τα περί
«σύγχρονης τεχνολογίας». Τι λέτε; Δεν ντρέπεστε λιγάκι; Δεν θα
αποφασίζει ο άλλος, δεν θα πάει στη συνέλευση; Θέλετε να τα
καταργήσετε όλα αυτά; Τι θέλετε να κάνετε, Γκόθαµ; Μια κι είναι
και της της µόδας. Αυτό θέλετε. Θέλετε όσο µπορείτε να τσακίσετε τη δύναµη που έχουν οι εργαζόµενοι.
Θα πω και κάτι ακόµα. Αυτό δείχνει έναν κυνισµό απίστευτο,
µία εχθρότητα ασύλληπτη, κυριολεκτικά, µε αυτά τα δύο µέτρα.
Απέναντι σε ποιους; Απέναντι σε αυτούς που παράγουν τον
πλούτο. Θέλετε να δηµιουργήσετε και σύγκρουση µέσα στο συνδικαλιστικό κίνηµα. Γιατί λέτε «δίνουµε τη δυνατότητα», δεν είναι
υποχρεωτικό. Μα αυτό ακριβώς θα γίνει, θα βάλουν οι εργοδότες
αυτά που ελέγχουν και άλλοι εργατοπατέρες εξαγορασµένοι
από πολλές πλευρές, και πολιτικά αλλά και οικονοµικά, θα βάλουν τις ενώσεις και άλλα να ψηφίζουν ηλεκτρονικά και θα αρχίσει ο καβγάς µες στο συνδικαλιστικό κίνηµα, ότι εµείς ψηφίζουµε
έτσι, εσείς αλλιώς. Άρα διάσπαση. Αυτή είναι η ιστορία.
Τελευταίο θέµα είναι η δυνατότητα µονοµερούς προσφυγής
στη διαιτησία, που καταργείται. Δεν προστατεύετε την εργασία
ούτε τους εργαζόµενους, προστατεύετε µία χούφτα καπιταλιστές που εκµεταλλεύονται όλο τον κόσµο. Τους δίνετε τα πάντα.
Έχετε την εντύπωση ότι θα µείνουν έτσι αυτά; Μπορεί τώρα να
βλέπετε κι εσείς -και τις ξέρετε πολύ καλά- τις δυσκολίες του εργατικού κινήµατος από πολλούς παράγοντες και την απογοήτευση. Γιατί, εσείς του ΣΥΡΙΖΑ κάνατε τη µεγαλύτερη προσφορά
από όλους, όταν αναπτύχθηκε ο ριζοσπαστισµός, τους απογοητεύσετε και κατέβασαν το κεφάλι. Όµως υπάρχουν εστίες αντίστασης που δυναµώνουν και θα δυναµώνουν όλο και περισσότερο. Δεν θα περάσετε καλά. Σας προειδοποιούµε. Κι εκεί που
λέγατε «σιγή νεκροταφείου», γέµισε Αθήνα διαδηλώσεις παντού.
Και ο κ. Βρούτσης όταν µιλάει εδώ -που απουσιάζει τώρα και
να τα πούµε έτσι τετ α τετ- όταν µιλάει για συµφέροντα συνδικαλιστών, να τα ψάξει στη Νέα Δηµοκρατία, στα γραφεία, να τα
ψάξει στο ΚΙΝΑΛ, να τα ψάξει αλλού, στους εργοδότες που εξαγοράζουν. Αυτοί είναι που έχουν συµφέροντα, και όχι εκείνοι που
από το πρωί µέχρι το βράδυ τρέχουν και παλεύουν και απολύονται κατά χιλιάδες κιόλας, µέχρι τώρα, από τους εργαζόµενους,
γιατί προσπαθούν να υπερασπίσουν στοιχειώδη δικαιώµατα.
Εµείς θα είµαστε στην πρώτη γραµµή. Ο κόσµος πρέπει να ξανασυσπειρωθεί στα σωµατεία, να πετάξει έξω τους εργατοπατέρες, να στηρίξει τις ταξικές δυνάµεις. Το ΚΚΕ θα είναι στην πρώτη γραµµή, και για το σήµερα, ενταγµένο στη γενική ανατροπή,
και όχι στην υπηρεσία της βαρβαρότητας του καπιταλισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ.
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Φραγγίδης Γεώργιος από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση αυτή ήρθε στην εξουσία, διακηρύττοντας ότι βασικός άξονας του προγράµµατός της και κυρίαρχη
φιλοσοφία της για την ανάκαµψη της χώρας είναι η ανάπτυξη.
Δηµιούργησε δε και προσδοκίες στον Έλληνα πολίτη, προαναγγέλλοντας ένα αναπτυξιακό νοµοσχέδιο, το οποίο θα έβαζε
µπρος τη µηχανή της οικονοµίας. Παρά τον τεράστιο όγκο όµως
αυτού του νοµοσχεδίου, διακόσια έντεκα άρθρα, λιγότερο από
το 40% των διατάξεών του ασχολείται µε αναπτυξιακά θέµατα.
Είναι στην ουσία ένα νοµοσχέδιο συρραφή διατάξεων πολυάριθµων Υπουργείων, δεκαεπτά στο σύνολο. Τίποτα δεν υποδηλώνει
την ύπαρξη αναπτυξιακού οράµατος και στρατηγικής, καµµία
προσπάθεια για παραγωγική ανασυγκρότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, πρόκειται στην
ουσία για ένα πολυνοµοσχέδιο, που διακρίνεται από προχειρότητα και βιασύνη, όπως όλα τα µέχρι τώρα νοµοθετήµατά σας,
που έχετε φέρει στους τρεις µήνες. Εισάγετε ρυθµίσεις τροποποιητικές διατάξεων προηγούµενων νόµων, παραδείγµατος
χάριν τον νόµο για το επιτελικό κράτος που ψηφίσαµε πριν δύο
µήνες. Δίνετε µάχη για να κερδίσετε τις εντυπώσεις και µένετε
µακριά από την ουσία της καλής και ουσιαστικής νοµοθέτησης.
Η ανάπτυξη εξάλλου αφορά την προαγωγή της οικονοµίας µιας
χώρας. Πώς γίνεται να απουσιάζουν από το εν λόγω νοµοσχέδιο
διατάξεις που αφορούν τον τουρισµό και τον πρωτογενή τοµέα,
που είναι πυλώνες της οικονοµίας µας; Νοµοθετείτε για την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, αφήνοντας απ’ έξω πάνω από το
90% των επιχειρήσεων, που είναι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
δηλαδή η ραχοκοκαλιά της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα,
και είναι οι επιχειρήσεις αυτές που υπέστησαν και τις πιο βαριές
συνέπειες της κρίσης.
Δίνετε λοιπόν έτσι το στίγµα σας. Είστε για τους λίγους, δεν
είστε όµως για όλους. Με πρόσχηµα δε την ανάπτυξη, προωθείτε
ρυθµίσεις για τα εργασιακά, οι οποίες στην ουσία ευνοούν τους
εργοδότες που αυθαιρετούν και ψάχνουν φθηνή εργασία. Αποδυναµώνετε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας µέσω εξαιρέσεων και προϋποθέσεων, ενώ δίνετε στον κύριο Υπουργό την
υπερεξουσία να εξειδικεύει τα νέα µέτρα κατά το δοκούν. Δηλαδή έχουµε την αρχή του ενός ανδρός;
Στο Κίνηµα Αλλαγής στηρίζουµε διαχρονικά τον εργαζόµενο,
την Εθνική Γενική Σύµβαση, τις κλαδικές συµβάσεις εργασίας για
όλες τις επιχειρήσεις. Στηρίζουµε όµως και τον εργοδότη, αλλά
εκείνον που κινείται µέσα στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου και
δεν αυθαιρετεί εις βάρος των εργαζοµένων του.
Τις τελευταίες µέρες, µε την κατάρρευση του ταξιδιωτικού οργανισµού «THOMAS COOK», η Κυβέρνηση ανακοίνωσε µέτρα
στήριξης για τις πληγείσες επιχειρήσεις και για τους εργαζόµενους σε αυτές. Πέρασε όµως ένας µήνας και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ο ΟΑΕΔ δεν έχει προχωρήσει στην υλοποίηση των
µέτρων για τους εργαζόµενους. Το Κίνηµα Αλλαγής έχει καταθέσει τροπολογία, ζητώντας να γίνει νοµοθετική ρύθµιση που θα
επιτρέψει να εφαρµοστούν τα µέτρα και να ανακουφιστούν όσοι
επιβαρύνθηκαν άµεσα. Εξάλλου, οι ανακοινώσεις και οι εξαγγελίες δεν διαµορφώνουν πολιτική. Οι πράξεις και τα αποτελέσµατα είναι αυτά που προσδιορίζουν την πολιτική µιας Κυβέρνησης.
Άλλη µία τροπολογία που καταθέσαµε αφορά τις καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών. Οι τράπεζες στη χώρας µας, τα τελευταία χρόνια, επιβάλλουν χρεώσεις σε όλες τις συναλλαγές,
ανεξάρτητα αν αυτές σχετίζονται µε κάλυψη λειτουργικού κόστους ή όχι, εκµεταλλευόµενες δε πολλές φορές την αδυναµία
διαπραγµάτευσης από την πλευρά του πολίτη. Προτείνουµε λοιπόν την απαγόρευση των καταχρηστικών χρεώσεων, ώστε να
διασφαλιστεί η τήρηση της νοµιµότητας και η προστασία των δικαιωµάτων των καταναλωτών. Προτείνουµε επίσης να δηλώνουν
οι τράπεζες υποχρεωτικά την αιτία της χρέωσης, αν δηλαδή
αφορά αµοιβή παροχής υπηρεσιών ή κάλυψη λειτουργικών δαπανών, προάγοντας έτσι και τον ανταγωνισµό στις τραπεζικές
υπηρεσίες.
Μάθαµε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός αυτές τις µέρες -δεν
ξέρω αν είναι σήµερα ή αύριο- θα έχει συνάντηση µε τους τρα-
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πεζίτες για να συζητήσει διάφορα θέµατα, ενδεχοµένως και αυτό
που ανέφερα προηγουµένως. Ελπίζουµε αυτή η συζήτηση να
έχει ουσιαστικό αποτέλεσµα προς όφελος των πολιτών και να
µην γίνεται για λόγους επικοινωνίας ή εντυπωσιασµού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην Έκθεση της Αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι εννιά µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το Πειραµατικό Γυµνάσιο Πάτρας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες)
Τον λόγο έχει η κ. Αχτσιόγλου από τον ΣΥΡΙΖΑ για πέντε λεπτά.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσω µε ένα απόσπασµα της οµιλίας του κ. Μητσοτάκη τον Μάιο του 2018, στη
Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τον Μάιο του 2018, πριν βγούµε από
τα µνηµόνια και πριν επαναφέρουµε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ,
τις βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγµατεύσεων.
Έλεγε τότε ο κ. Μητσοτάκης «εµείς γνωρίζουµε από πού ερχόµαστε και πού δεν θέλουµε να πάµε. Έχουµε κατανοήσει πλήρως τις παρενέργειες που προκαλούσε στην ανταγωνιστικότητα
ο προβληµατικός συνδυασµός τριών παραγόντων. Της επεκτασιµότητας των συλλογικών συµβάσεων, της µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία και της αρχής της υπερίσχυσης των κλαδικών συµβάσεων έναντι των επιχειρησιακών».
«Αυτό το τρίπτυχο…» -έλεγε ο κ. Μητσοτάκης- «καθιστά την
αγορά εξαιρετικά άκαµπτη και είµαστε αποφασισµένοι να µην
επιτρέψουµε αυτές οι ρυθµίσεις να αναβιώσουν και είναι σίγουρο
ότι η ανεργία θα ξαναπάρει την ανιούσα, µε τυχόν εφαρµογή
όσων εξήγγειλε η κυβέρνηση.» Εννοεί τότε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Στο συγκεκριµένο απόσπασµα ο κ. Μητσοτάκης συµπυκνώνει
απολύτως το περιεχόµενο του αναπτυξιακού νοµοσχεδίου και ας
προσπαθούν εδώ και κάποιες µέρες ουσιαστικά και ο κ. Βρούτσης και λιγότερο ο κ. Γεωργιάδης να µας πείσουν ότι δεν είναι
αυτό και το νοµοσχέδιο κάνει κάτι άλλο.
Το νοµοσχέδιο κάνει ακριβώς αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Καταργεί αυτές τις τρεις αρχές, οι οποίες διευκόλυναν τη σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας και άρα τη βελτίωση των
µισθών και των όρων εργασίας σε κλαδικό επίπεδο. Την αρχή της
ευνοϊκότερης ρύθµισης, της επεκτασιµότητας και της µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία.
Ήταν ειλικρινής, λοιπόν, τότε, αλλά είχε άδικο σε δυο πράγµατα. Ότι αυτά δεν θα επανέρχονταν ποτέ -επανήλθαν από την
Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο ενδιάµεσο- και ότι αυτά τάχα θα
εκτόξευαν την ανεργία. Στην πραγµατικότητα, µέσα σε ένα
χρόνο, από την επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων, από το
καλοκαίρι του 2018 έως το καλοκαίρι του 2019, η ανεργία µειώθηκε επιπλέον δύο µονάδες. Εννοώ στο συνολικό των δέκα µονάδων που τη µείωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν, όµως, τότε
ειλικρινής.
Αυτήν την περίοδο προσπαθούν σε ένα πλαίσιο µεγάλης ανειλικρίνειας να πουν ότι το νοµοσχέδιο δεν κάνει αυτό, αλλά το νοµοσχέδιο επικεντρώνεται στο να περιορίσει προνόµια κάποιων
συνδικαλιστών. Ψευδές απολύτως. Το νοµοσχέδιο χτυπά µε
πολύ συγκεκριµένα πλήγµατα τις κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας και την προσφυγή στη διαιτησία, ακριβώς µε τον
ίδιο τρόπο που το έκανε το δεύτερο µνηµόνιο. Ακριβώς στα ίδια
σηµεία.
Άρα αντιλαµβάνοµαι ότι επικοινωνιακά είναι πιο εύπεπτο να
λέει κανείς -ιδίως σε µία περίοδο που ο συνδικαλισµός έχει απαξιωθεί στη χώρα- ότι εδώ το θέµα είναι κάποιοι λίγοι συνδικαλιστές που ταλαιπωρούν τους πολλούς. Όµως, αυτό δεν είναι η
αλήθεια, είναι ένα τεράστιο ψέµα.
Θέλω να αντιµετωπίσω τα βασικά επιχειρήµατα που άκουσα
κυρίως από τον κ. Βρούτση και από τον κ. Γεωργιάδη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το δεύτερο ζήτηµα. Το νοµοσχέδιο λέει ότι δεν καταργεί τις
συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, απλώς θέτει κάποιες δυνατότητες ευελιξίας και µάλιστα
πολύ περιορισµένης και πολύ ορισµένης, προκειµένου να αντιµετωπίζουν ακραίες περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι στο
κλείσιµο.
Το αφήνω αυτό αν θα ήταν µία ευπρόσδεκτη εξέλιξη, που από
µας δεν θα ήταν, αλλά πάντως το νοµοσχέδιο δεν κάνει αυτό. Το
νοµοσχέδιο επιφέρει σε τρία επίπεδα τέτοια πλήγµατα, ώστε να
διασφαλίσει ότι σε καµµία περίπτωση δεν θα έχουµε µία κλαδική
συλλογική σύµβαση εργασίας που να ισχύει τελικά στον τόπο.
Πρώτον, προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις µε έναν πολύ ευρύ ορισµό που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα, θα µπορούν να
εξαιρούνται από την εφαρµογή των κλαδικών συµβάσεων. Δεύτερον, προβλέπει ότι ακόµη και αν δεν το θέλουν οι εργοδότες
και οι εργαζόµενοι, πάλι οι επιχειρήσεις θα µπορούν να εξαιρούνται self service και µε απόφαση Υπουργού. Τρίτον, προβλέπει ότι
ακόµη και στις περιπτώσεις που θα έχει επεκταθεί µια κλαδική
συλλογική σύµβαση, θα έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική και
πάλι οι επιχειρήσεις θα µπορούν να εξαιρούνται. Προβλέπει δε
και ότι οι τοπικές κλαδικές συµβάσεις, επίσης, θα µπορούν να
εξαιρούνται και να δηµιουργούνται ειδικές οικονοµικές ζώνες. Το
σφραγίζει, λοιπόν, από όλες τις πλευρές, ώστε να µην έχουµε σε
καµµία περίπτωση τη δυνατότητα υπερίσχυσης µιας κλαδικής
συλλογικής σύµβασης.
Το νοµοσχέδιο λένε ότι είναι απλώς συγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου. Όχι, το νοµοσχέδιο δεν είναι αυτό. Το νοµοσχέδιο
είναι µηχανισµός µείωσης µισθών και αυτός είναι ο δεδηλωµένος
στόχος του νοµοσχεδίου. Δεν χρειάζεται να ανατρέξω καθόλου
στο δεύτερο µνηµόνιο τι έκαναν και τι συνέπειες είχε στις µειώσεις των µισθών. Να πω µόνο ότι το έγγραφο της Τραπέζης της
Ελλάδος, η έκθεση αξιολόγησης του νοµοσχεδίου από την Τράπεζα της Ελλάδος που η Κυβέρνηση επικαλείται διαρκώς για να
δικαιολογήσει το νοµοσχέδιο αυτό, το λέει καθαρά. Λέει καθαρά
στη σελίδα 4 ότι η άµεση επίδραση του νοµοσχεδίου είναι η µείωση των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα. Άρα έχουµε δεδηλωµένο
στόχο του νοµοσχεδίου µηχανισµού µείωσης µισθών και µείωσης
της κάλυψης των εργαζοµένων από κλαδικές συµβάσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Το λέει, επίσης, η έκθεση δυο τρεις σελίδες πιο κάτω. Είναι η
έκθεση που η ίδια η Κυβέρνηση επικαλείται. Άρα ας µην µας κοροϊδεύουν τουλάχιστον ότι εδώ πρόκειται περί ενός εκσυγχρονισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θέλω να έρθω και σε δύο θέµατα που είπε ο κ. Γεωργιάδης
χθες, όταν εγώ ανέπτυξα το ζήτηµα της αντισυνταγµατικότητας,
της κατάργησης µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία. Δεν είχα
δικαίωµα δευτερολογίας και δεν µπόρεσα να το απαντήσω.
Είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι αυτό που κάνουν στη διαιτησία είναι
κοντά σε αυτά που προτείνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας.
Κοιτάξτε, το θέµα είναι ότι η Κυβέρνηση στα ζητήµατα των εργασιακών θεµάτων χρησιµοποιεί επακριβώς όλα τα επιχειρήµατα
που χρησιµοποιούσε η τρόικα στη διαπραγµάτευση. Όλα τα επιχειρήµατα! Στην πραγµατικότητα, όποιος έχει κάνει διαπραγµάτευση µε την τρόικα, ξέρει πολύ καλά ποιο επιχείρηµα θα του
προβάλει η Νέα Δηµοκρατία στα εργασιακά. Ακριβώς. Και αυτό
νοµίζω πως είναι αξιοσηµείωτο.
Λέει, λοιπόν, ο κ. Γεωργιάδης αυτό µε τη Διεθνή Οργάνωση
Εργασίας. Καλό είναι να ξέρει ότι τα συµπεράσµατα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας δεν µπορούµε να τα χρησιµοποιούµε άλα καρτ, όποτε µας βολεύουν, γιατί η Διεθνής Οργάνωση
Εργασίας λέει και ότι όλα τα υπόλοιπα που κάνουν είναι αδιανόητα, είναι απαράδεκτα. Οι αρχές της ευνοϊκότερης ρύθµισης
της επεκτασιµότητας πρέπει να γίνονται σεβαστές. Εδώ, όµως,
το ελληνικό Σύνταγµα ευτυχώς στο ζήτηµα της διαιτησίας είναι
πολύ καθαρό και την προστατεύει τη µονοµερή προσφυγή στη
διαιτησία και αυτό το έχει αποφασίσει και το Συµβούλιο της Επικρατείας, παρά τις τότε αιτιάσεις της ίδιας της Κυβέρνησης, το
2013, ότι πρόκειται για σύγκρουση µε τη Διεθνή Σύµβαση Εργα-
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σίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Αχτσιόγλου,
ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω, αλλά
θέλω να πω κάτι. Όταν ο Υπουργός Εργασίας νοµοθετεί µονίµως
εν κρυπτώ, δεν µπορεί να γίνονται συζητήσεις στη Βουλή. Ο
Υπουργός Εργασίας νοµοθετεί διαρκώς εν κρυπτώ, µε τροπολογίες της τελευταίας στιγµής, πριν κλείσει η Βουλή και µε τροπολογίες σε άλλα νοµοσχέδια καταργεί όλα τα εργασιακά δικαιώµατα. Όταν γίνεται νοµοθέτηση εν κρυπτώ, πώς θα γίνει συζήτηση στη Βουλή, µε τα πέντε λεπτά που δίνετε στον τοµεάρχη
του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει; Δεν είναι σοβαρή διαδικασία αυτή.
Είναι βαθιά προβληµατική και θα πρέπει να µην φοβάται να έρχεται να αντιµετωπίζει τον πολιτικό του αντίπαλο ο κ. Βρούτσης.
Είπε κάτι ο κ. Γεωργιάδης ότι έκανα εγώ το ΣΒΒΕ, τον Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδας εθνικό κοινωνικό εταίρο και
αυτό αποδεικνύει ότι εγώ ήµουν Υπουργός των εργοδοτών. Να
υπενθυµίσω στον κ. Γεωργιάδη, διότι προφανώς δεν το ξέρει –
του είπε ο κ. Βρούτσης να το πει- ότι η αναγνώριση ενός επιπλέον εθνικού κοινωνικού εταίρου δεν αλλάζει τον συσχετισµό
εργοδοτών-εργαζοµένων στα όργανα. Εκεί που προβλέπεται εκπροσώπηση εργαζοµένων και εργοδοτών είναι ισόρροπη. Τρεις
από την πλευρά των εργαζοµένων; Τρεις από τους εργοδότες.
Ας βρουν οι εργοδότες ποιοι τρεις θα είναι. Τέσσερις; Τέσσερις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Αχτσιόγλου,
σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η δική µου αναγνώριση του ΣΒΒΕ το µόνο πλήγµα που επέφερε και γι’ αυτό ενόχλησε προφανώς τη Νέα Δηµοκρατία, ήταν
ότι µείωσε λίγο τα οικονοµικά του ΣΒΒΕ και µείωσε λίγο και τη
δυναµική του ΣΒΒΕ. Και αυτό προφανώς τους ενόχλησε πάρα
πολύ.
Κλείνω µε το εξής. Επεσήµανα, νοµίζω, βασικές πρακτικές συνέπειες αυτού του νοµοσχεδίου στην αφαίρεση µισθών και δικαιωµάτων. Υπάρχει, όµως, και ένα ηθικό θέµα σοβαρό. Το
νοµοσχέδιο αυτό κλέβει από τους εργαζόµενους ό,τι οι ίδιοι κέρδισαν µε την έξοδο από τα µνηµόνια. Και αυτό, αν δεν είναι ιδεοληψία, τότε είναι κάτι χειρότερο. Είναι εκδικητικότητα και ρεβανσισµός. Όχι προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πρωτίστως προς τους
εργαζόµενους. Να πείτε στον Υπουργό σας να νοµοθετεί καθαρά. Με καθαρά νοµοσχέδια του Υπουργείου Εργασίας, όπως κάναµε εµείς.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ,
κυρία Αχτσιόγλου, ολοκληρώσατε.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, να ξέρει και
ο κόσµος που µας ακούει, καθαρά µε νοµοσχέδια του Υπουργείου Εργασίας. Ολόκληρες εβδοµάδες. Καθαρά και ξάστερα.
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, να είναι βέβαιος και ο κόσµος που
µας ακούει ότι αυτή η οπισθοδρόµηση δεν θα είναι ούτε µόνιµη
ούτε οριστική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Χρυσοµάλλης Μιλτιάδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Θα ακολουθήσει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ.
Πέτσας και µετά τον κ. Πέτσα, τρεις οµιλητές, ο κ. Χειµάρας, η
κ. Μανωλάκου και ο κ. Κεγκέρογλου. Και µετά τον κ. Κεγκέρογλου ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Παπαθανάσης.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε, ή δεν ξέρω αν πρέπει να πω, επιτέλους, κύριε Πρόεδρε
και νοµίζω ότι εκφράζω πολλούς συναδέλφους που περιµένουν
υποµονετικά απ’ το πρωί.
Αλήθεια, πιστεύει κανείς σε αυτή την Αίθουσα ότι το πολυνοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, επιδιώκει να δώσει πρωτότυπες και καινοτόµες λύσεις σε καινοφανή προβλήµατα ή θρέφει
δάφνες ενός καινοτόµου αναπτυξιακού νοµοσχεδίου; Προφανώς
και όχι. Πρώτος ο ίδιος ο Υπουργός το τόνισε αυτό στη συζήτηση
στις επιτροπές.
Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα νοµοσχέδια που έχουν έρθει, γιατί δίνει λύσεις και σταµατά την τα-
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λαιπωρία χιλιάδων συµπολιτών µας σ’ αυτά που αντιµετωπίζουν
στην καθηµερινότητά τους.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο δεν είναι, παρά το νοµοσχέδιο της
κοινής λογικής. Δεν είναι, παρά οι αναµενόµενες διορθωτικές κινήσεις, για να µπουν οι βάσεις, ώστε να εισέλθει η χώρα σε πραγµατική τροχιά ανάπτυξης και να αποκαταστήσει την κανονικότητα της έπειτα από τεσσερισήµισι χρόνια ιδεοληπτικών πολιτικών της παράταιρης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Γνωρίζετε όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι βρισκόµαστε
σε µία χώρα, όπου οι άµεσες ξένες επενδύσεις είναι στο 1,9%
του ΑΕΠ, ένα από τα χαµηλότερα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις στη χώρα µας
έχουν µειωθεί πολύ περισσότερο από 60%. Άρα αντιβαίνει στην
κοινή λογική σε µία τέτοια χώρα να λιµνάζουν δυόµισι χιλιάδες
επενδυτικά σχέδια επί χρόνια σε δηµόσιες υπηρεσίες προς έγκριση ολοκλήρωσης.
Αυτά, λοιπόν, απελευθερώνονται µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Επενδυτικά σχέδια, που σηµαίνουν δουλειές, έσοδα για το κράτος, ανάπτυξη. Και πιστέψτε µε, τα επενδυτικά σχέδια δεν αφορούν ούτε µεγαλοεπιχειρηµατίες, ούτε ολιγάρχες, ούτε βέβαια
έχουν στον πυρήνα τους την εφαρµογή ενός εργασιακού µεσαίωνα. Είναι σχέδια µικροµεσαίων επιχειρηµατιών, συµπολιτών µας
δηλαδή, ανθρώπων της διπλανής πόρτας, που µέχρι στιγµής νιώθουν ότι έχουν κάνει το λάθος να επενδύσουν το υστέρηµά τους
στη χώρα τους.
Με αυτό το νοµοσχέδιο τους δίνουµε διέξοδο. Η χώρα, επιτέλους, κάνει το βήµα προς την ορθή εποπτική, επιτελική λειτουργία του κράτους. Το κράτος αναλαµβάνει τον γνήσιο εποπτικό
του ρόλο, ελέγχοντας τη διαδικασία έγκρισης της επένδυσης,
αλλά και παρεµβαίνοντας κυρωτικά όπου διαπιστωθεί απόκλιση
από τον νόµο. Είναι ακριβώς το ίδιο πρότυπο του ελεγκτή δόµησης, το οποίο λειτουργεί χωρίς προβλήµατα στον τοµέα της οικοδοµής και έχει αποδώσει τα µέγιστα όσον αφορά τους χρόνους αδειοδότησης και κατασκευής.
Επίσης, µέσα από το εθνικό πρόγραµµα ανασχεδιασµού και
απλούστευσης των διαδικασιών αντιµετωπίζεται η Λερναία Ύδρα
της γραφειοκρατίας, που κοστίζει και χρόνο και χρήµα στους
συµπολίτες µας επενδυτές. Απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία νοµιµότητας και δηµοσίευσης της πράξης των στοιχείων
των εταιρειών στο ΓΕΜΗ µε αυστηρές χρονικές προθεσµίες και
την ένταξη πιστοποιηµένων συµβολαιογράφων για τη σύνταξη
εγγράφων, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη σε άλλα γραφεία.
Επιταχύνεται, επιτέλους, η δικαστική διαδικασία µε την υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και
άλλων εγγράφων στα διοικητικά δικαστήρια και στο Σ.τ.Ε..
Ειλικρινά, δεν είναι δυνατόν να συζητούµε σήµερα, εάν είναι
αναγκαία ή όχι αυτή η ρύθµιση, όταν γνωρίζουµε ότι στον αντίστοιχο δείκτη «Doing Business» της Παγκόσµιας Τράπεζας η
χώρα κατατάσσεται εκατοστή τριακοστή δεύτερη σε εκατόν ενενήντα χώρες και προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν είναι, επίσης, δυνατόν να συζητάµε, εάν αν είναι αναγκαία
ή όχι η καθιέρωση του ενιαίου ψηφιακού χάρτη, που επιτέλους
θα ξεκαθαρίσει το τι επιτρέπεται και πού για όποιον θέλει να
επενδύσει στην Ελλάδα. Και λέω, επιτέλους, γιατί στην Ελλάδα
του 2019 κανένας επενδυτής, επιχειρηµατίας, επαγγελµατίας ή
ιδιώτης δεν είναι σε θέση να γνωρίζει µε σιγουριά τι ισχύει αναφορικά µε τις οικοδοµικές, περιβαντολλογικές, αρχαιολογικές ή
άλλες ρυθµιστικές δεσµεύσεις στο ακίνητό του και εάν θέλει να
το µάθει αυτό, θα εµπλακεί σ’ έναν σισύφειο και συχνά µάταιο
µαραθώνιο επισκέψεων σε υπηρεσίες, Υπουργεία, γραφεία και
ό,τι άλλο βάλει ο νους σας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Θα πρέπει δε να µας συγχαρώ σ’ αυτό το σηµείο τον Υπουργό
για τη ρύθµιση που αφορά την απάντηση των δηµόσιων υπηρεσιών σε επενδυτικά αιτήµατα και όχι µόνο µέσα σε εξήντα µέρες.
Η καθυστέρηση των δηµόσιων υπηρεσιών σηµαίνει καθυστέρηση
στη λειτουργία της αγοράς, στην καταβολή αµοιβών, στην κίνηση
του χρήµατος γενικότερα. Μάλιστα, θα είµαι ευτυχής, εάν στο
µέλλον µπορέσουµε και µειώσουµε ακόµα περισσότερο αυτό το
χρονικό διάστηµα.

3612

Κλείνοντας, δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ στις παρεµβάσεις του νοµοσχεδίου στον τοµέα της εργασίας, οι οποίες
είναι µακριά από ιδεοληπτικές συµπληγάδες, όπως θέλουν να
µας πουν οι κύριοι της Αντιπολίτευσης και έχουν στον πυρήνα
τους την κοινή λογική. Γιατί είναι η κοινή λογική που επιβάλλει
τη δηµιουργία του ηλεκτρονικού µητρώου των συνδικαλιστικών
οργανώσεων, για να αποκτήσει την απαιτούµενη διαφάνεια που
όλοι θέλουν στο συνδικαλιστικό κίνηµα. Η δυνατότητα κατ’ επιλογή των εργαζοµένων να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων
µέσα από ηλεκτρονικές διαδικασίες είναι η λογική επιδίωξη του
ίδιου του συνδικαλιστικού κινήµατος και θα έπρεπε να είχε γίνει
δεκαετίες τώρα.
Τέλος, θέλω να τονίσω ότι αντιµετωπίζεται ουσιαστικά η αδήλωτη εργασία και η απώλεια εσόδων από το ασφαλιστικό σύστηµα, ενώ παράλληλα µε το νοµοσχέδιο δίνονται κίνητρα για
την πλήρη απασχόληση των εργαζοµένων και όχι τη µερική που
άνθησε επί των ηµερών σας, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί
η σηµερινή Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µέσα στο πλαίσιο
του φιλελευθερισµού και των κοινωνικών αξιών, που αυτός πρεσβεύει, ενισχύει και στηρίζει την επιχειρηµατικότητα, αλλά δεν
συµβιβάζεται µε λογικές εργασιακού µεσαίωνα και καταστρατήγησης των κανόνων και υποχρεώσεων των κοινωνικών εταίρων.
Για εµάς, ο στόχος είναι ένας: Καλά αµειβόµενες δουλειές για
όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες και η µερική απασχόληση δεν εξυπηρετεί αυτόν τον στόχο. Αντίθετα, κρατάει σε
οµηρία τα όνειρα των νέων αυτής της χώρας. Κάθε κίνητρο, λοιπόν, προς την πλήρη απασχόληση είναι η ελπίδα κάθε νέου προς
τα όνειρά του. Γι’ αυτό και εµείς θα το στηρίξουµε και θα υπερψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): 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 µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί
από το Πειραµατικό Γυµνάσιο Πάτρας (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Πέτσας.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα επιχειρήσω να µοιράσω την τοποθέτησή µου σε δύο µέρη.
Ένα, για να υποστηρίξω την τροπολογία 6717/23-10-2019 για το
λεγόµενο «ψηφιακό µέρισµα 2» και µετά, στο δεύτερο µέρος να
δώσω κάποιες διευκρινίσεις για θέµατα που έχουν συζητηθεί
σχετικά µε την ενίσχυση των µέσων ενηµέρωσης είτε από τον
αναπτυξιακό νόµο είτε σε σχέση µε τη µη ονοµαστικοποίηση των
µεριδιούχων των οργανισµών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, που µπορεί να επενδύσουν σε µέσα ενηµέρωσης.
Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε την τροπολογία που
εισηγούµαστε σήµερα επιδιώκουµε να επιλύσουµε, σε συνεργασία µε το συναρµόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ένα
αµιγώς τεχνικό ζήτηµα προς όφελος των πολιτών σε σχέση µε
τη θέαση των τηλεοπτικών προγραµµάτων σε όλη την ελληνική
επικράτεια.
Τι κάνει η τροπολογία; Αντιµετωπίζει το διαπιστωµένο πρόβληµα µη δυνατότητας εκποµπής των τηλεοπτικών προγραµµάτων σε υψηλή ευκρίνεια σε ορισµένες γεωγραφικές περιοχές της
χώρας, εξαιτίας τεχνικών περιορισµών που σχετίζονται µε τη διαθεσιµότητα του φάσµατος συχνοτήτων και την ανακατανοµή του
βάσει του νέου χάρτη συχνοτήτων.
Ανταποκρινόµαστε άµεσα, λοιπόν, για την επίλυση ενός τεχνικού ζητήµατος, το οποίο άλλωστε σχετίζεται και µε το ευρύτερο
πλαίσιο των τεχνολογικών και οικονοµικών εξελίξεων στο πλαίσιο
του λεγόµενου «ψηφιακού µερίσµατος 2», δηλαδή της απελευθέρωσης της ζώνης συχνοτήτων των 700 MHz από την παρούσα
χρήση της, την υπηρεσία δηλαδή της ψηφιακής τηλεόρασης, µε
σκοπό τη διάθεσή της σε ευρυζωνικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες,
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την κινητή τηλεφωνία δηλαδή.
Αυτή η απελευθέρωση προγραµµατίζεται να έχει ολοκληρωθεί
τον Ιούνιο του 2021. Γι’ αυτόν τον λόγο, απαιτείται επανασχεδιασµός του χάρτη συχνοτήτων ψηφιακής τηλεόρασης.
Από τεχνικής άποψης, µέχρι την απελευθέρωση του φάσµατος
προκαλείται εξαιρετικά µεγάλη στενότητα ως προς τη διαθεσιµότητα του φάσµατος των ραδιοσυχνοτήτων, µε συνέπεια ενδεχόµενη επιβάρυνση της παρεχόµενης ποιότητας στους πολίτες.
Δηλαδή, υφίστανται αντικειµενικά τεχνικοί περιορισµοί, που οφείλονται ακριβώς στη στενότητα ως προς τη διαθεσιµότητα του
φάσµατος.
Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και συγκεκριµένα το άρθρο 2 παράγραφος 4 του ν.4339/2015, οι πάροχοι περιεχοµένου
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής εκποµπής ελεύθερης λήψης
εθνικής εµβέλειας όλων των κατηγοριών -εν προκειµένω, πίσω
απ’ αυτόν τον µεγάλο τίτλο είναι η ΕΡΤ και οι πάροχοι που εκπέµπουν µέσω της «DIGEA»- υποχρεούνται να µεταδίδουν το
πρόγραµµά τους σε τυπική ευκρίνεια, Standard Definition και σε
υψηλή ευκρίνεια, High Definition. Αυτό ορίζει ο νόµος και το ίδιο
ορίζουν και οι άδειες που τους έχει χορηγήσει το ΕΣΡ.
Ωστόσο, είναι αποδεδειγµένο µε βάση όλα τα διαθέσιµα στοιχεία ότι ακόµη και τώρα είναι τεχνικά ανέφικτη η συµµόρφωση
των παροχών µε τη διάταξη του νόµου για την ταυτόχρονη µετάδοση του προγράµµατος σε τυπική και υψηλή ευκρίνεια. Είναι,
εποµένως, ζήτηµα δικαιοσύνης, ίσης µεταχείρισης, χρηστής διοίκησης, διαφάνειας και προστασίας της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικούµενου -εν προκειµένω, των παρόχων- προς
το ελληνικό κράτος να φέρει η Κυβέρνηση προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τη διάταξη που σήµερα συζητούµε.
Αποτελεί υποχρέωσή µας, επίσης, να προστατεύσουµε τους
πολίτες από αδικαιολόγητα έξοδα και άσκοπη ταλαιπωρία, για
να µπορούν να συνεχίσουν να βλέπουν τηλεόραση ακριβώς
όπως και µέχρι σήµερα.
Έτσι, δεν χρειάζεται να αλλάξουν τηλεόραση ή να πάρουν νέο
αποκωδικοποιητή τεχνολογίας Τ2 µέχρι να αντιµετωπιστούν όλες
οι τεχνικές δυσκολίες. Εποµένως, δεν χρειάζεται να κάνουν σήµερα µία δαπάνη που θα τους ήταν άχρηστη για τουλάχιστον
µέχρι το τέλος του 2021. Έτσι τα νοικοκυριά µπορούν να κάνουν
καλύτερο προγραµµατισµό του οικογενειακού τους προϋπολογισµού και οι πάροχοι πιο ορθολογική κατανοµή των αναγκαίων
επενδύσεών τους.
Ας µην εθελοτυφλούµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Το ζήτηµα αυτό είναι γνωστό σε όλους όσοι έχουν ασχοληθεί µε την
επεξεργασία του νέου χάρτη συχνοτήτων. Άρα γνωρίζετε το πρόβληµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και θα ήθελα τη
στήριξή σας σ’ αυτήν την τροπολογία.
Συνεπώς, η προτεινόµενη διάταξη προτείνει την εξής απλή,
σαφή και δίκαιη ρύθµιση: Οι πάροχοι εξακολουθούν να έχουν την
ίδια υποχρέωση που προβλέπει ο ν.4339/2015 για µετάδοση του
προγράµµατος τόσο σε τυπική όσο και σε υψηλή ευκρίνεια µέχρι
την 31η Δεκεµβρίου του 2021. Αν ωστόσο για τεχνικούς λόγους
είναι αποδεδειγµένα ανέφικτη η µετάδοση σε υψηλή ευκρίνεια,
τότε οι πάροχοι µπορούν µεταβατικά και µόνο να εκπέµπουν σε
τυπική ευκρίνεια. Η διαπίστωση της ύπαρξης τέτοιων τεχνικών
δυσκολιών ανήκει στην αρµοδιότητα των ανεξάρτητων αρχών,
του ΕΣΡ και της ΕΡΤ. Μετά το πέρας της µεταβατικής περιόδου
που απαιτείται για την προσαρµογή του νέου χάρτη συχνοτήτων,
ήτοι από 1η Ιανουαρίου του 2022, οι πάροχοι οφείλουν να εκπέµπουν υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια, εκτός αν αποδεδειγµένα,
σύµφωνα µε την ως άνω διαπίστωση, για τεχνικούς λόγους δεν
είναι εφικτή η εκποµπή σε υψηλή ευκρίνεια.
Μ’ αυτήν την ευκαιρία επίσης θα ήθελα να κάνω δύο διευκρινίσεις. Πρώτον, αναφορικά µε το άρθρο 3 του νοµοσχεδίου τι κάνουµε; Επιτρέπουµε στις επιχειρήσεις µέσων µαζικής ενηµέρωσης να µπορούν να τύχουν ενίσχυσης από τον αναπτυξιακό
νόµο, όπως όλοι οι άλλοι κλάδοι της οικονοµίας, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και το κοινοτικό κεκτηµένο.
Τυχόν ενίσχυση του οπτικοακουστικού έργου δεν αφορά αυτήν
τη διάταξη, καθώς µπορεί να γίνει από το ΕΚΟΜΕ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν.4487/2017.
Όσον αφορά το άρθρο 157 του νοµοσχεδίου, επειδή όλο αυτό
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το διάστηµα κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές φαίνεται ότι ορισµένες διατάξεις έχουν
παρερµηνευτεί, ας ξεκαθαρίσουµε ορισµένα σηµεία.
Πρώτον, ονοµαστικές µετοχές. Κατ’ αρχάς, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στον ν. 4548/2018 για την αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών, οι ανώνυµες εταιρείες δεν έχουν
πλέον τη δυνατότητα να εκδίδουν ανώνυµες µετοχές, δηλαδή οι
µετοχές των ανωνύµων εταιρειών είναι πλέον ονοµαστικές. Με
απλά λόγια, οι τίτλοι των µετοχών µπορούν να φέρουν τον συγκεκριµένο µέτοχο που τις κατέχει, ανεξάρτητα από το αν αυτός
είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
Δεύτερον, ονοµαστικοποίηση µετοχών επιχειρήσεων ΜΜΕ.
Αναφορικά µ’ αυτές τις επιχειρήσεις ο νοµοθέτης επιβάλλει καταρχήν την υποχρέωση ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου των µετόχων, όµως προβλέπει ο νοµοθέτης ήδη δύο βασικές εξαιρέσεις.
Πρώτον, ανώνυµες εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα κατά το
δίκαιο κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου υπόκεινται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών µέχρι φυσικού
προσώπου µόνο εφόσον το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν
την έδρα τους επιβάλλει την ονοµαστικοποίηση των µετοχών
τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου για το σύνολο
της δραστηριότητάς τους ή για δραστηριότητα µόνο σχετιζόµενη µε τα ΜΜΕ.
Δεύτερον, η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού
προσώπου δεν ισχύει για τις µετοχές των εισηγµένων στα χρηµατιστήρια των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εταιρειών.
Αυτήν ακριβώς τη ρύθµιση εµπλουτίζουµε µε τη συγκεκριµένη
διάταξη στο άρθρο 157.
Τρίτον, σχετικά µε το µητρώο πραγµατικών δικαιούχων, δεν
πρέπει να συγχέουµε την υποχρέωση τήρησης µητρώου από τις
εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή
ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε τους πραγµατικούς δικαιούχους τους και την καταχώριση αυτών στο κεντρικό
µητρώο πραγµατικών δικαιούχων που προβλέπεται στο άρθρο
20 του ν.4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. Οι διατάξεις
αυτές φυσικά εξακολουθούν και ισχύουν.
Υπενθυµίζω πάντως ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόµου αυτού και συγκεκριµένα όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 62 του ν.4607/2019, δηλαδή επί της προηγούµενης διακυβέρνησης, οι εισηγµένες εταιρείες σε ρυθµιζόµενη
αγορά ή σε πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης τηρούν ένα
αρχείο γνωστοποιήσεων που υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δεν απαιτείται η καταχώριση αυτού στο κεντρικό
µητρώο πραγµατικών δικαιούχων. Άλλωστε το κεντρικό µητρώο
µπορεί να διασυνδέεται µε τα αποθετήρια τίτλων ή κάθε άλλον
φορέα όπου τηρούνται πληροφορίες σχετικά µε τους πραγµατικούς δικαιούχους των εταιρειών και λοιπών οντοτήτων που έχουν
έδρα στην Ελλάδα.
Όσον αφορά στους ΟΣΕΚΑ, εισηγµένους ή µη, υφίσταται υποχρέωση τήρησης µητρώου περί δικαιούχων από τη νοµοθεσία
που τους διέπει και απορρέει από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το µητρώο αυτό ζητείται από τις αρµόδιες εποπτικές
αρχές όποτε παραστεί ανάγκη.
Υπενθυµίζω στο σηµείο αυτό ότι οι διατάξεις της ισχύουσας
νοµοθεσίας προβλέπουν συγκεκριµένα επενδυτικά όρια, όπως
αυτά αναλύονται ειδικά στα άρθρα 61 και 64 του ν.4099/2012 και
αφορούν σε επιτρεπόµενες τοποθετήσεις επί του καθαρού ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ σε κινητές αξίες ή και µέσα χρηµαταγοράς
του ίδιου εκδότη και στην απαγόρευση απόκτησης σηµαντικής
επιρροής, δηλαδή αυτό που λέγαµε συνήθως το 10% σε µία εταιρεία.
Περαιτέρω, οι εισηγµένοι ΟΕΕ, Οργανισµοί Εναλλακτικών
Επενδύσεων και ΟΣΕ, Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων που
εδρεύουν σε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου και του ΟΟΣΑ υπόκεινται σε αντίστοιχες υποχρεώσεις διαφάνειας που επιβάλλονται από τα αντίστοιχα χρηµατιστήρια. Άλλωστε, για να µην κρυβόµαστε πίσω από
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το δάχτυλό µας, εάν υφίσταται κίνδυνος καταστρατήγησης των
διατάξεων, υφίσταται ακόµη και τώρα που η ισχύουσα νοµοθεσία
προβλέπει εξαίρεση για τις εισηγµένες εταιρείες σε χρηµατιστήρια κρατών-µελών του ΟΟΣΑ.
Εδώ είµαστε. Αν χρειαστεί οποιαδήποτε άλλη νοµοθετική παρέµβαση στο µέλλον, θα την προωθήσουµε αν δούµε ότι υπάρχει
καταστρατήγηση, φαντάζοµαι µε συµφωνία όλων των πτερύγων
της Βουλής.
Το τέταρτο στοιχείο αφορά το «πόθεν έσχες». Όσον αφορά
την προτεινόµενη εξαίρεση από το «πόθεν έσχες», η προσεκτική
µελέτη της διάταξης αποδεικνύει ότι η εξαίρεση αυτή αφορά
αποκλειστικά τους βασικούς µετόχους που εµπίπτουν στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.4339/2015 και τους
µετόχους αυτών και µόνο, δηλαδή µόνο τους µεριδιούχους των
ΟΣΕΚΑ και όχι φυσικά τους νυν µετόχους των ΜΜΕ, όπως ήδη
είναι φανερό απ’ όσα είπα µέχρι τώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την υποµονή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο για τρία λεπτά για να ρωτήσω κάτι τον κ. Πέτσα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι ακόµη. Έχουµε
συνεννοηθεί. Θα δοθεί ο λόγος σε εσάς ως εισηγητές και ειδικούς αγορητές κάποια στιγµή. Δεν είναι αυτήν τη στιγµή …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Επειδή είναι εδώ ο κ. Πέτσας το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα του υποβάλετε
ερώτηση αργότερα. Εδώ θα είναι η Κυβέρνηση. Θα απαντήσει.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Χειµάρα.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρωταγωνίστησε τις τελευταίες δύο ηµέρες στην Αίθουσα αυτή η κατάταξη
της χώρας µας στον δείκτη «Doing Business» και η εβδοµηκοστή
δεύτερη θέση στην οποία βρισκόµαστε.
Εγώ θα θέσω κάτι ακόµα υπ’ όψιν σας. Θα σας µιλήσω για ένα
success story που έχουµε στον αντίποδα άλλων χωρών που
έχουν δείξει τον δρόµο, όπως αυτό της Πορτογαλίας, η οποία εισήγαγε στον αναπτυξιακό της νόµο τις νέες τεχνολογίες, δηλαδή
ψηφιακές υπηρεσίες που απλοποίησαν τις επενδυτικές διαδικασίες, εξοικονοµώντας χρόνο και χρήµα για το κράτος, αλλά και
για τον επενδυτή. Μ’ αυτόν τον τρόπο η Πορτογαλία κατόρθωσε
να αναρριχηθεί στην τριακοστή τέταρτη θέση στον δείκτη «Doing
Business», όπου εµείς είµαστε στην εβδοµηκοστή δεύτερη θέση.
Είναι γνωστό ότι στο παρελθόν επενδύσεις στρατηγικής σηµασίας παρέµεναν για δεκαετίες στα χαρτιά, βάλτωναν. Υποψήφιοι επενδυτές εγκλωβίζονταν σε διοικητικές διαδικασίες, σ’ ένα
ατέρµονο κυνήγι υπογραφών.
Επιτρέψτε µου µία σύντοµη ανάκληση µνήµης, µία κραυγαλέα
περίπτωση, στην οποία αποκαλύπτονται σε όλο τους το µεγαλείο
οι παραδοξότητες του προγενέστερου κρατικού συστήµατος,
αυτή της τουριστικής επένδυσης του «COSTA NAVARINO».
Όπως όλοι γνωρίζουµε, εκτός από χρήµατα και εργασία, ο επενδυτής χρειάστηκε να επενδύσει πάνω από δεκαπέντε χρόνια
στον πόλεµο κατά της γραφειοκρατίας για να κατορθώσει να
θέσει το εγχείρηµά του σε λειτουργία.
Ας σταθούµε, όµως, λίγο ακόµα σ’ αυτήν την επιχειρηµατική
«οδύσσεια». Στην πρώτη φάση υλοποίησης του επενδυτικού προγράµµατος χρειάστηκε να συγκεντρώσει λίγο-πολύ τρεις χιλιάδες υπογραφές από διάφορες υπηρεσίες, είκοσι κοινές υπουργικές αποφάσεις, εξακόσιες αδειοδοτήσεις και γνωµοδοτήσεις.
Έγιναν εξήντα δίκες σ’ όλους τους βαθµούς. Αξίζει να αναφέρω
ότι η «Wall Street Journal» εκείνη την περίοδο είχε χαρακτηρίσει
ως βυζαντινή δοκιµασία την προσπάθεια δηµιουργίας των εγκαταστάσεων γκολφ και όχι άδικα, µιας που η εκτίµηση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι όροι χρήσης γης και δόµησης και
η υπόλοιπη δαιδαλώδης νοµοθεσία της χώρας µας προκάλεσαν
µία καθυστέρηση δεκαετιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γενικά θέλω να είµαι δίκαιος. Η
αλήθεια είναι ότι ο αναπτυξιακός νόµος 4399/2016 κινήθηκε στη
σωστή κατεύθυνση ως προς τη στόχευση στους κλάδους εκεί-
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νους της ελληνικής οικονοµίας που παρουσιάζουν την απαιτούµενη δυναµική, που µπορούν να διαδραµατίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο δύσκολο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Η αλήθεια όµως είναι, πως παρά την καλή πρόθεση του αναπτυξιακού νόµου, το αποτέλεσµα δεν ήταν το αναµενόµενο. Εκεί
κρίνονται όλα άλλωστε. Οι καθυστερήσεις στην αξιολόγηση, την
έγκριση, τον έλεγχο και την εκταµίευση της επιχορήγησης έπνιξαν τις επενδύσεις. Ανήσυχοι επιχειρηµατίες που ήταν έτοιµοι να
αναπτυχθούν, άνθρωποι που πίστεψαν πως µπορούν να τα καταφέρουν, που κολυµπούσαν απέναντι στο ρεύµα, που επέµειναν
να επενδύουν στην Ελλάδα της κρίσης, βρέθηκαν δέσµιοι των
καθυστερήσεων, κατέληξαν εγκλωβισµένοι, πολλοί από αυτούς,
στα γκισέ των τραπεζών.
Αυτό αλλάζουµε σήµερα. Βλέπετε έχω την τύχη, ο ίδιος να µη
γνωρίζω την επιχειρηµατικότητα από τις περιγραφές των φίλων
µου και από τα βιβλία αλλά να την ασκώ τα τελευταία είκοσι χρόνια. Γνωρίζω, λοιπόν, από πρώτο χέρι πως ο σχεδιασµός ενός
επενδυτικού σχεδίου, η ανάπτυξη της πρότασης και η ένταξη
στον αναπτυξιακό νόµο είναι µια διαδικασία που διασφαλίζει την
αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων σε ένα διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον που είναι εξόχως ανταγωνιστικό και δύσκολο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η αλήθεια είναι πως η ένταξη σε ένα επενδυτικό πρόγραµµα
και κυρίως η υλοποίηση της, είναι πραγµατικά µια καθηµερινή
άσκηση ισορροπίας, µία δοκιµασία ισορροπίας χρόνου η οποία
αν χαθεί, µπορεί να καταστρέψει την ίδια την επιχείρηση και βεβαίως, να οδηγήσει στην ανεργία τους εργαζόµενους.
Ο χρόνος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ίσως ο σηµαντικότερος παράγοντας που δύναται να επηρεάσει καθοριστικά
την υλοποίηση µιας επένδυσης. Αυτό είναι το ζητούµενο, αυτό
αντιµετωπίζουµε µε το σηµερινό νοµοθέτηµα. Δεν νοείται, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα του 2019 να υπάρχει, για
παράδειγµα, διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση
ιαµατικών πηγών και υποδοµών του τόπου µου στη Φθιώτιδα και
το κράτος να σκοντάφτει στον ίδιο του τον εαυτό. Σκορπιοί και
ελλιπείς πολεοδοµικοί φάκελοι, µισοτελειωµένες για χρόνια µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αντικρουόµενες χρήσεις
γης κρατούν τους διαγωνισµούς του ΤΑΙΠΕΔ τόσα χρόνια στα
συρτάρια. Και η Φθιώτιδα αντί για προορισµός τουρισµού υγείας
παραµένει τόπος ανεργίας και απαξίωσης του φυσικού της πλούτου.
Αλήθεια γνωρίζουµε όλοι σε αυτήν την Αίθουσα τα βήµατα που
απαιτούνται για την εκκίνηση και την ολοκλήρωση µιας επένδυσης; Όταν θες να δηµιουργήσεις µια νέα επένδυση, πρέπει να
ξέρεις τα δεδοµένα του χώρου εγκατάστασης. Με το Μητρώο
Υποδοµών και τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, πετυχαίνουµε το αυτονόητο, να γνωρίζει δηλαδή ο υποψήφιος επενδυτής µε το πάτηµα ενός κουµπιού τις δυνατότητες και την πραγµατική υφιστάµενη κατάσταση του ακινήτου.
Θα µπορούσα να µιλάω ώρα, αλλά δεν έχω χρόνο. Και βιωµατικά µπορώ να µιλάω για αυτά τα ζητήµατα από όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αν θέλουµε όµως να είµαστε ειλικρινείς, αν θέλουµε να
αφήσουµε στο χθες τις ανέξοδες αντιπαραθέσεις, αν όλοι συµφωνούµε σήµερα πως το ζητούµενο, αυτό που λείπει από τη
χώρα µας και που είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο, είναι η
προσέλκυση επενδύσεων, είναι η δηµιουργία καλά πληρωµένων
θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, τότε θα πρέπει να
συµφωνήσουµε πως το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο υπηρετεί το
ζητούµενο για όλους εµάς σε αυτή την Αίθουσα: Το όραµα για
την Ελλάδα που οφείλουµε να παραδώσουµε στα παιδιά µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μέχρι να ανέβει η κ.
Μανωλάκου στο Βήµα, να πω ότι ακολουθεί, µετά την κ. Μανωλάκου, ο κ. Κεγκέρογλου. Στη συνέχεια θα µιλήσει ο Υφυπουργός, κ. Παπαθανάσης και µετά στους εισηγητές και στους
ειδικούς αγορητές θα δοθούν από τρία λεπτά.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Το ξέρω, διαµαρτύρονται οι Βουλευτές. Διαφωνείτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Τέλος οι οµιλητές δηλαδή;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να δώσετε τον
λόγο στους Βουλευτές και µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Αφού δεν το δέχεστε,
προχωρούµε κανονικά.
Τον λόγο έχει η κ. Διαµάντω Μανωλάκου για πέντε λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το παρόν νοµοσχέδιο το αποκαλείτε αναπτυξιακό. Ναι, είναι αναπτυξιακό, αποκλειστικά και µόνο
για το κεφάλαιο γιατί για τον υπόλοιπο κόσµο είναι βαθιά αντεργατικό, τσακίζει, κατεδαφίζει, ό,τι έχει αποµείνει από τις προηγούµενες κυβερνήσεις σε εργατικά δικαιώµατα. Πυροβολεί τις
συλλογικές συµβάσεις εργασίας και ειδικά τις κλαδικές. Ασκεί
ασφυκτικό έλεγχο στα συνδικάτα για να εµποδίσει τη δράση
τους, ώστε να είναι υπέρ των συµφερόντων των εργαζοµένων,
εξυπηρετείτε έτσι την εργοδοσία να εκµεταλλεύεται πιο στυγνά
τους εργαζόµενους και να αποκοµίζει υψηλότερη υπεραξία.
Με λίγα λόγια, εξασφαλίζετε στο κεφάλαιο φτηνή εργατική δύναµη και όρους, ώστε να µην µπορούν να διαµαρτυρηθούν ούτε
ακριβώς γι’ αυτό. Έτσι έχουν εξασφαλισµένη και νέα κερδοφορία οι όµιλοι. Όµως να ξέρετε ότι είσαστε βαθιά γελασµένοι αν
νοµίζετε ότι θα βάλετε στον γύψο την ταξική πάλη. Δεν φιµώνεται, δεν φυλακίζεται, συνεχίζει µε όποιες συνθήκες κι αν επιδιώκετε να διαµορφώσετε. Δίκαια, λοιπόν, τα ταξικά συνδικάτα και
οι εργαζόµενοι και στους δήµους και από άλλους κλάδους είναι
σε διαδηλώσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις.
Δεύτερον, είναι αντιπεριβαλλοντικό κι ας παριστάνετε τους φιλοπεριβαλλοντιστές. Είναι της µόδας, για κοροϊδία και περισσότερη κερδοφορία. Δήθεν ενδιαφέρεστε για την κλιµατική αλλαγή
και την πράσινη ανάπτυξη. Στάχτη στα µάτια! Υποκρίνεστε. Πάνω
από όλα έχετε τα κέρδη των καπιταλιστών και η αλήθεια είναι ότι
δεν κρύβεστε. Απλά όταν τα κέρδη είναι πάνω από τους ανθρώπους, δεν µπορεί ούτε το περιβάλλον να σεβαστείτε και να το
προστατέψετε ούτε και τη δηµόσια υγεία. Το αποδεικνύετε εξάλλου από τα πρώτα άρθρα. Υποβαθµίζετε τους λιγοστούς περιβαλλοντικούς όρους για να συρρικνώσετε τους χρόνους αδειοδοτήσεων.
Τα µονοπώλια, όπως η «COSCO» στον Πειραιά, θα είναι µέσα
στην καλή χαρά όχι µόνο γιατί ξεκινήσατε την ιδιωτικοποίηση του
µεγαλύτερου λιµανιού της χώρας, αλλά και γιατί µειώνετε τους
όποιους περιβαλλοντικούς περιορισµούς για την επέκταση του
κινέζικου µονοπωλίου στην Πειραϊκή, την ωραιότερη περιοχή του
Πειραιά που θα την καταστρέψει µε τις ευλογίες και τις επιδοτήσεις τις δικές σας και του ΣΥΡΙΖΑ, για να µετατραπεί σε τουριστικό λιµάνι και να αυξήσει τα κέρδη του.
Και µε τη χθεσινή ανακοίνωση, πάγωµα του ΦΠΑ, χαράς ευαγγέλια, γιατί βεβαίως, δεν αφορά µεροκαµατιάρηδες και µικροεπαγγελµατίες. Αυτοί µόνο χρέη έχουν και αποδεικνύεται από τα
κόκκινα χρέη στις τράπεζες.
Τρίτον, είναι ταυτόχρονα και ανθυγιεινό το νοµοσχέδιο σας,
αφού επιτρέπετε επιχειρήσεις µεσαίας όχλησης ακόµα και κοντά
σε οικιστικές περιοχές, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους κατοίκους. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και το θέµα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας που έντεχνα δεν αναφέρεστε καθόλου σε
αποστάσεις από σχολεία και άλλα ευαίσθητα σηµεία για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, αλλά υπάρχει ανησυχία ότι τα
παραπέµπετε σε υπουργικές αποφάσεις και επιτροπές.
Το ξέρετε ότι έχουν γίνει πολλές κινητοποιήσεις σε διάφορες
περιοχές για να αποµακρυνθούν κεραίες που προκαλούν προβλήµατα υγείας. Εµείς καταθέτουµε µία χαρακτηριστική περίπτωση από την περιοχή του Κερατσινίου, µε όλα τα αποδεικτικά
στοιχεία των επιπτώσεων.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ζητάµε να τη µελετήσετε και της δικαίωσης των κατοίκων
ακόµα και δικαστικά. Τελικά αποµάκρυναν την κεραία, όµως -σας
το µεταφέρουµε- είναι σε αγωνία µήπως την ξαναδούν µπροστά
τους.
Συνολικά, λοιπόν, τα συµφέροντα του κεφαλαίου και της ανταγωνιστικότητας της κερδοφορίας προωθείτε, σε συνέχεια της

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις επιµέρους διαφωνίες. Την ίδια αντιλαϊκή στρατηγική υπηρετείτε. Έχετε όµως µοιρασµένους ρόλους. Τελικά προωθείτε ό,τι υπόλοιπο άφησαν οι προηγούµενοι
και θεωρείται εµπόδιο στην παραπέρα κερδοφορία των οµίλων,
το ισοπεδώνετε ακόµα και στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, αφού νοµοθετείτε µια απαράδεκτη fast
track διαδικασία για άρση αρχαιολογικών εµποδίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και δεν είναι µόνο αυτό, προβλέπετε κυρώσεις κατά δηµοσίων
υπαλλήλων σε περίπτωση καθυστέρησης των διαδικασιών για τις
επενδύσεις. Με κατώτατη µάλιστα πειθαρχική ποινή την προσωρινή παύση τριών µηνών.
Αυτό είναι το κράτος δικαίου που οικοδοµείτε, υπέρ του κεφαλαίου και µόνο, όταν χιλιάδες συνταξιούχοι περιµένουν δύο και
τρία χρόνια να πάρουν τη σύνταξη που δικαιούνται και αυτή πετσοκοµµένη. Εκεί µέτρα δεν παίρνετε.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν. Να ξέρετε, όµως, ότι το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα, όσα εµπόδια και να βάλετε, θα ανασυνταχθεί
για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας και δεν µπορεί να
κάνει αλλιώς, δεν έχει άλλες επιλογές. Γι’ αυτό χαιρετίζουµε τις
σηµερινές διαδηλώσεις ως ελπιδοφόρα αρχή και δράση ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την κ.
Μανωλάκου.
Απ’ ό,τι κατάλαβα η πρόταση που έκανα νωρίτερα, µετά από
συνεννόηση που έκαναν οι συνάδελφοι, µπορεί να προχωρήσει.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου για πέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
παρακολουθούµε αυτές τις µέρες µια αντιπαράθεση δύο λαθεµένων πολιτικών, δύο άγονων αντιλήψεων που γίνεται µόνο για
επικοινωνιακούς λόγους.
Η Νέα Δηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα είναι γνωστό ότι θεοποιούν την αγορά και έχουν ως αυτοσκοπό την οικονοµική ανάπτυξη. Θεωρούν τις κοινωνικές ανισότητες ως αυτονόητες και ουσιαστικά αδιαφορούν για τις κοινωνικές ανάγκες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ριζοσπάστες της Αριστεράς εχθρεύονται την
αγορά και την επιχειρηµατικότητα. Αδιαφορούν ουσιαστικά για
την ανάπτυξη την οποία θεωρούν αυτονόητη και τη βλέπουν
µόνον ως αντικείµενο υπερφορολόγησης για τη διαχείριση της
φτώχειας και των φτωχοποιούµενων από αυτή ακριβώς την πολιτική.
Εµείς, το Κίνηµα Αλλαγής, οι Σοσιαλδηµοκράτες πιστεύουµε
και επιµένουµε στην ανάγκη για ένα σχέδιο που συνδυάζει την
ανάπτυξη µε την περιβαλλοντική συνείδηση και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η βιώσιµη ανάπτυξη για εµάς είναι ένας βασικός πυλώνας τόσο για το πράσινο, όσο και για το κοινωνικό συµβόλαιο,
για να πετύχουµε την κοινωνική ένταξη, την πρόοδο και την ευηµερία και να αντιµετωπίσουµε τόσο τις κοινωνικές ανισότητες,
όσο και την περιβαλλοντική κρίση.
Για το νοµοσχέδιο που συζητούµε έγινε πολύς ντόρος, όσο
ήταν στον δρόµο για τη Βουλή. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι
«εδοξάσθη µε τον προφορικό λόγο και κατεποντίσθη µε τον γραπτό». Η Ελλάδα µετά από δέκα χρόνια κρίσης έχει ανάγκη από
ένα αναπτυξιακό σχέδιο για την οικονοµική ανάκαµψη, τις επενδύσεις, για την παραγωγή νέου πλούτου, πάντα βέβαια µε σεβασµό στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η κοινωνία που έχει πληρώσει
το µάρµαρο αυτής της κρίσης περιµένει µέτρα αντιµετώπισης
των ακραίων αδικιών και βέβαια πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης για την αντιµετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Αντί αυτών η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, που είχε προαναγγείλει αναπτυξιακό σχέδιο, κατέθεσε στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο κατώτερο των αναγκών της Ελλάδας και της κοινωνίας.
Δεν περιλαµβάνει ούτε όραµα, αλλά ούτε επιχειρησιακό σχεδιασµό και συγκεκριµένα κίνητρα και κατευθύνσεις για να πετύχουµε την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση. Γίνονται, βεβαίως, επιµέρους ρυθµίσεις και διευθετήσεις. Ορισµένες
είναι αναγκαίες, αλλά οι περισσότερες είναι «λίθοι και πλίνθοι και
κέραµοι ατάκτως ερριµµένα», παρά τµήµατα ενός ενιαίου σχεδίου.
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Στην πολιτική της Κυβέρνησης φαίνεται ότι κυριαρχεί η εµµονή
για την απορρύθµιση της αγοράς εργασίας, των εργασιακών
σχέσεων. Απαξιώνει τις συλλογικές συµβάσεις. Προκαλεί ένα
ισχυρό αθέµιτο ανταγωνισµό ανάµεσα στις επιχειρήσεις, που θα
βασίζεται στη µείωση των αµοιβών, αλλά και στην απαξίωση των
όρων εργασίας. Μόνοι κερδισµένοι όσοι εργοδότες δεν θα υποχρεούνται ή δεν θα τηρούν τις συλλογικές συµβάσεις. Σίγουρα
ζηµιωµένοι είναι οι εργαζόµενοι κατ’ αρχάς των επιχειρήσεων
που δεν υποχρεούνται να τηρούν τις συµβάσεις και στη συνέχεια
των επιχειρήσεων που θα τις παραβαίνουν λόγω και του αθέµιτου
ανταγωνισµού.
Εχθές, για να δικαιολογηθεί, ο Υπουργός αναφέρθηκε σε ανάλογες αποφάσεις του 2012, στην καρδιά του µνηµονίου και της
κυριαρχίας των δανειστών. Τότε πράγµατι το ζητούσαν οι δανειστές. «Σήµερα ποιοι το ζήτησαν;» του είπαµε. Δεν απάντησε. Καταθέτω έγγραφο εργοδοτικής οργάνωσης η οποία στις 27
Αυγούστου 2019 ζητά ακριβώς αυτά που νοµοθετεί ο Υπουργός
Εργασίας σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι προφανές ότι δεν ψηφίζουµε τα άρθρα 53 και 57 που
αφορούν την πλήρη απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων και
έχουµε ήδη καταθέσει αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας, Επίσης,
καταψηφίζουµε και ζητάµε ονοµαστική ψηφοφορία για το άρθρο
178 που ιδιωτικοποιεί χωρίς όρους και προϋποθέσεις τις δηµοτικές υπηρεσίες και για το άρθρο 184, που νοµιµοποιεί αναδροµικά τις διά περιφοράς συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου
του Δήµου Γλυφάδας, του εκλεκτού δηµάρχου της Νέας Δηµοκρατίας, και βέβαια νοµιµοποιεί αυτή τη διαδικασία ως µόνιµο
θεσµό από εδώ και πέρα.
Επίσης, καταψηφίζουµε και ζητάµε ονοµαστική ψηφοφορία για
το άρθρο 210, που επαναφέρει τα γνωστά golden boys -τα είχαµε ξεχάσει- και τα golden girls -και κάτι άλλα µου είπαν, αλλά
δεν ήξερα πώς να τα διατυπώσω- µε υψηλότατες αµοιβές.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: 7.300!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: 7.300. Golden boys!
Από τις υπουργικές τροπολογίες υπερψηφίζουµε αυτές που
αφορούν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και το πρόγραµµα «Βοήθεια
στο Σπίτι». Όµως δεν ψηφίζουµε την τροπολογία για την αναδροµική νοµιµοποίηση των παράνοµων συναλλαγών µέσω POS για
την αγορά ακινήτων και τη χορήγηση χρυσής βίζας. Καταθέτω
στα Πρακτικά έγγραφο που αναφέρεται στις παράνοµες αυτές
συναλλαγές το 2017 και τονίζω ότι χρειάζεται νοµοθετική ρύθµιση και θωράκιση της διαδικασίας για τη χορήγηση βίζας αντί
της απαξίωσής της, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που παίρνουν τη χρυσή βίζα στη συνέχεια µεταπωλούν τα ακίνητα µέσα
σε λίγες µέρες και δεν υπάρχει µηχανισµός ελέγχου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής έχουµε καταθέσει τρεις τροπολογίες. Η πρώτη αφορά την εξουσιοδότηση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης προκειµένου να αντιµετωπίσει τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών, µε κατάργηση των υψηλότατων χρεώσεων για αυτονόητες συναλλαγές που έχουν µε τους
πελάτες τους. Οι επικοινωνιακές συναντήσεις του Πρωθυπουργού µε τις τράπεζες δεν αρκούν. Ας γίνουν και αυτές, αλλά δεν
αρκούν. Χρειάζεται νοµοθέτηση και αποφάσεις. Θα καταθέσω
στα Πρακτικά µία υπουργική απόφαση του 2011, µε την οποία
ως αρµόδιος Υφυπουργός κατήργησα δέκα καταχρηστικούς
όρους των τραπεζών. Με υπουργική απόφαση. Και λέµε «εντάξει,
δεν θέλετε την παλιά, σας δίνουµε νέα δυνατότητα µε τη νοµοθετική ρύθµιση µε νέα υπουργική απόφαση να τους καταργήσετε
και εσείς λέτε «θα συναντηθούµε µε τις τράπεζες». Εντάξει να
συναντηθείτε αλλά θα δούµε τις επόµενες µέρες τι θα κάνετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
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Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η δεύτερη τροπολογία που καταθέσαµε αφορά την ΠΝΠ που
σωστά περιλαµβάνει ρυθµίσεις που αφορούν την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την
πτώχευση της «THOMAS COOK». Τα µέτρα για τις επιχειρήσεις
υλοποιήθηκαν, αλλά ξεχάστηκαν τα µέτρα για τους εργαζόµενους! Πού είναι ο κ. Βρούτσης; Τα ξέχασε!
Έχουµε, λοιπόν, µια τροπολογία που λέει ότι τα εκατό ένσηµα
γίνονται ογδόντα για την ένταξη στο Ταµείο Ανεργίας που συµφωνήσατε και οι τρεισήµισι µήνες στο Ταµείο Ανεργίας γίνονται
τεσσερισήµισι. Ακριβώς αυτό που συµφωνήσατε, µε µία διαφορά: Εµείς λέµε τεσσερισήµισι για όλους τους εργαζόµενους
σε εποχιακές εργασίες και εφ’ όσον συµπληρώσουν εκατό ένσηµα. Αυτή την τροπολογία πρέπει να την κάνετε δεκτή. Είναι
αυτά για τα οποία έχετε δεσµευτεί και δεν τα έχετε φέρει µε ρύθµιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι τελειώνοντας να πω ότι επιµένουµε στην πρότασή µας για οικονοµική ανάκαµψη, κοινωνική δικαιοσύνη και βέβαια περιβαλλοντική πολιτική συνείδηση, για τη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα συνεχίσουµε σε αυτή την
κατεύθυνση µε πρωτοβουλίες και κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις
προκειµένου να απαιτούµε βιώσιµες λύσεις στα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει ο κόσµος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Παπαθανάσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακολουθώντας όλη την προβλεπόµενη κοινοβουλευτική διαδικασία, είχαµε την ευκαιρία να αναγνώσουµε σε πρώτη ανάγνωση το κείµενο του νοµοσχεδίου, να
ακούσουµε τους φορείς, να προχωρήσουµε σε δεύτερη ανάγνωση και γενικά, να κρίνουµε και επί της αρχής, αλλά και κατ’
άρθρο όλες τις διατάξεις του νοµοσχεδίου.
Ακούστηκε σαφώς καλόπιστη κριτική και στην καλόπιστη αυτή
κριτική, σε ό,τι αφορούσε τεχνικά ζητήµατα, απαντήσαµε µε τεχνικές απαντήσεις. Σε όποια ερωτήµατα είχαν ιδεολογικό πρόσηµο απαντήσαµε µε το ιδεολογικό πρόσηµο της Κυβέρνησής
µας.
Άλλωστε, αυτό είναι η πεµπτουσία της δηµοκρατίας. Η πεµπτουσία της δηµοκρατίας είναι η κυβέρνηση να ακολουθεί την
πολιτική και το όραµα το οποίο παρουσίασε στον ελληνικό λαό.
Η Κυβέρνηση κρίθηκε για την πρόταση, για την ανάπτυξη που
θέλει να φέρει και γι’ αυτόν, λοιπόν, τον λόγο κατέθεσε αυτό το
νοµοσχέδιο, το οποίο έχει τίτλο: «Επενδύω στην Ελλάδα». Είναι
µόνο αυτό το νοµοσχέδιο µε τίτλο: «Επενδύω στην Ελλάδα» που
θα φέρει την ανάπτυξη στη χώρα; Σαφώς και όχι.
Είναι όλα αυτά τα νοµοσχέδια τα οποία φέρνει η Κυβέρνηση
που θα φέρουν την ανάπτυξη. Απλά, το νοµοσχέδιο: «Επενδύω
στην Ελλάδα» στέλνει ένα µήνυµα στο παγκόσµιο επιχειρηµατικό
περιβάλλον ότι πλέον ο επενδυτής στην Ελλάδα δεν θα ταλαιπωρείται µε τον θανάσιµο επενδυτικό εναγκαλισµό του κράτους,
αυτόν τον θανάσιµο εναγκαλισµό του κράτους ο οποίος πρυτάνευε σε όλη τη διάρκεια των τεσσεράµισι ετών της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Ανοίγεται, λοιπόν, ένας νέος φιλοεπενδυτικός ορίζοντας, όπου
τα επενδυτικά σχέδια και τα επιχειρηµατικά σχέδια µπορούν,
πράγµατι, να έχουν αρχή, µέση και τέλος.
Το νοµοσχέδιο: «Επενδύω στην Ελλάδα» είναι εµβληµατικό,
γιατί σηµατοδοτεί µία νέα σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ του κράτους και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι, δηλαδή, η «καρδιά»
της πρότασης για ανάπτυξη, που κρίθηκε από τον λαό στις 7 Ιουλίου.
Εκφράζει την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να δώσει
όραµα και λύσεις σε χρόνια προβλήµατα που πάγωναν κάθε φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο. Είναι η ώθηση προς το µέλλον, είναι
η πρόταση και το µήνυµα ότι η Ελλάδα µπορεί να αλλάξει και να
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γίνει η αναπτυξιακή έκπληξη των επόµενων ετών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Κυρίες και κύριοι, οι συνθήκες αλλάζουν, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται και εµείς οφείλουµε να βρισκόµαστε µπροστά από
τις εξελίξεις. Τοποθετούµε τον πήχη στο ύψος των απαιτήσεων
της ψηφιακής εποχής και των καλών ευρωπαϊκών και διεθνών
πρακτικών. Οι δυνατότητες υπάρχουν, εµείς ορίζουµε το πλαίσιο.
Εξετάσαµε, λοιπόν, τις επενδυτικές στρεβλώσεις και αντιµετωπίζουµε πολλές από αυτές που θέτουν εµπόδια στην επιχειρηµατική δραστηριότητα και θεραπεύουµε αδυναµίες που προήλθαν από τη κακή και αποσπασµατική νοµοθέτηση.
Επιγραµµατικά και πολύ σύντοµα:
Δίνουµε µεγαλύτερη ευελιξία στις στρατηγικές επενδύσεις ως
έναν πυλώνα της ανάπτυξης.
Εισάγουµε µία ευέλικτη διαδικασία πιστοποίησης και ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας µιας επένδυσης,
έτσι ώστε να γλυτώσουµε τους επενδυτές από τη µεγάλη ταλαιπωρία στο να χρονοκαθυστερούν να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους, ίσως και πολλούς µήνες, ίσως και χρόνια.
Διευκολύνουµε τις επενδύσεις στα επιχειρηµατικά πάρκα, διότι
θέλουµε να οδηγήσουµε τη βιοµηχανία εντός των επιχειρηµατικών πάρκων.
Η αδειοδότηση για λειτουργία των επιχειρήσεων γίνεται άµεση
στις περισσότερες των περιπτώσεων.
Για πρώτη φορά δίνεται το δικαίωµα σε ιδιώτες να πιστοποιηθούν ως ελεγκτές.
Με το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης εισάγεται η έννοια του
προγραµµατισµού των αναπτυξιακών παρεµβάσεων.
Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
καθίσταται βασικό εργαλείο υποστήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ως προς τις εξαγωγές και τις επενδύσεις.
Δηµιουργείται ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης ως εργαλείο ανάπτυξης και αυτό πολλοί οι οποίοι ασχολούνται ως ελεύθεροι
επαγγελµατίες µπορούν να το εκτιµήσουν και θα το εκτιµήσουν
στο µέλλον.
Με το Εθνικό Μητρώο Υποδοµών θα καταχωριστούν όλες οι
δηµόσιες υποδοµές.
Δηµιουργείται το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας που θα αναζητά όλες τις αγκυλώσεις.
Στη δικαιοσύνη περνάµε στο κατώφλι της ψηφιακής εποχής.
Παρεµβαίνουµε στις δηµόσιες συµβάσεις, επιταχύνουµε και µειώνουµε στο ελάχιστο τον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτηµάτων
στο ΓΕΜΗ, σχεδόν τον µηδενίζουµε.
Βελτιώνουµε την Golden Visa και τακτοποιούµε σαφώς το άτακτο περιβάλλον για τα παίγνια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το παρόν νοµοσχέδιο θέτουµε
τις βάσεις για τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερα αµειβόµενων θέσεων εργασίας. Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, που χαρακτηρίστηκε ειρωνικά από τον εκπρόσωπο της
µείζονος Αντιπολίτευσης ως το «µοναδικό επιστηµονικό περίβληµα του νόµου µας», αναφέρεται µε στοιχεία στη βελτίωση του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και του ευρύτερου θεσµικού
πλαισίου, που αναµένεται να αυξήσει συνολικά την παραγωγικότητα, επιδρώντας θετικά στο παραγωγικό δυναµικό της οικονοµίας.
Η αποτελεσµατική µείωση των διοικητικών βαρών θα ενισχύσει
τον ανταγωνισµό στην αγορά προϊόντων και θα λειτουργήσει ως
«ντόµινο» για την αύξηση του Εθνικού Προϊόντος, των επενδύσεων και της απασχόλησης.
Άκουσα προσεκτικά τις εισηγήσεις των Βουλευτών της Αντιπολίτευσης και θα ήθελα να αναφερθώ πιο συγκεκριµένα σε ορισµένα επιµέρους θέµατα, τα οποία εθίγησαν, έτσι ώστε να µην
µείνει όσο το δυνατόν κανένα ερώτηµα αναπάντητο.
Ανέφερε, λοιπόν, ο Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ ανέπτυξε µία ολιστική αναπτυξιακή στρατηγική, δηµιούργησε εργαλεία, επιτάχυνε διαδικασίες.
Μάλλον ζούµε σε άλλη χώρα! Διότι εφόσον έγινε αυτό, τότε
γιατί βρίσκονται χρόνια στα συρτάρια αναπτυξιακά επιχειρηµατικά σχέδια; Γιατί καθυστερεί χρόνια η αξιολόγηση και ο έλεγχος,
µε αποτέλεσµα να ταλαιπωρούνται ή να εγκαταλείπουν την προ-
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σπάθειά τους οι επενδυτές;
Γιατί «σκοτώνατε», κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
κάθε µέρα το Ελληνικό; Γιατί «σκοτώνατε» την Κασσιώπη; Γιατί
«σκοτώνατε» τόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας;
Ακούστηκε και από τον Πρόεδρο του ΜέΡΑ25, εκτός, βεβαίως,
των µάκρο- και µίκρο- οικονοµικών αναλύσεων που οδήγησαν τη
χώρα στα «βράχια» και έφεραν τα capital controls, για την αποµείωση τάχα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Και απαντήσαµε και σε αυτό, ότι πουθενά σ’ αυτό το νοµοσχέδιο δεν µειώνεται η αξία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Χρονικά όρια
µπαίνουν για να µην καθυστερούν οι επενδύσεις.
Ως προς τα ερωτήµατα που ετέθησαν από το Κίνηµα Αλλαγής
απαντήθηκαν από τον Υπουργό. Θέλω να αναφερθώ µόνο στο
θέµα ότι πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι σε ό,τι αφορά την όχληση
και την περιβαλλοντική κατάταξη ενοποιούνται αυτά τα δύο συστήµατα σε ένα ενιαίο σύστηµα κατάταξης βιοµηχανιών.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι αλλάζουν οι χρήσεις γης ούτε ο πολεοδοµικός σχεδιασµός της χώρας. Απλώς, απαλλασσόµαστε από
παρωχηµένα συστήµατα και διευκολύνουµε τη διαδικασία, τόσο
για τους επιχειρηµατίες όσο και για τη διοίκηση.
Επίσης, συνεχίζουµε αυτό που είπα νωρίτερα, ότι δεν έχουµε
απλοποιήσει καθόλου την περιβαλλοντική διαδικασία. Ακόµα και
στα επιχειρηµατικά πάρκα που έχουν σταµατήσει να λειτουργούν
επιχειρήσεις καθίσταται υπεύθυνη η επιχείρηση για τυχόν περιβαλλοντικούς κινδύνους που προκαλούνται από τις µη λειτουργούσες εγκαταστάσεις της. Εποµένως, εσφαλµένα µας κατηγορείτε για µη τήρηση των περιβαλλοντικών διαδικασιών.
Ο κ. Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ αναφέρθηκε σε µία πιθανή επιδείνωση της ποιότητας ζωής των µεσαίων στρωµάτων
λόγω εγκατάστασης επιχειρήσεων µέσης όχλησης.
Θέλω να απαντήσω ότι δεν τίθεται θέµα επ’ αυτού, διότι ορίζεται µε το παρόν νοµοσχέδιο ότι οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες πλέον συγκεντρώνονται εκεί που υπάρχουν οι υποδοµές,
οι οργανωµένες εγκαταστάσεις και που µπορούν να υποδεχτούν
και να τις υποστηρίζουν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ας είµαστε ρεαλιστές. Χωρίς σοβαρές επενδυτικές δραστηριότητες η ανάπτυξη δεν θα έρθει,
όπως δεν ήρθε µε την προηγούµενη κυβέρνηση.
Για να πειστούν, όµως, σοβαροί επιχειρηµατίες να επενδύσουν
στη χώρα µας είναι απαραίτητο να δοθούν κίνητρα. Και κίνητρα
είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών.
Πρέπει να ισχυροποιήσουµε την οικονοµία µας και να µειώσουµε τα διοικητικά βάρη, ώστε να ενισχυθεί η αναπτυξιακή
προοπτική. Αλλάζουµε, λοιπόν, το επιχειρηµατικό περιβάλλον,
για να µην υπονοµεύει την ικανότητα της χώρας να παράξει
πλούτο και νέες θέσεις απασχόλησης.
Χρειάζονται, λοιπόν, άµεσα γενναίες και αποφασιστικές πρωτοβουλίες για την ταχεία και αποτελεσµατική βελτίωση αυτού
του περιβάλλοντος. Αυτό και κάνουµε. Η Ελλάδα πρέπει επιτέλους να ανακάµψει και να µετατραπεί σε επενδυτικό κόµβο.
Τρέχουµε. Τρέχουµε, για να φέρουµε την ανάπτυξη, αλλάζουµε σελίδα, θέλουµε να δηµιουργήσουµε τον δηµοσιονοµικό χώρο, για να υλοποιήσουµε αυτό το φιλόδοξο πρόγραµµα το οποίο
έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός µας. Και θα το πετύχουµε, κυρίες και κύριοι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πάµε τώρα σε αυτό
που είχα προαναγγείλει. Θα πάρουν από ένα τρίλεπτο οι εισηγητές, αλλά θα τηρηθεί ακριβώς, γιατί έχουµε πολλούς συναδέλφους που δικαίως διαµαρτύρονται και πρέπει να µιλήσουν.
Τον λόγο έχει ο κ. Οικονόµου από τη Νέα Δηµοκρατία, για τρία
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, συζητήθηκαν διεξοδικά τα άρθρα και ο νόµος.
Αν ένα πράγµα αναδείχθηκε είναι οι πολύ ουσιαστικές διαφορές
αντιλήψεων που απορρέουν από το ιδεολογικό και αξιακό µας
πλαίσιο. Σε τρεις συνιστώσες θα αναφερθώ σε αυτή την πολύ
σύντοµη παρέµβασή µου. Πρώτα από όλα µε τον νόµο µας δηµιουργούµε το πλαίσιο εκείνο έτσι ώστε η χώρα να αποκτήσει µια
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ουσιαστική και µε αντίκρισµα αναπτυξιακή στρατηγική. Και το
λέω αυτό, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, απαντώντας και σε
αυτά που ακούστηκαν από την Αντιπολίτευση, γιατί όλο το προηγούµενο διάστηµα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
η χώρα δεν είχε αναπτυξιακή στρατηγική. Η ανάπτυξή της ήταν
κοµµάτι του παζλ του υπαρξιακού προβλήµατος του ΣΥΡΙΖΑ, του
κλεφτοπόλεµου που είχε µε τους δανειστές. Προσέξτε, λέγανε
ότι θέλουν επενδύσεις και µεγάλα έργα, τα προετοιµάζανε, αλλά
στην πραγµατικότητα ορθώνανε τεράστια εµπόδια στο «παρά
πέντε», στο «παρά δέκα», στο «παρά ένα». Ανακαλύπτανε δάσος
στο Ελληνικό, εκεί που πριν από κάµποσα χρόνια προσγειώνονταν αεροπλάνα. Ανακαλύπτανε ότι ο µισός Πειραιάς ήταν αρχαιολογικός χώρος. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Η πραγµατικότητα λοιπόν είναι ότι βρίσκανε και κάνανε. Γιατί
και το θεσµικό πλαίσιο, οι δαιδαλώδεις στρεβλώσεις, όλα αυτά
που προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε µε το νοµοσχέδιο, τους
έδιναν τη δυνατότητα να επικαλούνται την ανάπτυξη, αλλά στην
πραγµατικότητα να ορθώνουν τεράστια εµπόδια κάθε φορά που
κάτι πήγαινε να πραγµατοποιηθεί. Γι’ αυτό ίσως και τους κακοφαίνεται τόσο πολύ που µε ένα εξαιρετικά ευρύ νοµοσχέδιο κάνουµε µια εκτεταµένη παρέµβαση σε όλες αυτές τις στρεβλώσεις και τις δαιδαλώδες ρυθµίσεις που επέτρεπαν την ανάσχεση
των επενδύσεων.
Δεύτερον, αυτή η αναπτυξιακή στρατηγική, τα θεµέλια της
οποίας βάζουµε µε αυτό το καινούργιο πλαίσιο που δηµιουργούµε, στη δική µας προτεραιότητα και στη δική µας αντίληψη
οδηγεί σε µια χώρα ευηµερίας, σε µια κοινωνία ευηµερίας, που
καταπολεµά και τις ανισότητες. Γιατί ακούστηκε και αυτό κατά
τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, µε ποιο µοντέλο δηλαδή θα
πάµε προς τα εκεί. Η καταπολέµηση των ανισοτήτων δεν σηµαίνει ότι στοιβάζουµε όλο τον κόσµο στη βάση της πυραµίδας, δεν
σηµαίνει τεχνητή οµοιοµορφία προς τα κάτω. Δεν καταπολεµάς
τις ανισότητες όταν παρασύρεις νέα παιδιά να σπουδάζουν Φυσική και Μαθηµατικά γράφοντας «5» και «6» στα Μαθηµατικά και
στη Φυσική, όπως συµβαίνει, για παράδειγµα, στα Τµήµατα Φυσικού και Μαθηµατικού στη Λαµία. Δεν καταπολεµάς τις ανισότητες όταν ανοίγεις τις πύλες στις σχολές µε ελεύθερη πρόσβαση χωρίς καµµία αξιολόγηση σε όλους. Τους µεταθέτεις το
πρόβληµά τους στο µέλλον.
Δεν καταπολεµάς τις ανισότητες όταν δεν δηµιουργείς τις
προδιαγραφές να εισρεύσει φρέσκο χρήµα στην επαρχία, στην
περιφέρεια, µε επενδύσεις, µε υποδοµές, µε δουλειές, στις
οποίες θα βρουν εισόδηµα και µεροκάµατο –και καλό µεροκάµατο- πενήντα και εκατό και διακόσιοι άνθρωποι, αντί να καραδοκούν για το πότε θα βγει ένα τετράωρο σε ένα σουπερµάρκετ
προκειµένου να βρουν δουλειά. Γιατί αυτό γίνεται σήµερα στη
συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής περιφέρειας. Πείτε µου,
πόσα θεµέλια τέτοιων επενδύσεων δηµιουργήθηκαν µετά την
ολοκλήρωση των αναπτυξιακών σας συνεδρίων, που είχατε βάλει
αναπτυξιακή στρατηγική και προτεραιότητες;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Και το τρίτο -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, για να είµαι
συνεπής και στον χρόνο- είναι το εξής. Αυτή η δική µας φιλοσοφία και αναπτυξιακή στρατηγική προφανώς και απευθύνεται
στους πολλούς, προφανώς και απευθύνεται σε εκείνους που ψάχνουν έναν δρόµο ανοιχτό να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής
τους. Αυτοί είναι που άκουσαν όλα αυτά που λέτε αυτές τις
µέρες -τα λέγατε και πριν τις εκλογές- την κασέτα για συµφέροντα, για εξαρτήσεις, για χατίρια, για µεγάλους, τα άκουσαν και
πριν, την τροµοκρατία στους εργαζόµενους, ότι θα υπάρξει γενικευµένη µείωση των µισθών τα λέγατε και πριν, και ήταν αυτοί
οι εργαζόµενοι που υπερψήφισαν τη Νέα Δηµοκρατία κι ήταν οι
µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες που έδωσαν ψήφο εµπιστοσύνης
στον Κυριάκο Μητσοτάκη κι είναι αυτοί οι άνθρωποι που περιµένουν τώρα από εµάς να είµαστε συνεπείς σε αυτό που είπαµε,
ότι θα κρατήσουµε τον δρόµο της προκοπής και της κοινωνικής
ανόδου ανοιχτό για τους πολλούς, µε την πολιτική και τις παρεµβάσεις µας.
Σε αυτούς έχουµε στραµµένο το βλέµµα, από την επιτυχία της
πολιτικής και την αναβάθµιση της ζωής αυτών των ανθρώπων θα
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εξαρτηθεί η επιτυχία της διακυβέρνησής µας και ανάµεσα στα
άλλα αυτό κάνει και το νοµοσχέδιο που σας καλούµε να ψηφίσετε τώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τον λόγο έχει ο κ.
Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν χρειάζεται να βασανίζεστε. Κοιτάχτε τον εαυτό σας στον
καθρέφτη. Κύριε Οικονόµου, δεν περίµενα τέτοια τοποθέτηση,
ειλικρινά σας µιλάω. Έχουµε περάσει τόσες µέρες να συζητάµε
αυτό το νοµοσχέδιο. Το µόνο πράγµα που επικαλείστε είναι η µελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, εδώ την έχω. Κύριοι Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας, αν περιµένετε να πάρετε τον λόγο, ρίξτε
µια µατιά. Για µείωση µισθών µιλάει ως µοναδικό εργαλείο για
την περιβόητη ανάπτυξη. Δεν είναι κακό να το αντιµετωπίσετε ως
πραγµατικότητα. Είναι µια οικονοµική αντίληψη, η οποία έχει
αποτύχει. Και µάλιστα προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος ότι µε
αυτά που κάνετε και µέχρι το 2030 -γιατί µέχρι εκεί µετράει, µέχρι
εκεί κάνει προσοµοιώσεις- οι µισθοί θα είναι σε χαµηλότερο επίπεδο. Μην παραµυθιάζεστε εδώ µέσα. Εδώ είναι η µελέτη. Την
έχουν επικαλεστεί οι εισηγητές σας, οι Υπουργοί σας. Ρίξτε µια
µατιά, δεν είναι κακό, δεν είναι καθόλου κακό. Εξηγήστε στους
Βουλευτές σας τι εννοείτε.
Μιλάγατε για καλύτερες και περισσότερες δουλειές. Κι έρχεστε εδώ και τους µισθούς να µειώσετε και τις εργασιακές, τις
συλλογικές συµβάσεις να διαλύσετε και οι δουλειές να γίνουν
και λιγότερες και χειρότερες. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια, και
αυτό δεν είναι δικό µας συµπέρασµα, είναι ο ισχυρισµός σας, καταγεγραµµένος καθαρά, ότι αυτή η προϋπόθεση θα φέρει κάποτε την ανάπτυξη. Δεν µας αφήνετε να αγιάσουµε! Σας λέµε ότι
δεν έχετε στρατηγική κι ότι πάτε στο παρωχηµένο µοντέλο τουρισµός και οικοδοµή και έχετε ξεκινήσει τώρα, είδαµε τροπολογίες να έρχονται σωρηδόν -προφανώς καµµία έκπληξη δεν µας
προξένησε, προετοιµασµένοι ήµασταν- και να µπαίνουν και τα
condo hotels µέσα, τα ξενοδοχεία δηλαδή που µπορούν να διαµοιράσουν την υπάρχουσα υποδοµή τους και να επινοικιάζουν
κάποια δωµάτια. Καµµία καινούργια επένδυση. Ποιος το παρήγγειλε αυτό; Ποια πρακτική καλής νοµοθέτησης είναι αυτή που το
επέβαλε;
Επιµελητήρια. Φέρατε τροπολογία για τα επιµελητήρια, να γίνουν τετραετείς, λέει, οι θητείες των νέων κεντρικών διοικήσεων.
Να ρωτήσω κάτι; Δεν ήταν εδώ και του Οικονοµικού Επιµελητηρίου και του Τεχνικού Επιµελητηρίου οι πρόεδροι στην ακρόαση
φορέων και δεν συζητήθηκε τίποτα; Ποια ανάγκη σάς έκανε να
τη φέρετε νύχτα την τροπολογία;
Golden Visa, δεν µπορούµε προφανώς να την ψηφίσουµε, ειδικά µε αναδροµική ισχύ για τα POS από την 1-1-2017 και µε εκκρεµούσα µία δικαστική υπόθεση.
Πάρος. Ο κ. Οικονόµου εµφανίζεται να είναι σύµβουλος µιας
εταιρείας, η οποία έχει ζητήσει αλλαγή ειδικού χωροταξικού σχεδίου για να κτίσει από 300 τετραγωνικά µέτρα 12,5 χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα. Προκύπτει µείζον ζήτηµα. Θα κάνει ένα από τα
δύο. Δεν µπορεί να είναι και σύµβουλος της εταιρείας και να διευκολύνει διά της νοµοθεσίας, που εισάγει στην ελληνική Βουλή,
την εταιρεία η οποία τον έχει προσλάβει ως σύµβουλο. Θα βγάλουµε και αναλυτική νοµοθέτηση.
Κανάλια. Εδώ δεν µε αφήνετε να αγιάσω προσωπικά, µε συγχωρείτε πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώµη από το Σώµα.
Ονοµαστικοποίηση µετοχών: τη σαρώνετε. Εξηγήστε στον κ.
Ρουσόπουλο, γιατί και ο δικός του νόµος είναι τόσο σκάρτος όσο
ήταν ο νόµος 4339 µε τον οποίο έγινε η αδειοδότηση. Φεύγει το
«πόθεν έσχες». Θεωρούµε ότι είναι µία προσβλητική ρύθµιση για
την ελληνική Βουλή διότι όλοι µας εδώ είµαστε υπόχρεοι «πόθεν
έσχες» και δεν θα είναι µετά από την ψηφοφορία, εάν το κάνετε
αυτό το βήµα, οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθµών και τα διευθυντικά στελέχη. Δεν πρέπει να το κάνετε, δεν πρέπει να σταλεί ένα τέτοιο µήνυµα από το ελληνικό πολιτικό σύστηµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ραδιοτηλεοπτικές. Κύριε Πέτσα, υπάρχει το ΕΚΟΜΕ. Κάνει
άλλη δουλειά. Εδώ έχει πει δύο φορές ο κ. Γεωργιάδης ότι θα
φέρετε νοµοτεχνική βελτίωση που θα φεύγει από τον κωδικό 60
η παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών. Το έχει πει και στις
επιτροπές, το έχει πει και στην Ολοµέλεια. Έχετε φέρει πάνω
από εκατό νοµοτεχνικές βελτιώσεις –δεν υπερβάλλω, είναι πάνω
από εκατό- και η συγκεκριµένη δεν έχει φθάσει ακόµη. Περιµένουµε να τη δούµε.
Και βεβαίως ερχόµαστε τώρα και στην τελευταία διευκόλυνση,
που είναι η επ’ αόριστον αναβολή της υποχρέωσης των τηλεοπτικών σταθµών να πάνε σε εκποµπή υψηλής ευκρίνειας. Και µας
κατηγορείτε εµάς ότι αποκλείουµε τις επενδύσεις! Τους είχαµε
βάλει ψηλά τον πήχη των επενδύσεων και για το δίκτυο διανοµής
του σήµατος και για τον εξοπλισµό τους και έρχεστε τώρα να
µας πείτε τι; Ότι αναβάλλεται αυτή η υποχρέωση. Με ποια δικαιολογία; Εδώ γελάµε. Η δικαιολογία είναι, λέει, ότι είναι περιορισµένο το φάσµα. Το ακούσατε καλά, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας; Είναι περιορισµένο το φάσµα. Θυµάστε τι είχαµε υποστεί και εγώ προσωπικώς όταν σας λέγαµε ότι το φάσµα είναι
περιορισµένο και τα κανάλια δεν είναι απεριόριστα; Φαντάζεστε
τον Αρχηγό σας να βγει σε αυτό εδώ το Βήµα και να ξαναπεί τα
ασυνάρτητα τα οποία είχε πει όταν συζητάγαµε το θέµα των
αδειών; Για φανταστείτε, να υπάρχει τροπολογία µε εισηγητική
έκθεση που λέει ότι το φάσµα είναι περιορισµένο και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης να ανέβει σήµερα το βράδυ σε αυτό το Βήµα και να
πει ακριβώς τα ίδια που έλεγε και το 2016, ότι το φάσµα είναι
απεριόριστο και πρέπει να δώσουµε 24 άδειες! Θυµηδία!
Τέλος, εισάγει η Κυβέρνηση τόσες τροπολογίες. Καταθέσαµε
αρκετές και εµείς, κάνουµε πολλές παρεµβάσεις. Έχουµε καταθέσει µία η οποία αφορά τις λιγνιτικές περιοχές και τη δυνατότητά τους να υπάγονται στον αναπτυξιακό νόµο. Πείτε µας τι να
πούµε σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή δεν είναι ούτε καναλάρχες ούτε µεγαλοξενοδόχοι, ούτε ιδιοκτήτες τηλεοπτικών
σταθµών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό σας παρακαλώ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Tο περιορισµένο φάσµα, όταν το επικαλεστήκατε, κύριε
Παππά, ήταν για άλλο λόγο. Ήταν για το ποιες άδειες και πόσες
άδειες θα µπορούσατε να δώσετε. Εδώ µιλάµε για µία παράταση
σε σχέση µε το αν µπορούν να εκπέµπουν σε τυπική ή υψηλή ευκρίνεια. Και αυτό αφορά, όπως καλά ξέρετε, γιατί έχετε κάνει
Υπουργός και έχετε σίγουρα συζητήσει για όλα αυτά τα θέµατα
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και µε την ΕΕΤΤ συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές. Οι συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές ενδέχεται να είναι
στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και κάπου στην Κεφαλονιά. Για
αυτές τις τρεις περιοχές µπορεί να χρειαστεί να πάµε και πέραν
της παρατάσεως και µόνο για αυτές. Το θέµα είναι ότι βάζουµε
ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο να µην τιµωρηθεί ούτε ο καταναλωτής και να τρέξει άρον-άρον να αγοράσει νέους αποκωδικοποιητές και νέες τηλεοράσεις, όταν δεν τις χρειάζεται µέχρι το 2021,
και δεύτερον για να επιµεριστεί το αναγκαίο επενδυτικό πρόγραµµα των παρόχων για εκσυγχρονισµό, ώστε να µπορούν να
επενδύουν εκεί.
Άλλο πράγµα, λοιπόν, το φάσµα σε σχέση µε τις τέσσερις
άδειες πανελλαδικών σταθµών ή περισσοτέρων, όσων επικαλούσασταν τότε µε βάση τις σχετικές µελέτες που είχαν επικαλεστεί,
και άλλο πράγµα να µπορεί να µεταβεί το όλο σύστηµα από την
τυπική ευκρίνεια στην υψηλή ευκρίνεια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Επικαλείστε το δεύτερο ψηφιακό µέρισµα περιορισµένου φάσµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι διάλογο. Θα σας
παραπέµψω στον κ. Τριανταφυλλίδη, κύριε Παππά.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατρίνης από το Κίνηµα Αλλαγής, αυστηρά
για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να οµολογήσω ότι ο κύριος Οικονόµου έκανε πραγµατικά µια αξιέπαινη και φιλότιµη προσπάθεια ως εισηγητής της
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Πλειοψηφίας να στηρίξει αυτό το νοµοσχέδιο και είναι και απολύτως ειλικρινής, όταν µιλάει για εκτεταµένη νοµοθέτηση. Όντως
είναι εκτεταµένη νοµοθέτηση και µάλιστα στα 213 άρθρα του αρχικού σχεδίου νόµου, µέσα σε λιγότερες από είκοσι τέσσερις
ώρες, προστέθηκαν σαράντα ένα άρθρα σε έξι υπουργικές και
µία βουλευτική τροπολογία. Και µέχρι να τελειώσει η συνεδρίαση, κανείς δεν ξέρει τι άλλο µας επιφυλάσσει. Ουκ έστιν
αριθµός σε ένα πραγµατικά µνηµείο κακής νοµοθέτησης.
Και µάλιστα, αναφέρθηκε και ο κ. Παππάς και είναι και σωστή
η παρατήρηση. Οικονοµικό Τεχνικό Επιµελητήριο: Ένα µήνα πριν
τις εκλογές χωρίς να υπάρχει επίσηµο αίτηµα από τα επιµελητήρια για παράταση της θητείας τους, έρχεται η Κυβέρνηση και νοµοθετεί και αλλάζει τους όρους και τη διάρκεια της θητείας των
οργάνων που θα εκλεγούν σε λιγότερο από ένα µήνα. Αυτό είναι
πρωτοφανές.
Επίσης, περιµένω µε ενδιαφέρον την υποστήριξη της τροπολογίας που ήρθε τελευταία σήµερα το πρωί και η οποία νοµίζω
ότι θα πρέπει να διασαφηνίσει ότι πλέον τίθενται όρια υγιούς ανταγωνισµού ανάµεσα στις εταιρείες για τις οποίες υπάρχει η λογική της διευθέτησης. Για να µην υπάρχουν, λοιπόν, άνισοι
κανόνες, να διευκρινιστεί αν έχουν πληρωθεί τα πρόστιµα και
τέλος πάντων ποιες είναι οι κατευθύνσεις του Υπουργείου προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Ο κ. Γεωργιάδης χθες µας έκανε ένα µάθηµα περί καπιταλισµού. Βεβαίως, δεν ξέρω αν διάβασε πρόσφατο άρθρο που
αφορά ένα συνέδριο που έκανε το «BLOOMBERG», ένα στρογγυλό τραπέζι επιχειρηµατιών, όπου οι CEO των µεγαλύτερων
αµερικάνικων επιχειρήσεων είπαν ότι οι εταιρείες τους πλέον
λαµβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν τους υπαλλήλους, τους προµηθευτές αλλά και τις κοινότητες. Και αναφέρθηκαν σε ένα φάσµα
πρωτοβουλιών και ενεργειών που στοχεύουν στο να αµείβονται
καλύτερα οι υπάλληλοι από τη µια και, βεβαίως, να µειωθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την άλλη. Σε αυτό το νοµοσχέδιο οι µόνοι υπάλληλοι που αµείβονται καλύτερα είναι οι
πρόεδροι και διευθύνοντες σύµβουλοι των οργανισµών που υπάγονται στο υπερταµείο που µε δική σας πρωτοβουλία και νοµοθέτηση θα πάρουν µισθούς πάνω από 7000 ευρώ και οι διευθυντές των πολιτικών γραφείων των Υπουργείων σας.
Golden Visa. Είπε επίσης ο κ. Γεωργιάδης ότι είναι πολύ θετικό. Σωστό. Δεν µας είπε όµως τι προτίθεται να κάνει, όταν οι
Κινέζοι στην µεγάλη πλειοψηφία τους που αγοράζουν τα ακίνητα,
τα µεταπωλούν. Πρέπει να υπάρχει µια δέσµευσή τους ότι αποκτώντας την άδεια παραµονής, αν µεταπωλήσουν αυτά τα ακίνητα, υποχρεούνται να αγοράσουν εκ νέου ένα ακίνητο. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η ανάπτυξη και οι επενδύσεις, που οραµατίζεται
ο κ. Γεωργιάδης, η αγορά ακινήτων, ή ο κ. Ζαβός ο οποίος στα
πλαίσια της συνόδου του ΔΝΤ είπε ενθουσιασµένος µάλιστα ότι
οι επενδυτές θα επενδύσουν στον «Ηρακλή», δηλαδή στα µη εξυπηρετουµενα δάνεια που ξέρουµε όλοι ότι έχουν ως υποθήκη
πρώτη κατοικία και θέλουν µάλιστα αυτοί οι επενδυτές ένα µόνιµο θεσµικό πλαίσιο το οποίο διασφαλίζει η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας.
Ρώτησα τον κ. Γεωργιάδη τι αναπτυξιακό πρόσηµο έχει η διαχείριση των µεταναστευτικών ροών που εντάσσει στο Εθνικό
Πρόγραµµα Ανάπτυξης. Δεν πήραµε καµµία απάντηση.
Δεν ξέρω, επειδή µε έψεξε χθες για το θέµα της αρχαιολογίας
και της εξηνταήµερης προθεσµίας, αν έχει συµφωνήσει µε την
κ. Μενδώνη γι’ αυτό ή αν το λέει σε ένα αναπτυξιακό οίστρο.
Όµως, οφείλω να παρατηρήσω ότι µίλησε για όλα ο λαλίστατος
κ. Γεωργιάδης εκτός από το µείζον ζήτηµα των χρεώσεων των
τραπεζών. Θέλω να πιστεύω ότι η απουσία του αυτή την ώρα από
την Αίθουσα δικαιολογείται από την προγραµµατισµένη συνάντηση που έχει ο Πρωθυπουργός µε τους επικεφαλής των τραπεζών. Όµως, ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος απαξίωσε σε αυτή
εδώ την Αίθουσα και δεν µίλησε ούτε ένα δευτερόλεπτο για αυτό
το θέµα, παρά το γεγονός ότι τέθηκε από πολλές πτέρυγες της
Βουλής, παρά το γεγονός ότι καταθέσαµε τροπολογία, πήγε στο
συνέδριο “RISK AND MANAGEMENT AND COMPLAINT FORUM”
και λέει ότι υπάρχει η αίσθηση ότι οι τράπεζες έχουν κάνει συνεννόηση µεταξύ τους. Αλλά βέβαια, οι τραπεζίτες, είπε ο κ. Γεωργιάδης, για εµένα δεν θα είναι εύκολος στόχος σε όποιον
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θέλει να κάνει λαϊκισµό και βεβαίως, οι τραπεζίτες –ενώ είπε ότι
θα κάνει µια γραµµή παραπόνων, αυτή είναι η κυβερνητική
γραµµή του κ. Γεωργιάδη που είναι συναρµόδιος Υπουργός, θα
κάνει γραµµή παραπόνων για τις καταχρηστικές χρεώσεις- απάντησαν µε κυνισµό ότι τα ιδρύµατα λειτουργούν σε ένα πλαίσιο
ελεύθερου ανταγωνισµού και δεν µπορεί να υπάρξει πολιτική παρέµβαση για αυτό το ζήτηµα.
Εµείς λοιπόν, θέλουµε να πιστεύουµε ότι ο Πρωθυπουργός –
γιατί πλέον έχει πάει σε αυτό το επίπεδο- δεν θα µείνει σε απλές
συστάσεις και παραινέσεις αλλά θα καταστήσει σαφές στους επικεφαλής των τραπεζών ποιος θέτει τους κανόνες σε αυτόν τον
τόπο. Και τους κανόνες σε αυτόν τον τόπο τους θέτει η πολιτική
ηγεσία, τους θέτει η Βουλή. Γι’ αυτό και εµείς κάνουµε έκκληση
στους βουλευτές της συµπολίτευσης, σε όλους τους συναδέλφους να κάνουν δεκτή την τροπολογία µας, ώστε να σταµατήσουν οι πολίτες να υφίστανται αυτή την καταχρηστική πολιτική
των τραπεζών.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εγώ εύχαριστώ.
Θα κλείσουµε αυτόν τον κύκλο των αγορητών µε τον κ. Βιλιάρδο από την Ελληνική Λύση. Ο κ. Καραθανασόπουλος, στον
οποίο οφείλουµε τρία λεπτά, δεν είναι εδώ, όπως και ο κ. Αρσένης από το ΜέΡΑ25.
Κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Θα ολοκληρώσω την εισήγησή µου
κάπως διαφορετικά. Για να τα καταφέρει κατά την άποψή µας η
Ελλάδα, δεν φτάνουν µόνο τα αναπτυξιακά νοµοσχέδια. Πρέπει
να επέµβει επενδυτικά το δηµόσιο έτσι ώστε να δηµιουργηθεί η
ζήτηση και να ακολουθήσει ο ιδιωτικός τοµέας. Πρόκειται για τη
γνωστή συνταγή του Κέινς, ο οποίος δεν ήταν ασφαλώς αριστερός, αλλά ένας οικονοµολόγος µε κοινή λογική. Προφανώς, δεν
ήταν υπέρ του δηµοσίου τοµέα αφού πρέσβευε πως ναι µεν οι
δηµόσιες επενδύσεις πρέπει να αυξάνονται σε περιόδους ύφεσης, αλλά ταυτόχρονα ότι µετά το τέλος της το δηµόσιο θα έπρεπε να αποχωρεί αφήνοντας στη θέση του τον ιδιωτικό τοµέα.
Δεν αναφερθήκαµε καθόλου σε αυτά που λείπουν από το αναπτυξιακό νοµοσχέδιο, όπως είναι κυρίως οι δηµόσιες επιχειρήσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει η παραµικρή µνεία, σαν να είναι
αδιάφορες όσον αφορά την ανάπτυξη της οικονοµίας µας. Δεν
αναφέρθηκαν ούτε στη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισµού, κατά την οποίαν τονίσαµε ότι τα έσοδα του κράτους
δεν πρέπει να προέρχονται µόνο από τα έσοδα τους φόρους
αλλά επιπλέον από την κερδοφορία των εταιρειών του, µέσω της
οποίας µπορεί και πρέπει να µειώνονται οι φόροι. Εκτός αυτού,
οι επενδύσεις ή οι µεταρρυθµίσεις που τυχόν διενεργούνται σε
αυτές τις επιχειρήσεις µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την άνοδο της κερδοφορίας τους, αυξάνουν το ΑΕΠ
και µειώνουν την ανεργία. Δίνουν ώθηση στον ιδιωτικό τοµέα.
Μία από αυτές τις δηµόσιες επιχειρήσεις για την οποία έχουµε
υποβάλει ερώτηµα στα αρµόδια υπουργεία χωρίς να πάρουµε
δυστυχώς καmµία ουσιαστική απάντηση στις δεκατέσσερις ερωτήσεις µας είναι η Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων, η ΕΛΒΟ, η
οποία, όπως ενηµερωθήκαµε, είναι υπό εκκαθάριση. Πρόκειται
για µια πολύ σηµαντική αµυντική βιοµηχανία, αλλά και για µια παραγωγική βιοµηχανία υψηλής προστιθέµενης αξίας, την οποία οι
κυβερνήσεις µας θέλουν να κλείσουν. Θα καταθέσω το ερώτηµα
που υποβάλαµε, στα Πρακτικά.
Σηµειώνουµε εδώ ότι οι αµυντικές βιοµηχανίες δηµιουργήθηκαν για να υποστηριχθεί η εθνική µας ανεξαρτησία µετά τα γεγονότα στην Κύπρο και άλλες εθνικές δοκιµασίες, όπως η ΕΛΒΟ
το 1972, η ΕΒΟ το 1977, η ΕΑΒ το 1975 και άλλες. Οι κυβερνήσεις µας, λοιπόν, θέλουν να κλείσουν την ΕΛΒΟ -και όχι µόνο- σε
µία εποχή που η τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα είναι
στο ζενίθ, οπότε η Ελλάδα έχει ανάγκη όσο ποτέ µέχρι σήµερα
από δικές της εξοπλιστικές βιοµηχανίες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Βέβαια, όταν στον προϋπολογισµό τα εξοπλιστικά προγράµµατα µειώνονται σε µόλις 237 εκατοµµύρια ευρώ το 2020 από
423 εκατοµµύρια ευρώ το 2019, ενώ υπολείπονται ακόµη και του
µεσοπρόθεσµου που έχει την έγκριση της τρόικα, είναι λογικό

3620

να υπάρχει αδιαφορία για τέτοιες επιχειρήσεις. Όµως ακόµη και
τότε, όταν συζητούνται προγράµµατα αναβάθµισης των φορτηγών του ελληνικού στρατού και άλλων οχηµάτων, δεν θα έπρεπε
να χρησιµοποιηθεί η ΕΛΒΟ, που απαξιώνεται και θα µείνει κουφάρι, αντί να εξετάζεται η εισαγωγή τέτοιων από το εξωτερικό;
Ανάλογες είναι και οι άλλες δηµόσιες επιχειρήσεις -διαθέτει
αρκετές η Ελλάδα- οπότε η πρώτη προτεραιότητα ενός αναπτυξιακού σχεδίου θα ήταν η σωστή εκµετάλλευσή τους, έτσι ώστε
να συµβάλουν στα έξοδα του δηµοσίου όσο και στην ευρύτερη
ασφάλεια της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός, κ. Καραµανλής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα για δεύτερη
µέρα ένα εξαιρετικά σηµαντικό νοµοσχέδιο για τη χώρα µας, ένα
νοµοσχέδιο που ως κεντρική ιδέα έχει ότι πρέπει να γίνουν γρήγορες, άµεσες και ορθολογικές βελτιώσεις µε στόχο την ανάπτυξη και τη στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας µετά από δέκα
χρόνια µιας πραγµατικά πολύ µεγάλης κρίσης που ισοπέδωσε
την κοινωνία.
Υπό το πρίσµα αυτό, καθώς και για τα θέµατα της αρµοδιότητας του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών έχουν ενταχθεί
στο παρόν νοµοσχέδιο επείγουσες και σηµαντικές διατάξεις οι
οποίες είναι αναγκαίες για τη βελτίωση του σηµερινού πλαισίου.
Λέω βελτίωση γιατί άλλωστε η Νέα Δηµοκρατία το έχει πει ξανά
πολλές φορές, εµείς εδώ δεν ερχόµαστε για να καταργήσουµε
και να ξεριζώσουµε τα πάντα. Δεν είναι αυτή η φιλοσοφία µας.
Αντιθέτως, θέλουµε να συµπληρώσουµε, να αποσαφηνίσουµε,
να απλοποιήσουµε, αν θέλετε, και να κάνουµε καίριες παρεµβάσεις που επιλύουν σοβαρά προβλήµατα που έχουµε διαπιστώσει
ότι υπάρχουν στην πράξη.
Πάµε στα άρθρα στα οποία παρεµβαίνουµε. Άρθρο 81. Προτείνουµε την απλοποίηση των προϋποθέσεων του ν.4412/2016
σε ότι αφορά στη σύναψη σύµβασης, µελέτης και κατασκευής
δηµοσίου έργου, της λεγόµενης µελετοκατασκευής, η οποία έχει
εισαχθεί το 2016.
Τι κάνει αυτή η διαδικασία; Η απλοποίηση αυτής της διαδικασίας στο υφιστάµενο δίκαιο την κάνει πιο λειτουργική, ενώ παράλληλα τίθενται και πολύ συγκεκριµένες προϋποθέσεις, όπως
η ύπαρξη εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων, κανονισµός µελετών - έργων κ.λπ..
Με αυτόν τον τρόπο τι επιδιώκουµε να πετύχουµε; Την ταχύτερη προώθηση απαιτούµενων έργων υποδοµής σε όλες τις βαθµίδες της χώρας πάντα σε πλήρη εναρµόνιση µε τις διατάξεις
του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Άρθρο 82. Στοχεύουµε στον εκσυγχρονισµό του θεσµικού
πλαισίου των συµβάσεων παραχώρησης. Με τη διάταξη αυτή πετυχαίνουµε ταυτόχρονα δύο στόχος. Πρώτον, επιταχύνουµε τις
διαδικασίες, κάτι το οποίο όλοι γνωρίζουµε ότι είναι το µεγάλο
πρόβληµα στα µεγάλα έργα υποδοµών και δεύτερον, νοµίζω ότι
κάνουµε κάτι πολύ σηµαντικό, διασφαλίζουµε τη διαφάνεια.
Με απλά λόγια, τι προβλέπουµε για να το καταλάβει κάποιος,
ο οποίος δεν ασχολείται µε τα ζητήµατα των δηµοσίων έργων.
Μειώνουµε το απαιτούµενο ποσοστό απαλλοτριώσεων στο 50%
και απαιτείται κατά περίπτωση η εκπόνηση της έκθεσης αναλυτικής αρχαιολογικής τεκµηρίωσης, καθώς και η υλοποίηση τουλάχιστον του 50% του φυσικού αντικειµένου της, προκειµένου
να προχωρήσει η υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης και να
τρέξει το έργο πιο γρήγορα.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 83 που αφορά τις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Και εδώ θα µου επιτρέψετε να πω
ότι απλοποιούµε το νοµικό πλαίσιο και το απλοποιούµε, όµως,
πάντα µε σεβασµό στον πολιτισµό και ιδίως στα ζητήµατα των
αρχαιοτήτων.
Συγκεκριµένα, προκειµένου να επιτυγχάνονται οι κατασκευα-
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στικές εργασίες στις ΣΔΙΤ, προβλέπεται ότι σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής -και προσοχή, µόνο στην περίπτωση που η αρµόδια υπηρεσία δεν τηρεί
τις προβλεπόµενες χρονικές προθεσµίες για να υποδείξει τους
τρόπους συνέχισης των εργασιών και διασφάλισης της προστασίας των αρχαιολογικών ευρηµάτων- θα επιλαµβάνονται του θέµατος µε ρεαλιστικό αλλά και πολύ χρονικό χρονοδιάγραµµα,
ποιες; Οι γενικές διευθύνσεις αρχαιοτήτων πολιτιστικής κληρονοµιάς και αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισµού.
Αυτό πώς το επιτυγχάνουµε; Το επιτυγχάνουµε χωρίς να θίγονται οι συνταγµατικής προστασίας διατάξεις του αρχαιολογικού νόµου, τις οποίες πρέπει όλοι να σεβόµαστε, και χωρίς να
θίγεται η κείµενη νοµοθεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και µε
πρόβλεψη της δυνατότητας επίσπευσης ανωτέρου ιεραρχικά οργάνου, µε στόχο και τον ορθό έλεγχο και την επιτάχυνση, όµως,
των διαδικασιών, δηλαδή, προσπαθούµε να επιτύχουµε απόλυτη
προστασία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς χωρίς να καθυστερούν τα αναγκαία έργα, κάτι το οποίο συµβαίνει τα τελευταία
χρόνια στην Ελλάδα πολύ έντονα.
Έρχοµαι σε άλλες δυο σηµαντικές διατάξεις. Η πρώτη είναι το
άρθρο 157 και αφορά στην επείγουσα αντιµετώπιση στατικών και
τεχνικών ζητηµάτων στις κτηριακές υποδοµές. Όπως έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιπτώσεις -και το ζήσαµε και εµείς αυτό στο
Υπουργείο- και ειδικά µετά τον σεισµό της 19ης Ιουλίου στην Αττική, υπάρχουν δηµόσια κτήρια που παρουσιάζουν εκτεταµένες
φθορές ή ελλείψεις και διάφορα άλλα συναφή προβλήµατα. Για
την αντιµετώπισή τους, λοιπόν, προκειµένου ο χώρος να είναι
ασφαλής για τους υπαλλήλους, όσο και για τους πολίτες που εισέρχονται σε αυτά, απαιτούνται άµεσες ενέργειες οι οποίες δεν
επιδέχονται αναβολών και αυτές αντιµετωπίζονται µε την εν λόγω
διάταξη. Γιατί; Γιατί αν οι συγκεκριµένοι φορείς δεν διαθέτουν
τεχνική υπηρεσία, είναι δυνατόν να κάνουν οι ίδιοι προγραµµατική σύµβαση και να αναθέσουν την ανάληψη καθηκόντων αναθέτουσας αρχής σε τεχνικό σύµβουλο, ο οποίος θα πληροί τα
απαιτούµενα κριτήρια τεχνικής επάρκειας.
Επίσης, µε το άρθρο 189 καλύπτονται τα κενά που δηµιουργήθηκαν από το προεδρικό διάταγµα, 72/2019 σε ότι αφορά στα
λεγόµενα ΜΗΤΕ. Πρακτικά ρυθµίζονται θέµατα κυρίως µεταβατικού χαρακτήρα και µέχρι την έκδοση αυτοτελούς προεδρικού
διατάγµατος για την πλήρη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις
τόσο της ενωσιακής όσο και της εθνικής µας νοµοθεσίας.
Πάµε τώρα στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 64 και ειδικό 14
που συνυπογράψαµε µε το Υπουργείο Οικονοµικών και Ανάπτυξης. Επεκτείνουµε τη διάρκεια της θητείας της διοίκησης του
ΤΕΕ σε τέσσερα χρόνια, προβλέποντας ότι η διεξαγωγή των
εκλογών θα γίνεται σε µία ηµέρα και αποσαφηνίζουµε τον σκοπό
του ΤΕΕ, ώστε να προβαίνει σε πιστοποίηση για τη διαπίστευση
και για το σύνολο των δραστηριοτήτων του.
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα εδώ να αφιερώσω λίγο παραπάνω
χρόνο για να τεκµηριώσω την ανάγκη ψήφισης τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 69 και ειδικό 19 που καταθέσαµε σήµερα το πρωί
στο Σώµα. Είναι µια τροπολογία, η οποία έρχεται να κάνει δυο
πολύ απλά πράγµατα: Αφ’ ενός αποσαφηνίζουµε το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο που είχε θεσπίσει –και σωστά νοµίζουµε είχε
θεσπίσει- η προηγούµενη κυβέρνηση σε σηµεία που στην πράξη
διαπιστώθηκε ότι δηµιουργούν προβλήµατα και αφ’ ετέρου κάνουµε και κάτι που νοµίζω ότι είναι απαραίτητο για να είµαστε
απόλυτα διαφανείς, κάνουµε το πλαίσιο πολύ πιο αυστηρό από
αυτό της προηγούµενης κυβέρνησης.
Υπενθυµίζω ότι το γενικό πλαίσιο του ν.4389/2016 ήταν το
εξής, ότι όποια επιχείρηση διευθετεί τις υποθέσεις της στην Επιτροπή Ανταγωνισµού απαλλάσσεται από ποινικές και πάσης φύσεων άλλες διοικητικές κυρώσεις. Αυτό έλεγε ο νόµος που
φέρατε το 2016.
Ο τρόπος µε τον οποίο διατυπώθηκε όµως µέρος αυτής της
πρόβλεψης και ιδίως το άρθρο 106 του νόµου δηµιούργησε
σειρά αµφισβητήσεων και παρερµηνειών που οδήγησαν, όπως
γνωρίζει ο τεχνικός κόσµος, σε έναν κυκεώνα ενστάσεων. Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά; Όλα τα έργα πάγωσαν και έργα µελλοντικά θα µπορούσαν και αυτά να παγώσουν εξαιτίας µιας διατύπωσης η οποία δεν ήταν, αν θέλετε, ξεκάθαρη. Αυτό, όπως κα-
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ταλαβαίνετε, δεν δηµιουργεί πρόβληµα µόνο στις εµπλεκόµενες
εταιρείες, αλλά και σοβαρά δυνητικά προβλήµατα για ολόκληρη
τη χώρα. Οι µεγάλες καθυστερήσεις είναι το µεγάλο ζήτηµα που
έχουµε στα µεγάλα έργα υποδοµής. Είναι αυτό για το οποίο µας
κουνάει το δάχτυλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι στην Ελλάδα
ο µέσος όρος εκτέλεση ενός µεγάλου, εθνικής σηµασίας έργου
υποδοµής είναι σχεδόν ο διπλάσιος από αυτόν που είναι σε
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εµείς, λοιπόν, προσπαθούµε να µην κλιµακωθεί µια τέτοια
κρίση, να µην έχουµε και άλλες καθυστερήσεις. Εδώ πρέπει να
βρούµε τρόπους να ξεµπλοκάρουν τα έργα και όχι να δηµιουργούµε κι άλλα προσκόµµατα. Επίσης, πρέπει µε αυτόν τον τρόπο
να δούµε πώς θα καταφέρουµε να προχωρήσουµε στα µεγάλα
έργα που έχει ανάγκη ο τόπος. Γι’ αυτό, µε απόλυτο σεβασµό
στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο αλλά και στη διάκριση των εξουσιών, ξεκαθαρίζουµε και αποσαφηνίζουµε πλήρως τα πράγµατα, ώστε
να µην υφίσταται καµία παρανόηση. Πρώτον, να µην εµφανιστεί
ποτέ ξανά στο µέλλον τέτοιο θέµα παρερµηνείας, πρόβληµα ερµηνείας στη διάταξη που είχαµε στο παρελθόν. Έτσι θα πάψουν
να έχουν οι εταιρείες ανασφάλεια, όσες εταιρείες θέλουν να
υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόµου αυτού.
Ταυτόχρονα όµως κάνουµε και κάτι ακόµα, το οποίο πιστεύω
ότι είναι -θα µου επιτρέψετε να πω- αρκετά πρωτοποριακό. Θεσπίζουµε ιδιαιτέρως αυστηρά µέτρα για όποιον επαναλάβει τις
σχετικές παραβάσεις, κάτι που δεν προβλεπόταν στον νόµο του
ΣΥΡΙΖΑ του 2016. Και να το πούµε µε απλά λόγια. Δεν µπορεί µια
εταιρεία κάθε τόσο να κάνει τις ίδιες παραβάσεις και στη συνέχεια να έρχεται και να διευθετεί την υπόθεσή της σαν να µην τρέχει τίποτα. Όχι. Την πρώτη φορά, αφού πληρώσεις το πρόστιµο,
θα µπορείς να διευθετείς τη διαδικασία αστικά, διοικητικά, ποινικά. Αν όµως ξανακάνεις δεύτερη παράβαση, θα αντιµετωπίσεις
σοβαρότατες κυρώσεις. Και συγκεκριµένα τι λέµε; Αν υποπέσεις
ξανά στην ίδια παράβαση, τότε για έξι έτη δεν θα έχει το δικαίωµα εταιρεία αυτή να συµµετέχει σε νέα µεγάλα έργα υποδοµής. Δεν θα µπορεί να συµµετέχει σε δηµόσιες συµβάσεις, δεν
θα µπορεί να συµµετέχει σε συµβάσεις παραχώρησης και αυτό
θα ισχύει από την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου και στο
εξής, χωρίς να υπάρχει καµµία αναδροµική ισχύ για τις υποθέσεις που αυτή τη στιγµή -και ο τεχνικός κόσµος τις γνωρίζει- βρίσκονται ενώπιον του Σ.τ.Ε., γιατί εµείς δεν παρεµβαίνουµε στο
έργο της δικαιοσύνης αναδροµικά, δεν φέρνουµε τροπολογίες
που έχουν αναδροµική ισχύ, δεν γυρνάµε, αν θέλετε, πίσω το
ρολόι και δεν κάνουµε πολιτικές παρεµβάσεις που ηθικά και συνταγµατικά είναι απαράδεκτες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Με την τροπολογία, λοιπόν, αυτή αντιµετωπίζουµε ένα πρόβληµα που είχε δηµιουργήσει, παρά τις καλές προθέσεις της
προηγούµενης κυβέρνησης, το νοµικό πλαίσιο. Ξεκαθαρίζουµε
και αποσαφηνίζουµε µια και καλή, από ’δω και στο εξής, πώς θα
έχουν τα πράγµατα, αυστηροποιούµε τον νόµο και θέτουµε καθαρούς κανόνες για όλους. Συνολικά, µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο αυτό που προσπαθούµε να πετύχουµε και θα πετύχουµε
είναι να δώσουµε ώθηση στην οικονοµία µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Καλαµατιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ για πέντε
λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πράγµατι να απορεί κανείς µε τον ευφάνταστο τίτλο του νοµοσχεδίου που συζητάµε:
«Επενδύω στην Ελλάδα». Οφείλει η Κυβέρνηση να γνωρίζει ότι
επένδυση στην πατρίδα µας οφείλει να είναι η επένδυση στους
ανθρώπους της, επένδυση στους εργαζόµενους, που τόσο πολύ
ταλαιπωρήθηκαν από την κρίση και τα µνηµόνια, επένδυση στις
παραγωγικές δυνάµεις του τόπου. Και οφείλει και ο κύριος
Υπουργός Οικονοµικών να εξηγήσει πώς, ενώ επιδιώκει την αύξηση της κατανάλωσης, µειώνει µε αυτό το πολυνοµοσχέδιο
τους µισθούς των εργαζοµένων της χώρας. Η αύξηση της ζήτη-
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σης και της κατανάλωσης συνδέεται µε την αύξηση των µισθών
και όχι µε τη µείωσή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νέο αντιαναπτυξιακό νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας αποκαλύπτει το
σχέδιό της για την κατ’ ευφηµισµόν ανάπτυξη. Βασίζεται στην
πλήρη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και δικαιωµάτων. Το
όραµά της για την ανάπτυξη είναι η εξυπηρέτηση των λίγων, των
δικών της ανθρώπων, είναι η επαναφορά της λεγόµενης κανονικότητας των µνηµονιακών ρυθµίσεων του δεύτερου µνηµονίου.
Επιδιώκει την ακύρωση των κεκτηµένων και των αποκαταστάσεων στα εργασιακά δικαιώµατα που πέτυχε η διακυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως προκύπτει από τις προτεινόµενες διατάξεις και από την
αιτιολογική έκθεση, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας εφαρµόζει το αποτυχηµένο και στη χώρα µας νεοφιλελεύθερο δόγµα
της υποβάθµισης και της εργαλειοποίησης της εργατικής και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, δηλαδή εφαρµόζει την αντικατάσταση του «Rule of Law» από το «Rule by Law» στην υπηρεσία
του «Law shopping», όπως επιβάλλουν οι δήθεν βέλτιστες πρακτικές του ολοκληρωτικού ανταγωνισµού της αγοράς.
Η ουσιαστική κατάργηση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων,
οι συνεπαγόµενες µειώσεις µισθών, η ακύρωση της προσφυγής
στη διαιτησία για τα σωµατεία των εργαζοµένων και η προσπάθεια χειραγώγησής τους αποτελούν τον πυρήνα του νοµοσχεδίου. Αντί όµως να έρθει ως ένα αυτοτελές νοµοσχέδιο, ως όφειλε, και να συζητηθεί αρµοδίως, η Κυβέρνηση κάνει ένα άκοµψο
καµουφλάζ, ελπίζοντας να µην προκαλέσει τις δικαιολογηµένες
αντιδράσεις. Δεν θα το πετύχει όµως.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σαφές ότι η ανάπτυξη που επιθυµεί η Νέα Δηµοκρατία είναι µια ανάπτυξη που
παράγει η ύφεση, ανεργία και κρίση. Το πολυνοµοσχέδιο συµπυκνώνει όλες εκείνες τις νεοφιλελεύθερες συνταγές της µνηµονιακής περιόδου, εκείνες που µας οδήγησαν στη χρεοκοπία,
εκείνες που µας οδήγησαν σε απώλεια 25% του ΑΕΠ, µας οδήγησαν στην απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων και τη διάλυση του κοινωνικού κράτους. Άλλωστε, παρόµοιες πρακτικές
στο πρόσφατο παρελθόν της δικής σας διακυβέρνησης δεν οδήγησαν σε αύξηση των επενδύσεων, δεν οδήγησαν σε βελτίωση
της ανάπτυξης, αντίθετα, οδήγησαν στη γιγάντωση της ανεργίας.
Συγκεκριµένα, η πρότασή σας καταργεί επί της ουσίας την
αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης, στρώνει τον δρόµο στους αυθαίρετους εργοδότες, προκαλεί χαµηλότερους µισθούς και µεροκάµατα. Λιγότερα δικαιώµατα απ’ ό,τι στις πανελλαδικές
κλαδικές συµβάσεις θα µπορούν να ορίζονται µε τοπικές κλαδικές και επιχειρησιακές συµβάσεις. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργεί την αθλιότητα των Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών. Μικρότεροι
µισθοί µέχρι και 30% και νόθευση του ανταγωνισµού θα είναι το
αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής επιλογής.
Το απαιτεί καιρό τώρα ο ΣΕΒ. Πειθήνια η Νέα Δηµοκρατία έρχεται και νοµοθετεί. Περαιτέρω καταργεί επί της ουσίας την επεκτασιµότητα των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Ο
Υπουργός θα αποφασίζει ποιες είναι οι συλλογικές συµβάσεις
που θα κηρύσσονται γενικώς υποχρεωτικές, βεβαίως µε αδιαφανή και διαβλητά κριτήρια. Οι προϋποθέσεις που τίθενται είναι
τόσο αυστηρές και τόσο δύσκολα αποδείξιµες που η εξαίρεση
γίνεται ο κανόνας. Ακόµα, περιορίζεται ασφυκτικά το δικαίωµα
µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία. Οι εργαζόµενοι θα διεκδικούν κλαδικές συµβάσεις, οι εργοδότες θα αρνούνται και θα
µένει χωρίς καµµία επίλυση η διαφορά. Απροστάτευτοι οι εργαζόµενοι, δηλαδή εφαρµογή του δίκαιου του ισχυρού σε όλο του
το µεγαλείο. Και όλα αυτά ενώ πρόσφατα το Συµβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη ότι είναι αντισυνταγµατική η κατάργηση της
µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία.
Δεν είναι δυστυχώς µόνο αυτά που εισάγετε µε τις προτεινόµενες διατάξεις. Το νοµοσχέδιο χαρακτηρίζεται από σπατάλη,
διότι διοχετεύει πόρους σε τοµείς της οικονοµίας οι οποίοι δεν
σχετίζονται µε την ανάπτυξη, δεν δηµιουργούν σταθερές και
καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας. Χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια, διότι δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό να εκδίδει
άδειες χωρίς κανέναν έλεγχο.
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Χαρακτηρίζεται από ασυδοσία, γιατί παρεκκλίνει απ’ την περιβαλλοντική νοµοθεσία, υπονοµεύει το περιβάλλον, απειλεί το οικοσύστηµα και την κορωνίδα …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τριάντα δευτερόλεπτα
ακόµη, κύριε συνάδελφε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Μισό λεπτό
ακόµη, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ.
Ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει στο γεγονός ότι µε το άρθρο 179,
ιδιωτικοποιείτε βασικές δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δίνετε σε εργολάβους κρίσιµες υπηρεσίες, χωρίς την πλειοψηφία
των δηµοτικών συµβουλίων, χωρίς τεκµηρίωση για την αδυναµία
των δήµων να παρέχουν µε ίδια µέσα τις υπηρεσίες αυτές. Αδιαφορείτε για την επιβάρυνση του προϋπολογισµού των δήµων και
τελικά των δηµοτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, κλείνοντας οφείλω να πω ότι ως νεοφιλελεύθερη Κυβέρνηση αποφασίζετε να κλιµακώσετε την επίθεσή σας στον κόσµο της εργασίας
και να θεσπίσετε ρυθµίσεις που θα ζήλευε ακόµα και το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί πλάι στους εργαζόµενους, πλάι στη µεσαία και µικρή επιχειρηµατικότητα. Θα υπερασπιστεί τις κατακτήσεις του λαού µας, µαζί µε τις παραγωγικές δυνάµεις του
τόπου, µε όσους αντιλαµβάνονται ότι η ανάπτυξη µπορεί να
υπάρξει µόνο µε σεβασµό στις εργασιακές σχέσεις, στους εργαζόµενους και στο κοινωνικό κράτος.
Είµαστε µε όλους τους πολίτες που γνωρίζουν ότι οι αξιοπρεπείς µισθοί, οι αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς και η προστασία
του περιβάλλοντος είναι οι µόνες επιλογές, αν θέλουµε να ζήσουµε σε έναν πιο δίκαιο, πιο ανθρώπινο κόσµο. Είναι προϋπόθεση για δίκαιη, ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα τουΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ.

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 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 τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις
συνοδοί-εκπαιδευτικοί τους, από το Γυµνάσιο Καλαβρύτων.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, µόνο να αναφέρω για το
Σώµα ότι υπάρχουν δύο τροπολογίες που έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι Βουλευτές της Α’ Πειραιώς της Νέας Δηµοκρατίας.
Η πρώτη αφορά παράταση µέχρι την ολοκλήρωση της αναπλάσεως στο παραλιακό µέτωπο του Δήµου Αιγίνης και η δεύτερη παράταση µέχρι την ολοκλήρωση της αναπλάσεως στο
Μικρολίµανο.
Για το Μικρολίµανο είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 65 και
ειδικό 15 και για την Αίγινα είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό
70 και ειδικό 20 και υπογράφονται απ’ όλους τους Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας, δηλαδή από τον κ. Κατσαφάδο, τον κ. Μελά,
τον κ. Μανωλάκο, την κ. Δούνια και τον κ. Μπουτσικάκη. Και οι
δύο τροπολογίες ως έχουν ενταχθεί, γίνονται δεκτές και αποτελούν µέρος του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ πολύ, για τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Να κατατεθούν στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό o Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες τροπολογίες - προσθήκες, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Η κ. Αγαθοπούλου από
τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο για πέντε λεπτά και µετά είναι ο κ. Βασιλειάδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως φαίνεται µεγαλώνει το νοµοσχέδιο αυτό όσο περνάει η
ώρα.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, φαίνεται ότι µε το νοµοσχέδιο που
φέρατε σήµερα στην Ολοµέλεια µε τον ευφάνταστο τίτλο: «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», µε τις επτακόσιες σελίδες, που δεν ξέρω πόσες έχουν φτάσει να είναι τώρα, αλλά και
µε ένα σωρό διατάξεις επί παντός επιστητού, φαίνεται πόσο
πολύ αναπολήσατε τις εποχές των µνηµονίων. Τότε που τα νοµοσχέδια ερχόντουσαν ήδη έτοιµα, αφού συντάσσονταν εκτός
κυβερνητικών γραφείων. Κάτι παρόµοιο, µάλιστα, ισχυρίστηκε
χθες και ο κ. Γεωργιάδης για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αφού
είπε ότι συντάχθηκες πολύ πριν αναλάβει η Νέα Δηµοκρατία Κυβέρνηση. Έρχονται, λοιπόν, µε συρραφή διατάξεων για διάφορα
Υπουργεία και µε ελάχιστη διαβούλευση. Τρέχουµε σήµερα να
προλάβουµε τον χρόνο.
Τότε έφταιγε η τρόικα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, που
τα έφερνε, τώρα τα φέρνετε µόνοι σας. Βέβαια, για να µην είµαι
άδικη, ο κ. Γεωργιάδης ποτέ δεν απαρνήθηκε τις µνηµονιακές
µεταρρυθµίσεις. Ίσα-ίσα που ήταν ένας από τους φανατικούς
οπαδούς τους.
Για όλους, όµως, εµάς, το σοβαρό είναι ότι το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο δεν οµοιάζει στα µνηµόνια µόνο στον όγκο του και
στη διαδικασία του µε την οποία έρχεται στη Βουλή, αλλά και
στις διατάξεις του και θα αναφερθώ κυρίως στις διατάξεις που
αφορούν τα εργασιακά.
Θα θέσω, µάλιστα, µια άλλη παράµετρο για την οποία µε αγωνία περιµένουµε από τον κ. Βρούτση να τοποθετηθεί από την
ηµέρα που αναλάβατε την Κυβέρνηση, αλλά και το Υπουργείο
Εργασίας και ολόκληρη η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας
τηρεί σιγή ιχθύος.
Μιλώ για την ανάληψη του χαρτοφυλακίου της ισότητας των
φύλων και τη µετακίνηση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας και
του ΚΕΘΙ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Εργασίας. Αντίθετα, µε την Κυβέρνηση που δεν έχει κάνει την παραµικρή αναφορά για να αιτιολογήσει αυτήν την αλλαγή, πολλοί
φορείς και οι ίδιες οι Γενικές Γραµµατείες –οκτώ στον αριθµό απ’
όλα τα κόµµατα- έβγαλαν ανακοινώσεις µε τις οποίες εναντιώνονται σε αυτή τη µετακίνηση.
Τον Υπουργό Εργασίας δεν το έχουµε ακούσει να λέει λέξη
για τα ζητήµατα της ισότητας των φύλων. Μπορεί να έχει ξεχάσει
κιόλας ότι έχει αναλάβει τη συγκεκριµένη αρµοδιότητα, αφού
στη Γενική Γραµµατέα –γιατί αλλάξατε και τον τίτλο- Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων έχει ξεχάσει να δώσει
και αρµοδιότητες µέχρι στιγµής. Παρ’ όλα αυτά, είναι η µοναδική
η οποία έχει τοποθετηθεί και έχει πει ότι για τη δική σας Κυβέρνηση η ισότητα των φύλων έρχεται πρωτίστως µέσα από την ισότητα στην εργασία και στην απασχόληση, στην οποία θα δώσει
ιδιαίτερη βαρύτητα η σηµερινή Κυβέρνηση. Μάλιστα!
Έχουν περάσει τρεις µήνες και κάτι, αλλά δεν έχουµε ακούσει
ούτε µισή κουβέντα για τους τρόπους µε τους οποίους σκοπεύετε να προωθήσετε την ισότητα ανδρών και γυναικών στην
αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση και στους υπόλοιπους τοµείς.
Όλα τα παραπάνω, µαζί και µε τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου για την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων,
που σε τίποτα δεν διαφέρουν από αυτές του δευτέρου µνηµονίου, κάνουν το µισό του πληθυσµού –τις γυναίκες, δηλαδή- να
ανησυχούµε λίγο παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους. Και
αυτό, γιατί δεν θέλουµε να επιστρέψουµε στην περίοδο της κρίσης, όπου γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι η κρίση, αλλά και οι
πολιτικές που εφαρµόστηκαν στα χρόνια της λιτότητας, έπληξαν
κυρίως τις γυναίκες και τους νέους.
Τα στοιχεία των προηγούµενων ετών µας δείχνουν ότι η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα ανέκοψε και ανέστρεψε την πρόοδο
στην αγορά εργασίας που είχαν σηµειώσει οι γυναίκες στις τρεις
προηγούµενες δεκαετίες, έχοντας πετύχει υψηλά ποσοστά πλή-
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ρους και σταθερής απασχόλησης και έχοντας επιτύχει µεγαλύτερη συνέχεια στον εργασιακό τους βίο.
Το γυναικείο ποσοστό ανεργίας χτύπησε ρεκόρ το 2013, επί
των ηµερών σας, δηλαδή, 32%, αυξηµένο σε σχέση µε των ανδρών που ήταν περίπου 24% στην ίδια περίοδο.
Σε αυτά τα πολύ υψηλά ποσοστά, µοναδικά στην Ευρώπη,
όπως είπε χθες κι ο κ. Βρούτσης, µας έφεραν οι µνηµονιακές πολιτικές που σήµερα θέλετε να επαναφέρετε. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας και η µείωση µισθών που τάχα θα έφερναν την
ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν ήρθε µε αυτές, αλλά ήρθε µε αύξηση
µισθών, όπως απέδειξε στην πράξη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
που παράλληλα µε την αύξηση µισθών µείωσε και την ανεργία
κατά εννέα µονάδες και µάλιστα, όχι όπως ψευδώς έχετε ισχυριστεί κατά καιρούς, στέλνοντας τους νέους µας στο εξωτερικό,
αλλά δηµιουργώντας περισσότερες από τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Και η γυναικεία ανεργία µειώθηκε
στα χρόνια αυτά από το 32% στο 20% και αυτό δεν έγινε τυχαία.
Έγινε µέσα σε ένα αναπτυξιακό µοντέλο, που έδινε βαρύτητα
στη γνώση, στην καινοτοµία, στην κοινωνική οικονοµία και στα
προϊόντα και τις υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, τοµείς
που ευνοούν τη γυναικεία εργασία και επιχειρηµατικότητα.
Άραγε, κύριε Γεωργιάδη, που γενικά είστε τόσο λαλίστατος,
έχετε να µας πείτε κάτι για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα; Θα
ήταν πολύ ενδιαφέρον.
Εκτός αυτού, τη διασφάλιση εργασιακών δικαιωµάτων είχε το
πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και τους αυξηµένους προϋπολογισµούς για δοµές πρόνοιας και βρεφονηπιακούς σταθµούς,
αλλά και έµµεσα µέτρα διευκόλυνσης των γυναικών.
Αυτά για εµάς ήταν φιλοαναπτυξιακές πολιτικές. Δεν ήταν ιδεοληψίες, γιατί λειτούργησαν στην πράξη τα προηγούµενα χρόνια
και έφεραν αποτέλεσµα, σε αντίθεση µε τις ελαστικές σχέσεις
εργασίας, την επί της ουσίας κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων και την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της εφαρµογής τους, αλλά και τα ηµίµετρα που φέρνετε σήµερα για την
αδήλωτη εργασία.
Περιµένουµε, λοιπόν, από το Υπουργείο Εργασίας και την Κυβέρνησή σας να φέρει το επόµενο διάστηµα νοµοθεσία µε πραγµατικά φιλεργατικό πρόσηµο και µάλιστα µε θετικά µέτρα και
δράσεις υπέρ της γυναικείας απασχόλησης και της γυναικείας
επιχειρηµατικότητας.
Πεδίον δόξης λαµπρόν είναι η εξειδίκευση των διατάξεων του
ν.4604/18 για την ουσιαστική ισότητα των φίλων και συγκεκριµένα τα άρθρα 10, αλλά και 21 και 24, που αφορούν την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στον ιδιωτικό βίο και στην
απασχόληση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα επαναλάβω κάτι το οποίο είπε και η κ. Αχτσιόγλου πριν, ότι
δεν είναι δυνατόν για τα εργασιακά να νοµοθετείτε εν κρυπτώ,
µέσα σε άλλα νοµοσχέδια. Είναι θέµατα πολύ ουσιαστικά, που
οφείλουµε να αναπτύξουµε µε κάθε ευχέρεια.
Περιµένουµε, λοιπόν, µε ανυποµονησία να δούµε τον σχεδιασµό σας για τα θέµατα της ισότητας και συγκεκριµένα στην απασχόληση, ο οποίος σχεδιασµός σίγουρα υπήρχε και αυτός πριν
γίνεται Κυβέρνηση, αλλιώς δεν εξηγείται ο υπερβάλλων ζήλος
και η µετακίνηση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από το Εσωτερικών στο Εργασίας τα µεσάνυχτα της επόµενης ηµέρας των
εκλογών, την 8η Ιουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε, κυρία
Αγαθοπούλου. Έχετε φθάσει στα επτάµισι λεπτά.
ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µπορούµε να καταλάβουµε τη σιγή ιχθύος από τότε µέχρι σήµερα για τη µη ανάθεση αρµοδιοτήτων στη νέα Γενική Γραµµατέα Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, ο κ. Λογιάδης,
έχει ζητήσει τον λόγο για τρία λεπτά. Στη συνέχεια, θα πάρει τον
λόγο ο κ. Βασιλειάδης.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι η σειρά του κ. Βασιλειάδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Λογιάδη, έχετε τον
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε λύπη και
αγανάκτηση, οµολογώ, πληροφορήθηκα πως πριν από λίγο στη
φοιτητική διαδήλωση, που λαµβάνει χώρα ακριβώς έξω από τη
Βουλή µας, τραυµατίστηκε ο νεαρός φοιτητής από χειροβοµβίδα
κρότου-λάµψης. Τυγχάνει, µάλιστα, ο φοιτητής να είναι µέλος
της νεολαίας του ΜέΡΑ25, συµµετέχοντας στη διαµαρτυρία του
µπλοκ της παράταξής µας.
Θέλω να καταγγείλω την ακραία κατασταλτική τακτική της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη –τι είδους
προστασία είναι αυτή;- που αντιµετωπίζει τις ειρηνικές διαµαρτυρίες των φοιτητών µας ενάντια στην κατάργηση του ασύλου
και την κεκαλυµµένη ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθµιας παιδείας
µε την απαράδεκτη εξίσωση των τίτλων σπουδών των ιδιωτικών
κολεγίων µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά µας ιδρύµατα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να σταµατήσουµε να αντιµετωπίζουµε φοβικά τη νεολαία µας. Η νεολαία δεν θέλει καταστολή,
αλλά προοπτική και όραµα. Αξίζει, πιστεύω, να δούµε το έργο
«Joker».
Πολύ σύντοµα θα αναφερθώ στο νοµοσχέδιο, το οποίο είναι
γενικό και αόριστο. Είναι τεράστιο και µε πάρα πολλά παράθυρα
και διατάξεις, που θα εφαρµόζονται κατά το δοκούν.
Είµαι και εγώ επενδυτής. Είναι τόσο µεγάλο το νοµοσχέδιο,
που ουκ εν τω πολλώ το ευ. Δεν λέει τίποτα για επενδύσεις, για
τις µικρές επιχειρήσεις, το 97,2% των οποίων έχουν λιγότερους
από εννέα εργαζόµενους. Δεν λέει τίποτα για αγροτικές επενδύσεις, που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονοµίας. Αναφέρει µόνο
στρατηγικές επενδύσεις.
Δεν αναφέρει τίποτε για τη δηµιουργία δικτύων. Ό,τι επενδύσεις και εάν κάνουµε, εάν δεν έχουµε δίκτυα διανοµής των προϊόντων µας, είτε στον τουρισµό, είτε στα αγροτικά προϊόντα, είτε
οπουδήποτε αλλού, δεν θα καρπωθούµε την υπεραξία των προϊόντων µας.
Το νοµοσχέδιο λέει για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Επειδή είµαι εργοδότης, στο τέλος της ηµέρας µε ρωτούν οι εργαζόµενοί µου, σχετικά µε το τι µένει στην τσέπη µας, πέρα από
τον µισθό. Μένουν η υπερφορολόγηση, το κόστος ζωής, η ποιότητα ασφάλειας, υγείας και παιδείας, που πρέπει να πληρώνουµε οι ίδιοι.
Το νοµοσχέδιο δεν µας αναφέρει πώς θα ξεφύγουµε από την
ενισχυµένη εποπτεία. Ενισχυµένη εποπτεία είναι οι λέξεις που
ανέφερε ο Υπουργός Οικονοµικών για την κατάσταση που βρισκόµαστε.
Αυτό το νοµοσχέδιο δέχεται την ύπαρξη νόµων µε αναδροµική
ισχύ. Δεν µας λέει τίποτα για δηµόσιες επενδύσεις, για τα αυτονόητα.
Ως Βουλευτής Ηρακλείου, θέλω να σας τονίσω ότι στο Ηράκλειο το αεροδρόµιο Ηρακλείου δεν έχει τουαλέτες, όπως επίσης
και ότι η βιοµηχανική περιοχή Ηρακλείου δεν έχει νερό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Λογιάδη.
Κύριε Κέλλα, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, όπως και οι
Υπουργοί, όταν ζητούν τον λόγο, προηγούνται. Επειδή µου είχε
ζητήσει για τρία λεπτά ο κ. Λογιάδης, πήρε τον λόγο. Μάλιστα,
µίλησε δύο λεπτά.
Ο κ. Βασιλειάδης θα πάρει τον λόγο και µετά τον κ. Βασιλειάδη, ο κ. Κέλλας.
Κύριε Βασιλειάδη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας δοκιµάστηκε για
δυσανάλογα µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά την κρίση χρέους
του 2009. Η παρατεταµένη ύφεση οδήγησε σε µεγάλη µείωση
εισοδήµατος, σε κλείσιµο επιχειρήσεων και απώλεια θέσεων εργασίας, σε αναγκαστική µετανάστευση νέων προς εύρεση εργασίας.
Η δική µου γενιά, δυστυχώς, πέρασε αυτή τη δοκιµασία, ακρι-
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βώς τη στιγµή που καλούνταν να βγει στην αγορά εργασίας, να
επενδύσει, να επιχειρήσει, να δηµιουργήσει. Χαίροµαι ιδιαίτερα,
λοιπόν, που σήµερα, δέκα χρόνια µετά, συζητάµε ένα πραγµατικά αναπτυξιακό σχέδιο νόµου, ένα σχέδιο νόµου, που, κατά την
άποψή µου, επικεντρώνεται στο θεµελιώδες ζήτηµα που δυσχεραίνει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, τις σχέσεις που
διέπουν το τρίγωνο εργαζόµενοι – κράτος - επιχειρήσεις. Έχουµε συνηθίσει να αντιµετωπίζουµε αυτές τις σχέσεις ως σχέσεις
ανταγωνισµού.
Καθένας από τους τρεις πυλώνες της οικονοµίας παραδοσιακά προσπαθούσε να επιβληθεί στους άλλους δύο, όχι µε δόλο
και συνήθως ασυναίσθητα, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Ωστόσο, εάν µάθαµε ένα πράγµα στα χρόνια της κρίσης, αυτό
είναι ότι όλοι θέλουµε και χρειαζόµαστε την ανάπτυξη: και το
κράτος και οι επιχειρήσεις και φυσικά οι εργαζόµενοι.
Η φιλοσοφία του σχεδίου νόµου που συζητάµε σήµερα, λοιπόν, είναι ότι οι τρεις αυτοί οι πυλώνες πρέπει να αλληλοστηρίζονται και να έχουν κοινή στόχευση. Και επιτρέψτε µου να γίνω
συγκεκριµένος.
Αναφορικά µε τις σχέσεις κράτους - επιχειρήσεων, το µεγαλύτερο µέρος του σχεδίου νόµου αφιερώνεται στην απλούστευση
διαδικασιών και στη µείωση της γραφειοκρατίας για επενδύσεις
και νέες επιχειρήσεις, χωρίς να αλλάζει όρους και τις προϋποθέσεις σ’ αυτό. Η κατάργηση, για παράδειγµα, των βαθµών όχλησης, που έτσι κι αλλιώς ήταν µία ξεπερασµένη διαδικασία, απαλλάσσει από ένα περιττό βάρος τις επιχειρήσεις µεταποιητικών
δραστηριοτήτων. Και αυτό είναι σηµαντικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειδικά σε περιοχές, όπως η Πέλλα, που έχουν σηµαντική µεταποιητική δραστηριότητα.
Δηµιουργείται ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης, ένα αρκετά φιλόδοξο και σίγουρα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια οποιουδήποτε πολίτη, το οποίο αξιοποιεί επιτέλους, επιτρέψτε µου να πω, τις νέες
τεχνολογίες και τα ανοιχτά δεδοµένα, όχι µόνο για πληροφόρηση
και ενηµέρωση, αλλά και για την υλοποίηση των επενδύσεων,
καθώς θα είναι δεσµευτικός και για τη διοίκηση.
Τα ηλεκτρονικά δικόγραφα είναι ένα ακόµα παράδειγµα διευκόλυνσης των σχέσεων κράτους-επιχειρήσεων, µε αξιοποίηση
νέων τεχνολογιών.
Η δυνατότητα ανάθεσης σε ιδιώτες ορκωτούς ελεγκτές της
αξιολόγησης και παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων εξυπηρετεί δύο στόχους: Αφ’ ενός επιταχύνει τη
διαδικασία για τις επενδύσεις, το µέγεθος των οποίων δικαιολογεί το επιπλέον κόστος και αφ’ ετέρου µειώνει τον όγκο των υποθέσεων που καλείται τελικώς το κράτος να ελέγξει µε τα δικά του
µέσα, εξυπηρετώντας συνεπώς και τις µικρότερες επενδύσεις ή,
εάν θέλετε, αυτές που έτσι κι αλλιώς θέλουν τον έλεγχό του. Και,
φυσικά, διατηρώντας το κράτος τον ελεγκτικό του ρόλο τόσο επί
των επενδύσεων όσο και επί των ελεγκτών, εξασφαλίζει µέσω
αποτροπής τη νοµιµότητα.
Αναφορικά µε τις σχέσεις επιχειρήσεων και εργαζοµένων, θεσµοθετείται το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και Οργανώσεων Εργοδοτών, το οποίο φέρνει µεγαλύτερη διαφάνεια
και εν τέλει περισσότερη δηµοκρατία στον εξαιρετικά σηµαντικό
για την οικονοµία συνδικαλισµό.
Η εποχή της «πάλης» των εργαζοµένων µε τα αφεντικά έχει
παρέλθει, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Οι άνθρωποι της
γενιάς µας το γνωρίζουν καλά. Εάν δεν πάει καλά η επιχείρηση,
δεν πάει καλά και ο εργαζόµενος. Εάν οι εργαζόµενοι δεν είναι
ευχαριστηµένοι, δεν πάει καλά και η πορεία της επιχείρησης. Οι
επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι που τις απαρτίζουν, δεν είναι
απρόσωπες οντότητες. Άρα, θέλουµε περισσότερη συµµετοχή
στις οργανώσεις και αυτό εξασφαλίζεται και µε την προαιρετική
ηλεκτρονική ψηφοφορία για την προκήρυξη απεργιών. Η απεργία είναι δικαίωµα όλων, όχι εργαλείο εκµετάλλευσης και εκβιασµού από τους λίγους.
Αναφορικά µε τις σχέσεις εργαζοµένων και κράτους, χαίροµαι,
επειδή αυτό το σχέδιο νόµου είναι στην κατεύθυνση που είχαν
θέσει προεκλογικά η Νέα Δηµοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για περισσότερες, καλές και σταθερές θέσεις εργασίας. Με
τις διατάξεις που αποτρέπουν την αδήλωτη εργασία το κράτος
αποκτά τον ρόλο που οφείλει να έχει, αυτόν του προστάτη των
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εργαζοµένων και του εισοδήµατός τους και όχι του ελεήµονος.
Με το παρόν σχέδιο νόµου περιφρουρούνται τα δικαιώµατα
των εργαζοµένων και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η πιο ενεργή
συµµετοχή στην επιτυχία της επιχείρησης.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, το σχέδιο νόµου: «Επενδύω
στην Ελλάδα» επιχειρεί παρεµβάσεις σε όλο το φάσµα της οικονοµικής δραστηριότητας, έχοντας ως σκοπό την τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας εν συνόλω, υπέρ των επιχειρήσεων,
υπέρ των εργαζοµένων, υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος και όχι
εις βάρος του ενός ή του άλλου. Συνεπώς εκφράζω προς την
Εθνική Αντιπροσωπεία τη στήριξή µου σε αυτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ και εγώ
και για την τήρηση του χρόνου.
Ο κ. Κέλλας από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
Μετά, θα ακολουθήσουν ο κ. Κατσαφάδος και ο κ. Βαρεµένος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν διυπουργικό νοµοσχέδιο είναι ένα ακόµα αποφασιστικό βήµα, στο οποίο προχωράει η
Κυβέρνησή µας, προκειµένου να φέρουµε ισχυρή ανάπτυξη στη
χώρα, όπως ακριβώς είχαµε υποσχεθεί προεκλογικά.
Κι επειδή ό,τι λέµε το εννοούµε και κάνουµε πράξη τις δεσµεύσεις µας, µετά τη µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22% µεσοσταθµικά,
τη βελτίωση των εκατόν είκοσι δόσεων, τη µείωση των φορολογικών συντελεστών, όπως προβλέπονται στο προσχέδιο του προϋπολογισµού, τη µείωση του φόρου κατά 40% στις εργασίες
ενεργειακής και αισθητικής αναβάθµισης των κτηρίων, ο Πρωθυπουργός χθες, έκανε ακόµα µiα αναπτυξιακή αλλά και σηµαντικότατη εξαγγελία. Για τρία χρόνια αναστέλλεται ο ΦΠΑ στην
οικοδοµή από το 2006. Το µέτρο αυτό θα αυξήσει και τη ζήτηση
για νέες κατοικίες, θα αυξήσει την απασχόληση και θα ενισχύσει
το εισόδηµα δεκάδων επαγγελµάτων, τα οποία σχετίζονται µε
την οικοδοµή.
Αυτά είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, µέτρα αναπτυξιακά, αυτά
είναι µέτρα που δίνουν ώθηση στην οικονοµία, σε συνδυασµό µε
τις µεταρρυθµίσεις που προωθούνται από το παρόν νοµοσχέδιο.
Στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου διασφαλίζονται µια σειρά
από κρίσιµες προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων και
ειδικότερα για την ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα. Ειδικότερα, ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης και η τροποποίηση των διατάξεων για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας, εξασφαλίζουν τόσο τις απαραίτητες επενδυτικές πληροφορίες και την
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, όσο και
την εναρµόνιση της νοµοθεσίας, σε σχέση µε τις διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων.
Επιπλέον η επέκταση του συντελεστή δόµησης σε συνδυασµό
µε τις διατάξεις για τα επιχειρηµατικά πάρκα, τις βιοµηχανικές
δραστηριότητες και τους περιβαλλοντικούς όρους, συνιστούν
στοχευµένες νοµοθετικές παρεµβάσεις για την αναθέρµανση της
βιοµηχανίας.
Πραγµατοποιούνται, επίσης, σηµαντικές τοµές στην ψηφιακή
διακυβέρνηση. Το εθνικό πρόγραµµα απλούστευσης των διαδικασιών που θα τεθεί υπό την υψηλή εποπτεία του Πρωθυπουργού, η σύσταση του παρατηρητηρίου γραφειοκρατίας και η κωδικοποίηση διοικητικών διαδικασιών και εγγράφων, καθώς και η
ίδρυση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης,
αναβαθµίζουν εκ βάθρων την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις.
Δεν είναι θετικές, αγαπητοί συνάδελφοι, οι ρυθµίσεις για την
αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών στη διοικητική δικαιοσύνη;
Η από 1ης Ιανουαρίου 2021 υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση
κι επίδοση δικογράφων στα διοικητικά δικαστήρια, η καθιέρωση
της ψηφιακής δικογραφίας και η εισαγωγή της τηλεσυνεδρίασης
δεν είναι µεταρρυθµίσεις, οι οποίες µας οδηγούν σε µία νέα
εποχή; Συγχρόνως, το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει διατάξεις που είναι ιδιαίτερα κρίσιµες και για την αγορά εργασίας,
αλλά και για το κοινωνικό κράτος.
Κατ’ αρχάς προάγουµε την πλήρη απασχόληση και καταπολεµούµε την αδήλωτη εργασία και την εισφοροδιαφυγή, ενώ ευνοούµε τις συλλογικές συµβάσεις και προστατεύουµε τις θέσεις
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εργασίας σε επιχειρήσεις, οι οποίες αντιµετωπίζουν αντικειµενικά σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. Πολύ κρίσιµες είναι επίσης
οι ρυθµίσεις, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το απαράδεκτο φαινόµενο των εκκρεµών συντάξεων. Ένα εκατοµµύριο πενήντα
εννέα χιλιάδες συντάξεις είναι σε εκκρεµότητα, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Με την αρµοδιότητα έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων από τους πρώην φορείς, οι οποίοι υπάγονται
σήµερα στο ΕΦΚΑ, το Υπουργείο εκτιµά ότι ο χρόνος έκδοσης
συντάξεων θα συντµηθεί κατά τουλάχιστον δύο µήνες.
Ιδιαίτερη συνεισφορά στην αναπτυξιακή δυναµική της οικονοµικής µας πολιτικής έχει η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εµπορίου». Η αναδιοργάνωση της εκτιµάται ότι θα
συντελέσει τόσο στην προσέλκυση άµεσων επενδύσεων όσο και
στην προώθηση των εξαγωγών µας.
Τέλος, µεταξύ των υπολοίπων ζητηµάτων που ρυθµίζονται από
το παρόν νοµοσχέδιο, θα ήθελα να αναφερθώ στις διατάξεις του
Υπουργείου Παιδείας. Καταργούµε το αδικαιολόγητο σύστηµα
εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε ή χωρίς εξετάσεις
και επανέρχονται οι πανελλαδικές σε όλες τις σχολές, αποκαθιστώντας έτσι και το κύρος τους, αλλά και την ενιαία αντιµετώπιση τους. Επιπλέον, βελτιώνεται η λειτουργία των πρότυπων και
πειραµατικών σχολείων, ενώ επιταχύνεται η διαδικασία εξέτασης
των εκκρεµών αιτήσεων αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων από το πρώην ΣΑΕΠ που κρατά παγιδευµένους χιλιάδες
αποφοίτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Δεν έχετε αδικηθεί, κύριε
Κέλλα. Είχα αφήσει το ρολόι, έτρεξε µέχρι τα οκτώ λεπτά. Ολοκληρώστε, όµως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ολοκληρώνω ούτως ή άλλως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο όχι απλώς
θεσπίζει ισχυρές βάσεις για την πραγµατοποίηση επενδύσεων
και τη διαµόρφωση ενός φιλικού περιβάλλοντος προς τους υγιείς
επιχειρηµατίες, αλλά προστίθεται στα θεµέλια που έχει θέσει η
Κυβέρνησή µας για την οικοδόµηση ενός σύγχρονου κράτους,
δικαίου, αξιόπιστου και κοινωνικού που θα αντιµετωπίζει µε επιτυχία τις προκλήσεις του εικοστού πρώτου αιώνα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ κι εγώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος από τη Νέα Δηµοκρατία και ακολουθεί ο κ. Βαρεµένος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι αυτές τις δύο
µέρες στην Εθνική Αντιπροσωπεία δεν συζητάµε ένα απλό νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται να λύσει προβλήµατα του παρελθόντος,
συζητάµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο προσπαθεί να οξυγονώσει
την ελληνική οικονοµία. Είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο προσπαθεί να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της οικονοµίας, η οποία είναι
απαραίτητη, απαραίτητη για να µπορέσουµε να µειώσουµε φόρους, απαραίτητη για να µπορέσουν να βρουν νέες και καλά
αµειβόµενες θέσεις εργασίας οι νέοι άνθρωποι και να µην φεύγουν στο εξωτερικό.
Πραγµατικά, όµως, εκπλήσσοµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί παρακολουθώ τη συζήτηση αυτές τις δύο µέρες και
βλέπω συναδέλφους οι οποίοι κάνουν ότι βρίσκονται σε µία άλλη
χώρα. Όλοι µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε παραδείγµατα από τις εκλογικές µας περιφέρειες για επενδυτικά σχέδια,
τα οποία, δυστυχώς, βάλτωσαν και χάθηκαν θέσεις εργασίας,
λόγω της γραφειοκρατίας και της κωλυσιεργίας του ελληνικού
κράτους.
Όλοι µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουµε ότι υπάρχουν στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν ποτέ,
στρατηγικές επενδύσεις οι οποίες θα µπορούσαν να αυξήσουν,
να κεφαλαιοποιήσουν τον εθνικό πλούτο της χώρας. Και φυσικά
τα νούµερα µιλάνε από µόνα τους.
Για το 2018, κυρίες και κύριοι συνάδελφοί του ΣΥΡΙΖΑ, οι επιχειρηµατικές επενδύσεις ανήλθαν στο 6% του ΑΕΠ, όταν ο µέσος
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όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των είκοσι οχτώ κρατών ήταν στο
13%. Κι έρχεται αυτό το νοµοσχέδιο να βάλει τάξη, να µπορέσει
να λύσει προβλήµατα, να λύσει τον γόρδιο δεσµό της γραφειοκρατίας, τις αλληλοεπικαλύψεις. Δεκαεπτά Υπουργοί και Υφυπουργοί συνεργάστηκαν για να µπορέσει να έρθει αυτό το νοµοσχέδιο. Τόσο ήταν µπλεγµένα τα πράγµατα, τόσες ήταν οι αλληλοεπικαλύψεις αρµοδιοτήτων, όπου στο τέλος κανένας δεν
αναλάµβανε την ευθύνη, την οποία θα έπρεπε να έχει.
Εχθές ήµουν µε τον Δήµαρχο της Ύδρας, ως παράδειγµα το
αναφέρω, για να αντιµετωπιστεί ένα τεράστιο πρόβληµα µε τα
απορρίµµατα, και ο ΕΔΣΝΑ έριχνε την ευθύνη στην αρχαιολογία,
ότι η αρχαιολογία δεν έχει κάνει την απαραίτητη µελέτη και η αρχαιολογία στον ΕΔΣΝΑ ότι ο ΕΔΣΝΑ δεν έχει κάνει την απαραίτητη µελέτη.
Όµως, δυστυχώς, αυτό το οποίο κάνουµε είναι να χάνουµε
χρόνο, χρήµα και θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κι εµείς δεν πιστεύουµε ότι έχουµε
άλλο χρόνο, δεν δικαιούται η ελληνική νεολαία να χάνει άλλες
θέσεις εργασίας, γι’ αυτό φέρνουµε αυτό το νοµοσχέδιο, γι’ αυτό
απλοποιούµε διαδικασίες.
Ποιος µπορεί να αρνηθεί ότι δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ο Ψηφιακός Χάρτης για να µπορούν να υπάρχουν όλα τα
γεωχωρικά δεδοµένα, ούτως ώστε ο κάθε επιχειρηµατίας να
ξέρει τι επένδυση και σε πόσο χρονικό διάστηµα µπορεί να κάνει;
Ποιος µπορεί να πει ότι δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το
παρατηρητήριο κατά της γραφειοκρατίας για να µπορέσουµε να
αντιµετωπίζουµε on time τα προβλήµατα τα οποία δηµιουργούνται;
Ποιος µπορεί να πει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ότι η νέα
διαδικασία µε την οποία θα προχωρήσει το ΓΕΜΗ για όλους τους
τύπους των εταιρειών να µπορούν να αδειοδοτούνται, η επιτάχυνση της αξιολόγησης των επενδυτικών φακέλων σε σαράντα
πέντε µέρες, των περιβαλλοντολογικών αδειών σε τριάντα µέρες,
η ευκολότερη εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε σύγχρονα επιχειρηµατικά πάρκα και η µετάβαση της χώρας στο 5G δεν είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση; Αυτά ήταν πράγµατα, τα οποία δυστυχώς θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες, αλλά εµείς,
απ’ ό,τι βλέπω σε αυτή εδώ την Αίθουσα ακόµα δεν έχουµε λύσει
βασικά προβλήµατα, βασικά θέµατα, βασικές έννοιες.
Δεν µπορεί να δαιµονοποιούµε το επιχειρείν, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Πρέπει να καταλάβουµε ότι αν στόχος ενός κράτους είναι η ευηµερία των πολιτών, αυτή θα έρθει µόνο µέσα από
την ανάπτυξη και ανάπτυξη σηµαίνει επενδύσεις και ανάπτυξη,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σηµαίνει το να µην χαρακτηρίζουµε από την αρχή τον οποιονδήποτε επενδυτή, τον οποιονδήποτε επιχειρηµατία ως οικονοµικό εγκληµατία, ως µπαταχτσή,
ως έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ταξικά αντίπαλος µας.
Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν έχουµε το δικαίωµα να
το κάνουµε αυτό απέναντι στους Έλληνες που δέκα χρόνια ταλαιπωρούνται µέσα απ’ αυτή τη κρίση, απέναντι σε όλους αυτούς
οι οποίοι έχουν ξενιτευτεί από την πατρίδα.
Άκουσα ότι κάποιοι ψέλλισαν για µικρά, µεγάλα, µεγαλύτερα
συµφέροντα. Αυτό το νοµοσχέδιο ήρθε, όχι για να υπηρετήσει
µικρά ή µεγαλύτερα συµφέροντα, ήρθε για το µείζον και το σηµαντικό και αυτό είναι η ανάπτυξη της χώρας, η οικονοµική της
ανάπτυξη, και η ευηµερία όλων των πολιτών. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Και σε
αυτή την προσπάθεια σας καλούµε να συνταχτούµε όλοι µαζί.
Και λάθη θα γίνουν και παραλείψεις θα υπάρχουν. Ας γίνει επιτέλους αυτή η αρχή. Ας γίνει η σωστή αρχή και εδώ είµαστε για
να κοιτάξουµε και να διορθώσουµε τα λάθη µας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Βαρεµένος από τον ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθεί ο κ. Ακτύπης από τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριοι Βουλευτές, η Νέα Δηµοκρατία προεκλογικά ανέπτυξε ένα «τοξικό» αφήγηµα, η βάση του
οποίου ήταν η ενοχοποίηση της πολιτικής των αντιπάλων της, όχι
απλώς µε την έννοια της διαφωνίας «διαφωνώ, διότι αυτό που
κάνετε είναι λάθος, είναι επικίνδυνο ή οτιδήποτε άλλο», αλλά ότι
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«λέτε ψέµατα». Πότε το έκανε αυτό; Όταν η ίδια διατύπωσε το
µεγάλο ψεύδος, ένα ιστορικό ψέµα µε «περικεφαλαία» στο θέµα
της Συµφωνίας των Πρεσπών.
Ορισµένοι τώρα µπορεί να υποµειδιούν και να λένε µετά τις
εκλογές ότι «τη δουλειά µας την κάναµε, κερδίσαµε τις εκλογές».
Είναι, όµως, µόνο αυτό; Τώρα που έγιναν οι εκλογές, πριν αλέκτωρ λαλήσει αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Αποκαλύφθηκε πού
είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέµα.
Τι κάνει η Κυβέρνηση µπροστά στις εξελίξεις, όταν σείονται οι
γεωπολιτικές «τεκτονικές πλάκες» ή όταν έχουµε τις εξελίξεις
που έχουµε στην περιοχή µας; Επιτρέψτε µου να πω ότι «αµολάει
αετό», παρακολουθεί τις εξελίξεις ως θεατής σ’ ένα έργο, ως θεατής µε τζάµπα εισιτήριο. Και δεν έχει τον κίνδυνο να γίνει και
αυτό που έγινε µε τον «Τζόκερ», να µπει κάποιος στον κινηµατογράφο και να τη βγάλει έξω.
Λέω, λοιπόν, σχετικά µε τις εξελίξεις στην περιοχή µας, είναι
η ευκαιρία της χώρας να φύγει µπροστά, να πάρει την πρωτοβουλία σε µία εξωστρεφή διαδικασία αναπτυξιακή. Διότι η ανάπτυξη δεν είναι να ερχόµαστε στο Βήµα αυτό και να κλίνουµε «η
ανάπτυξη, της ανάπτυξης, ω, ανάπτυξη».
Το θέµα είναι ποια πολιτική έχεις, η οποία, επιτρέψτε µου να
πω, πρέπει να είναι ολιστική και όχι να πάρεις έναν εκπρόσωπο
επιτυχηµένης εταιρείας και να τον βάλεις Υπουργό, όπως έκανε
κατά κόρον αυτή η Κυβέρνηση. Και το έκανε ξεπερνώντας και τα
όρια των κινήσεων του Τραµπ.
Δεν αναφέροµαι µόνο στο ιδεολογικό στίγµα του Τραµπ, αλλά
στο ότι έχουµε ένα άλλο πολίτευµα. Εδώ είµαστε στα όρια του
πολιτεύµατος. Είναι έξω, όχι από τα συµβαίνοντα ιστορικώς στη
χώρα, αλλά από την ίδια την παράδοση της Νέας Δηµοκρατίας.
Πρώτη φορά γίνεται αυτό, το οποίο, κατά τη γνώµη µου, δεν
έχει πολιτική νοµιµοποίηση και κινείται στα όρια του πολιτεύµατος: Να παίρνεις τους εκπροσώπους επιτυχηµένων εταιρειών αν θέλετε να σας πω και ονόµατα, θα σας τα πω- και να τους βάζεις Υπουργούς. Με αυτή τη λύση δεν αντιµετωπίζεις το πρόβληµα των επενδύσεων. Αυτό θέλω να πω, κύριε Γεωργιάδη.
Το ότι έδειξα τον κύριο Υπουργό δεν σηµαίνει ότι υπονοούσα
αυτόν.
Κύριε Γεωργιάδη, µετά τις εκλογές τα επιµέρους θέµατα
πήραν ένα άλλο χαρακτήρα. Ξέρετε ποιον; Της δηµιουργίας ενός
ψεύτικου «γυάλινου κόσµου», µε βάση έναν σαρωτικό προπαγανδιστικό µηχανισµό, πρωτοφανή για τα δεδοµένα της χώρας. Τι
περιλαµβάνει αυτός ο «γυάλινος κόσµος»; Θα σας πω.
Υπάρχουν οι διατάξεις για τα εργασιακά. Ο κ. Βρούτσης και
λέει ότι είναι για το καλό των εργαζοµένων, ενώ είναι προφανές
ότι οδηγούν σε συµπίεση των µισθών. Και δεν το λέω εγώ, δεν
το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά το είπε ο κ. Λιβανός, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, από αυτό εδώ το
Βήµα, λέγοντας ότι δεν ξέρετε τις πραγµατικές αιτίες της χρεοκοπίας, που είναι –όπως λέει- η αύξηση των µισθών από δανεικά.
Ούτε εσείς είστε οικονοµολόγος ούτε εγώ. Αν ήµασταν, δεν
θα τα σχίζαµε τα πτυχία µας, κύριε Γεωργιάδη; Δηλαδή, η κρίση
δηµόσιου χρέους και η χρεοκοπία λόγω των µισθών στον ιδιωτικό
τοµέα; Στέκει αυτό; Δεν στέκει, κύριε Γεωργιάδη. Ο «γυάλινος
κόσµος», κύριε Γεωργιάδη, περιλαµβάνει και αυτό.
Είπατε χθες ό,τι είπατε για τον πρωθυπουργό και τον κ. Πολάκη. Βγήκατε το βράδυ σε ένα κανάλι και είπατε: «Το είπα,
επειδή µε κατηγορούν».
«Βόµβες» του κ. Γεωργιάδη είπαν. Εγώ ισχυρίζοµαι, µε βάση
αυτά που είπατε το βράδυ, ότι η «βόµβα» -επικοινωνιακή «στρακαστρούκα», θα έλεγα- έσκασε στα χέρια σας. Όµως, περνάει το
αντίθετο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν το είπα για να δηµιουργήσω προσωπικό θέµα. Υπουργός
είστε. Όταν δεν ήσασταν Υπουργός, τα λέγατε από κάτω. Σηκώνατε συνέχεια το χέρι. Τώρα είστε Υπουργός. Δεν υπάρχει τίποτα
προσωπικό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Τώρα µπορώ να µιλάω όποτε θέλω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Στο νοµοσχέδιο υπάρχουν και θετικές παρεµβάσεις. Εµείς το αναγνωρίζουµε. Και στον τοµέα που
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µπορούµε να προτείνουµε κάτι, ούτως ώστε οι βελτιώσεις αυτές
να γίνουν ακόµα πιο προχωρηµένες, το κάνουµε. Για παράδειγµα, προτείναµε µία τροπολογία στον κ. Καραµανλή και πιθανόν να την κάνει δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Βαρεµένε, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Καραµανλή, θα πω πού αποσκοπεί η τροπολογία µας. Στο να επιταχύνουµε τις διαδικασίες,
προασπίζοντας ταυτοχρόνως και τα συµφέροντα του δηµοσίου
–µπορεί να γίνει αυτό- για να αποφύγουµε τις αποζηµιώσεις.
Θα ήθελα, όµως, να πω -και θα ολοκληρώσω- ότι οι αποζηµιώσεις δεν αποφεύγονται µόνο µε νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Οι
αποζηµιώσεις είναι και θέµα πολιτικής βούλησης και πρωτοβουλιών. Για παράδειγµα, πήγε προχθές ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και επανέλαβε αυτά που είπατε. Γιατί είπατε ότι δεν
ήρθατε να καταργήσετε. Καταργήσατε, όµως, ό,τι έχει συµβεί
στο µετρό Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω τι θα κάνετε στο Πάτρα Πύργος τελικά. Εκφράσατε µία βούληση να το αλλάξετε και
αυτό, όπως και στον βόρειο άξονα της Κρήτης.
Έρχοµαι, όµως, πάλι στο θέµα του µετρό. Διαβάσατε, κύριε
Υπουργέ, κύριε Καραµανλή, την ανακοίνωση της εταιρείας για
το µετρό; Τη διαβάσατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Θα σας απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Θα απαντήσετε µετά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Τη διαβάσατε. Εκεί αναφέρεται
ρητά στο δικαίωµά της για τις αποζηµιώσεις. Ρητά! Και οι αποζηµιώσεις δεν είναι πενταροδεκάρες, είναι εκατοντάδες εκατοµµύρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Βαρεµένε, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε ποιον απευθυνόµαστε; Στον ανενηµέρωτο; Σε αυτόν που πιθανώς θα το καταλάβει, αφού έχουν πληρωθεί οι αποζηµιώσεις;
Δεν έχω άλλο χρόνο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραµανλής για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Δεν παίρνω τον λόγο επί προσωπικού, απλά
θέλω να απαντήσω στον κ. Βαρεµένο για την τροπολογία του.
Κύριε Βαρεµένε, δεν δεσµευτήκαµε. Είπαµε ότι το βλέπουµε
θετικά. Θα το εξετάσουν οι υπηρεσίες και θα σας απαντήσουµε.
Για να γνωρίζει και το Σώµα, είναι µία τροπολογία, για την οποία έχετε µία βάση ως προς αυτό που λέτε, απλά βάζετε µία δικλείδα ασφαλείας, ώστε το λεγόµενο Συµβούλιο Δηµοσίων Έργων να µπορεί να εγκρίνει αυτή τη διαδικασία. Θα το εξετάσουν
οι υπηρεσίες και θα δούµε κατά πόσο θα την κάνουµε δεκτή ή
όχι.
Αναφερθήκατε, όµως, και σε κάποια πράγµατα, που θα επιτρέψετε να δώσω µία απαντήση.
Το Πάτρα - Πύργος, κύριε Βαρεµένε, το βρήκε το κόµµα σας
έτοιµο προς δηµοπράτηση. Το κόψατε το έργο αυτό για να κάνετε έναν συγκεκριµένο εργολάβο καναλάρχη και εκδότη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και επειδή κάποιοι στο κόµµα σας µιλάνε για ονόµατα και διευθύνσεις, το όνοµα του συγκεκριµένου εργολάβου είναι κ. Καλογρίτσας, τον οποίο και πετάξατε σαν «στυµµένη λεµονόκουπα»
όταν δεν σας έκανε τη δουλειά.
Εµείς τι κάναµε; Εµείς επί της ουσίας ήλθαµε και είδαµε ότι
αυτός ο άνθρωπος και αυτή η εταιρεία δεν µπορούν να διευθετήσουν το έργο. Το αν, λοιπόν, έχει καθυστερήσει αυτό το έργο
θα µου επιτρέψετε να πω ότι έχει ονοµατεπώνυµο. Εµείς είµαστε
αυτή τη στιγµή σε επαφή µε την κ. Βερστάγκεν για να δούµε λύσεις και να µην απενταχθεί το έργο το ’23, γιατί ούτε αυτό έχουµε
πει στον λαό της Αχαΐας και της Ηλείας, ότι δηλαδή αν το έργο
δεν τελειώσει µέχρι το ’23, τότε θα το πληρώσουµε εµείς µε δικούς µας πόρους.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι σε σχέση µε το µετρό Θεσσαλονίκης. Λυπάµαι, αλλά δεν θέλω να πολιτικοποιήσω το θέµα.
Θα πω ένα πράγµα: Οι υπέρογκες αποζηµιώσεις στις οποίες ανα-
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φερθήκατε επιδικάστηκαν επί δικών σας ηµερών και πληρώθηκαν. Επί δικών σας ηµερών σας επιδικάστηκαν και πληρώθηκαν
πάνω από διακόσια εκατοµµύρια στους εργολάβους, επί δικών
σας ηµερών µε το restart δώσατε επτακόσια πενήντα εκατοµµύρια στους εργολάβους για να τελειώσουν οι αυτοκινητόδροµοι,
αλλά ας αφήσουµε το χθες.
Ας δούµε τι γίνεται σήµερα. Ας σταµατήσει αυτή η κοκοροµαχία, η οποία νοµίζω ότι δεν βοηθάει τα µεγάλα έργα υποδοµής.
Ας δούµε, λοιπόν, τι κάνατε στο σταθµό Βενιζέλου. Όπως είπα
και στην οµιλία µου, όπως και άλλοι στη Νέα Δηµοκρατία, εκεί
που βλέπουµε κάτι που έχει γίνει σωστά, το επικροτούµε και το
συνεχίζουµε. Άλλωστε έτσι λειτουργούν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά
κράτη. Το δηµόσιο έχει συνέχεια. Δεν αλλάζει ο Υπουργός, η κυβέρνηση και µετά «γεια σας».
Βλέπω ότι γελάνε µερικοί Βουλευτές της Αντιπολίτευσης. Στο
µετρό, αγαπητοί µου, δεν κάνατε τίποτα. Έχετε κάνει την πλάκα.
Ο σταθµός Βενιζέλου; Πήγατε το 2017, αλλάξατε την απόφαση
ενώ είχατε αντίθετη απόφαση του Σ.τ.Ε. και τελικά αλλάξατε την
απόφαση, σας πήρε δύο χρόνια για να αποφασίσετε τι θα κάνετε
και δύο χρόνια µετά δεν είχατε κάνει τίποτα. Ε, λοιπόν, η κοροϊδία και η εικονική πραγµατικότητα έχουν και ένα όριο. Μάλιστα,
στο υπόλοιπο µετρό το έργο προχώρησε, δηλαδή τι κάνατε; Το
αυτονόητο. Αφού µπλοκαρίστηκε και ξεµπλοκαρίστηκε, το έργο
προχώρησε.
Να πούµε κάτι απλό και να συµφωνήσουµε; Εγώ είµαι στη διάθεση και τη δική σας και οποιουδήποτε Βουλευτή να κάτσουµε
κάτω και να εκπονήσουµε ποια είναι τα έργα της επόµενης δεκαπενταετίας µ’ ένα σοβαρό εθνικό σχέδιο και να πούµε ότι αυτά
θα τα κάνουµε είτε είναι κυβέρνηση το ένα κόµµα είτε είναι κυβέρνηση το άλλο κόµµα και να µην αλλάζουµε και να «ράβουµε».
Εσείς αλλάξατε την Πάτρα - Πύργος, εσείς αλλάξατε το µετρό.
Εµείς, λοιπόν, αυτή τη στιγµή θέλουµε να συµφωνήσουµε στα
βασικά.
Όσο για το ΒΟΑΚ, µην το ξαναπείτε αυτό, γιατί βλέπω και τον
κ. Βολουδάκη που µπήκε µέσα. Γελάει όλος ο τεχνικός κόσµος
της χώρας. Πήγατε να κάνετε προκήρυξη για ενδιαφέρον χωρίς
µελέτη, χωρίς χάραξη, χωρίς τίποτα. Τεσσεράµισι χρόνια κοροϊδεύατε και τον λαό της Κρήτης. Και εκεί θα έχουµε λύση και µάλιστα λύση …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Επί τεσσεράµισι χρόνια, αγαπητέ µου, τι κάνατε; Σε τρεις µήνες έχουµε το µαγικό ραβδάκι και θέλετε να τα
κάνουµε όλα; Επί τεσσεράµισι χρόνια τι κάνατε στην Κρήτη; Δεν
ντρέπεστε να εµπαίζετε τον κρητικό λαό, που σε τρεις µήνες θέλατε η Κυβέρνηση να βρει λύση;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Εσείς τον εµπαίζετε! Σταµατήστε
τον εµπαιγµό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Έλεος πια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Η ουσία είναι η εξής: Σταµατήστε τη φτηνή πολιτική αντιπαράθεση. Υπάρχει και ένα όριο στο ψέµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Βαρεµένε, δεν
υπάρχει προσωπικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Υπάρχει και παραϋπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Υπάρχει προσωπικό;
Ορίστε, έχετε τον λόγο για ένα µόνο λεπτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Καραµανλή …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Βαρεµένε, στο
Προεδρείο απευθύνεστε. Σας παρακαλώ. Θα ακούσει ο Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Καραµανλής
πέταξε τις επικοινωνιακές στρακαστρούκες και απεσύρθη στο
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έδρανο.
Κύριε Καραµανλή, για να τελειώνουµε, σας ενοχλεί ο κάθε Καλογρίτσας. Έχει εκπέσει. Γιατί δεν επιλέγετε τον επόµενο, ως
έχετε υποχρέωση;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Δεν τα ξέρετε τα θέµατα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Γιατί δεν το κάνετε; Στις υπόλοιπες
πέντε εργολαβίες γιατί θα πληρώσετε τις αποζηµιώσεις;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Σε τι συνίσταται το προσωπικό,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, αλλά δεν γίνεται έτσι συζήτηση, κύριε Μπουκώρε. Ηρεµήστε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαστε υποχρεωµένοι να καλωσορίσουµε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Αυτό, όµως, είναι πολιτική συζήτηση. Με συγχωρείτε, αλλά δεν γίνεται έτσι η πολιτική
συζήτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Δεν υπήρξε προσωπικό.
Σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχουν οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ µετά που
µπορείτε να τους συµβουλέψετε να πουν κάποια πράγµατα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Σε εµένα απευθύνθηκε ονοµαστικά
ο κύριος Υπουργός και δεν έχω εγώ αντίρρηση να κάνουµε και
τον διάλογο, αν θέλει διάλογο.
Κατ’ αρχάς, κύριε Καραµανλή, µετά από τέσσερις-πέντε δεκαετίες …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Δεν γίνεται έτσι, κύριε
Βαρεµένε. Σας παρακαλώ. Δεν γίνεται έτσι ο διάλογος στη
Βουλή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Απλά δηµιουργούµε …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Μετά από τέσσερις-πέντε δεκαετίες
να καλωσορίσουµε µεταξύ των άλλων τον κ. Καραµανλή και στην
Κρήτη, γιατί ήλθε εδώ και κουνάει το δάχτυλο για το τι έγινε στα
τέσσερα χρόνια. Στα προηγούµενα σαράντα τι έγινε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μάλιστα. Ωραία.
Κύριε Θεοδωρικάκο, όποτε θελήσετε µπορείτε να µιλήσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Πιο µετά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μετά από τον κ. Ακτύπη;
Μάλιστα.
Ο κ. Ακτύπης έχει τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω λέγοντας ότι η στάση της Αντιπολίτευσης απέναντι στο συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο έχει τεράστιο –θα
έλεγα- ιστορικό ενδιαφέρον, µε αρνητικό πρόσηµο βέβαια. Προκαλεί πράγµατι κατάπληξη το γεγονός ότι η Αντιπολίτευση ασκεί
κριτική άνευ ουσίας απέναντι σ’ ένα νοµοσχέδιο που επιδιώκει
αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και άρα της
επενδυτικής της προοπτικής σε βαθµό πρωτοφανή. Είναι ένα νοµοσχέδιο που ευνοεί την επιχειρηµατικότητα και ενισχύει αδιαµφισβήτητα τη µεσαία τάξη, ανοίγοντας δεκάδες χιλιάδες θέσεις
εργασίας. Εδώ τίθεται το ερώτηµα ποια ήταν η ανάπτυξη τα προηγούµενα τεσσεράµισι χρόνια.
Κύριοι συνάδελφοι, η κοινωνική χροιά του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου είναι πρόδηλη. Μάλιστα, η Κυβέρνηση επιδιώκει να
δηµιουργήσει πρόσφορο επενδυτικό έδαφος, όµως παράλληλα
καταπολεµά την υποδηλωµένη και αδήλωτη εργασία, ενώ σώζει
χιλιάδες επιχειρήσεις από το λουκέτο.
Τίθεται το εξής ερώτηµα: Ποια ανάπτυξη προήλθε από τα δικά
σας αναπτυξιακά νοµοσχέδια και έξι µέρες τώρα καταγγέλλετε,
αλλά δεν έχετε καταθέσει ούτε µία πρόταση;
Όσον αφορά στον τόπο από τον οποίο προέρχοµαι, τη Ζάκυνθο, θα σας πω εγώ ποιο αναπτυξιακό έργο κάνατε τα προηγούµενα χρόνια. Τέσσερις πυλώνες, φώτα στο εθνικό στάδιο
της Ζακύνθου, αλλά δυστυχώς µια οµάδα που είχαµε στη β’ κατηγορία έπεσε στο τοπικό. Αυτό ήταν το αναπτυξιακό σας σχέδιο. Αυτό είδα εγώ τουλάχιστον σα Βουλευτής στο νησί µου.
Πάµε τώρα στα σηµαντικά και επιµέρους ζητήµατα του νοµο-
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σχεδίου. Ανέκαθεν η Ελλάδα κάθε άλλο παρά ως χώρα θελκτική
απέναντι στο ξένο επενδυτικό κεφάλαιο θεωρούνταν από τη διεθνή αγορά. Γι’ αυτό το υπό συζήτηση κατατεθειµένο νοµοσχέδιο
στοχεύει πρωτίστως στη λελογισµένη, αλλά και άµεση άρση των
ποικίλων επενδυτικών εµποδίων, πάντα µε γνώµονα την προστασία των εργαζοµένων, είτε αυτά σχετίζονται µε ζητήµατα αδειοδοτικά είτε περιβαλλοντικά είτε αφορούν σε εργασιακά ζητήµατα.
Θα σταθώ αρχικά στη δηµιουργία του Ενιαίου Ψηφιακού
Χάρτη, ο οποίος επιτρέπει στον οιονδήποτε ενδιαφερόµενο να
έχει σαφή και ολοκληρωµένη ενηµέρωση αναφορικά µε την οικονοµική δραστηριότητα που επιτρέπεται σε οποιοδήποτε σηµείο της χώρας, συρρικνώνοντας έτσι τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Επίσης, θα πρέπει να υπογραµµιστεί η δηµιουργία των πάρκων
επιχειρηµατικότητας, τα οποία θα προσφέρουν σοβαρά οφέλη
στις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις, αλλά και θα διασφαλίσουν την
ανάπτυξη των γύρω περιοχών, προστατεύοντας σε µεγαλύτερο
βαθµό το περιβάλλον.
Ακόµα, µε τη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Υποδοµών, αλλά
και του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας, η Κυβέρνηση αποδεικνύει πλέον εµπράκτως τη δέσµευσή της για βαθιές και ριζικές
αλλαγές, µε στόχο την επάνοδο της χώρας στη διεθνή αγορά ως
υπολογίσιµη δύναµη.
Πολλά έχουν ακουστεί για την κατάργηση των βαθµών όχλησης. Το νοµοσχέδιο αυτό µε τη σχετική ρύθµιση επιδιώκει την
επιτάχυνση των σχετικών αδειοδοτικών διαδικασιών, η οποία βεβαίως συνεπιφέρει την επιτάχυνση των επενδύσεων, χωρίς όµως
να παραγνωρίζεται η προστασία του περιβάλλοντος. Περιβαλλοντικοί έλεγχοι θα εξακολουθήσουν να λαµβάνουν χώρα και µάλιστα µε µεγαλύτερη ένταση. Έτσι, λοιπόν, το περιβάλλον δεν
µπαίνει σε δεύτερη µοίρα. Σε δεύτερη µοίρα µπαίνουν η γραφειοκρατία και η εσωστρέφεια που απωθούν το επενδυτικό κεφάλαιο.
Όσον αφορά στην ανάθεση των δυόµισι χιλιάδων φακέλων
επενδυτικών σχεδίων που χρόνια εκκρεµούν σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες θα είναι αρµόδιες για την αξιολόγηση
και την παρακολούθηση αυτών, οποιαδήποτε ένσταση από την
πλευρά της Αντιπολίτευσης δεν έχει νόηµα, αφού το νοµοσχέδιο
καθιστά σαφές πως το κράτος διατηρεί και θα ασκεί σε µεταγενέστερο χρόνο τον ελεγκτικό του ρόλο.
Άρα, η διαδικασία των επενδύσεων επιταχύνεται και µάλιστα
µε µεγαλύτερη ασφάλεια και αµεροληψία, αφού καµµία απολύτως από τις µεγάλες πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες δεν θα
µπορούσε να δράσει µεροληπτικά ή να διενεργήσει οποιοδήποτε
µαγείρεµα θέτοντας έτσι σε κίνδυνο το επενδυτικό της κεφάλαιο
καθώς και τη διεθνή της φήµη.
Όµως, για να δούµε πού διαφωνούµε. Μεγάλο κοµµάτι αντιπαράθεσης αποτελούν στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο τα εργασιακά και οι ασφαλιστικές ρυθµίσεις. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι πολυδιάστατο, αγαπητοί συνάδελφοι, δηλαδή ο επενδυτής θα προβεί σε ενδελεχή
έλεγχο όλων των παραγόντων που θα επηρεάσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την επένδυσή του και µάλιστα τόσο βραχυπρόθεσµα
όσο και σε βάθος χρόνου.
Από την άλλη, η Κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει τη θέση
και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων αλλά και να τους προστατέψει ως ευάλωτα µέρη από τυχόν αυθαιρεσίες και καταχρηστική
συµπεριφορά των εργοδοτών.
Έτσι, λοιπόν, καθίσταται µάλλον καινοτόµο και σίγουρα χρήσιµο να συµπεριλαµβάνονται ρυθµίσεις και προβλέψεις που αφορούν εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήµατα σε ένα αναπτυξιακό
νοµοσχέδιο όπως το υπό συζήτηση. Άλλωστε, έτσι δηµιουργείται
µία ατζέντα περιεκτική και ξεκάθαρη, που δίνει στον εκάστοτε
επενδυτή µία ολοκληρωµένη εικόνα, η οποία αφορά το σύνολο
των ζητηµάτων, που έτσι κι αλλιώς θα αναζητήσει από µόνος του
πριν επενδύσει. Με άλλα λόγια, του γλιτώνουµε χρόνο, ώστε να
του δώσουµε περισσότερα κίνητρα να προβεί στην επένδυσή
του.
Αναφορικά τώρα µε την ανεξαρτησία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και το ζήτηµα opt out, θα πρέπει να καταστεί
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απολύτως σαφές ότι η σχετική πρόβλεψη αφορά αποκλειστικά
και µόνο τις επιχειρήσεις που αποδεδειγµένα -και το υπογραµµίζω- αντιµετωπίζουν σηµαντικά οικονοµικά προβλήµατα, κάτι
που διευκρινίζεται περιοριστικά στον νόµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε τριάντα δευτερόλεπτα.
Πηγαίνοντας στο φλέγον ζήτηµα του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζοµένων και Οργανώσεων Εργοδοτών,
πρώτα από όλα το να γίνεται κουβέντα από την Αντιπολίτευση
για φακέλωµα εν έτει 2019 είναι τουλάχιστον αφελές -αν όχι παρωχηµένο- και πάντως άστοχο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση ποτέ δεν έκανε
λόγο για ονοµαστική καταχώριση φυσικών προσώπων ή ό,τι σχετικό. Και να ήθελε η Κυβέρνηση, δεν θα µπορούσε να προτείνει
µία τέτοια ρύθµιση, αφού µε την ένταξη στην ελληνική έννοµη
τάξη του κανονισµού 679/2016 καθώς και της οδηγίας 680/2016/
ΕΕ η χώρα δεσµεύεται να τηρεί τον Γενικό Κανονισµό Προσωπικών Δεδοµένων.
Άρα οποιοδήποτε σχετικό επιχείρηµα περί καταγραφής προσώπων είναι αβάσιµο. Αντίθετα, µε τη σχετική ρύθµιση, η Κυβέρνηση επιδιώκει την επίτευξη της διαφάνειας και της βέλτιστης
λειτουργίας των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, ενισχύοντας έτσι συνολικά τον συνδικαλισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, αν και έχω
αφήσει αρκετά από όσα ήθελα να πω.
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω πως, προερχόµενος από τη
Ζάκυνθο, έναν τόπο που το επιχειρείν κατέχει τη µερίδα του λέοντος της τοπικής οικονοµίας, αντιλαµβάνοµαι πλήρως πως η
βασικότερη και πιο θεµελιώδης αρχή της οικονοµικής πραγµατικότητας είναι εκείνη που λέει «προσαρµογή ή εξαφάνιση». Και
την παρούσα στιγµή η οικονοµία µάς καλεί να σταθούµε στο
ύψος των περιστάσεων, έτσι ώστε να ανακτήσει η χώρα την ανταγωνιστικότητά της. Θα µου πείτε: Πρέπει να παρακολουθεί
αλόγιστα και παρορµητικά τις επιταγές της οικονοµίας; Όχι, είναι
η απάντηση. Κανείς δεν παραγνωρίζει τα προβλήµατα της καπιταλιστικής οικονοµίας.
Ακριβώς για τον λόγο αυτό η Κυβέρνηση προτείνει ένα ρυθµιστικό πλαίσιο, το οποίο µακροπρόθεσµα στοχεύει τη βιώσιµη και
ωφέλιµη συνύπαρξη όλων των οικονοµικών παραγόντων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και εγώ,
κύριε Ακτύπη.
Χαριτολογώντας πάντως θέλω να σας πω ότι καλό είναι να µαζευτείτε εκεί στη Ζάκυνθο να ανεβάσετε την οµάδα, γιατί, όταν
λέµε «Μέσι της πολιτικής» κάποιον Υπουργό ή άλλον, δεν εννοούµε ότι είναι ο πραγµατικός Μέσι. Με αυτή τη λογική µην περιµένετε να βάλει γκολ κανείς!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα µία µαθήτριες και µαθητές και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 9ο Γυµνάσιο Πάτρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Θεοδωρικάκος, Υπουργός Εσωτερικών, για δέκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου για
ένα λεπτό να ξεκινήσω µε ένα θέµα το οποίο δεν συµπεριλαµβάνεται στο συζητούµενο νοµοσχέδιο, αλλά είναι µείζον, καθώς
αφορά εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες.
Μετά από συζητήσεις και διαβουλεύσεις πολλών ωρών, τα
κόµµατα του Κοινοβουλίου βρήκαµε τη βάση συµφωνίας, όπως
γνωρίζετε, πάνω στην οποία θα κινηθεί το νοµοσχέδιο που θα καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο διευκολύνονται για να ψηφίζουν
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οι Έλληνες πολίτες που κατοικούν στο εξωτερικό από τη χώρα
στην οποία κατοικούν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του Κινήµατος Αλλαγής)
Πρόκειται για µία θετική ανταπόκριση του πολιτικού συστήµατος της χώρας σε ένα αίτηµα δεκαετιών, καθώς, εάν δεν είχε επιτευχθεί αυτή η συµφωνία, κανένας Έλληνας του εξωτερικού δεν
θα µπορούσε να ψηφίσει από τη χώρα στην οποία κατοικεί ούτε
στις επόµενες εκλογές ούτε στις µεθεπόµενες και ούτω καθεξής.
Θεωρούµε αδιανόητο επί τόσες δεκαετίες, που υπάρχει η συνταγµατική πρόβλεψη ότι οι Έλληνες του εξωτερικού µπορούν να
ψηφίζουν στο εξωτερικό, τα κόµµατα να µην µπορούν να συνεννοηθούν πάνω στο αυτονόητο και έτσι στην πράξη το δικαίωµα
της ψήφου τόσα χρόνια να το ασκούν µόνο όσοι προνοµιούχοι
εκ των συµπατριωτών µας είχαν την οικονοµική δυνατότητα ή την
άνεση χρόνου να έρχονται στην Ελλάδα για να ψηφίσουν στις
βουλευτικές εκλογές.
Θέλω έντιµα να πω ότι η συµφωνία είναι προϊόν συµβιβασµών,
στους οποίους συµµετείχαν όλα τα πολιτικά κόµµατα που συνεισφέρουν σε αυτή τη συµφωνία, ώστε να βρεθεί ένας κοινός
τόπος, καθώς η επικύρωση του σχετικού νοµοσχεδίου απαιτούσε
την έγκριση διακοσίων Βουλευτών.
Θέλω επίσης προς τους συµπατριώτες µας που µας ακούν
από το εξωτερικό να διευκρινίσω ότι προφανώς όσοι δεν εµπίπτουν σε αυτή τη συµφωνία -αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι- δεν χάνουν το εκλογικό τους δικαίωµα και ασφαλώς µπορούν να
έρθουν να ψηφίσουν στη χώρα. Η συµφωνία όµως διασφαλίζει
τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι κατοικούν στο εξωτερικό.
Θέλω από το Βήµα της Εθνικής Αντιπροσωπείας να ευχαριστήσω και πάλι τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί στήριξε αποφασιστικά την προσπάθεια να διαµορφώσουµε την
αναγκαία συναίνεση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους των
κοµµάτων οι οποίοι συµµετείχαν στη διακοµµατική επιτροπή και
συνέβαλαν µε τη δηµιουργική στάση τους σε αυτή τη σηµαντική
πράξη εθνικής συνεννόησης.
Μέσα από τη συµφωνία το µήνυµα που εκπέµπουµε όλοι όσοι
θα ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο -και θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει
η βάση να το ψηφίσουµε και οι τριακόσιοι- είναι ότι οι Έλληνες
είµαστε πολύ λίγοι για να είµαστε διχασµένοι και αυτό είναι χρήσιµο να το έχουµε στη σκέψη µας σε κάθε απόφαση και σε κάθε
πράξη µας. Ενώνουµε τις δυνάµεις µας για να προχωρήσουµε
µπροστά. Μακάρι να κυριαρχήσει η λογική αυτή ευρύτερα.
Πάµε τώρα σε τέσσερα σηµαντικά άρθρα του νοµοσχεδίου, τα
οποία προέρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα αρκεστώ
σε αυτά, καθώς για όλα τα υπόλοιπα έχει µιλήσει νωρίτερα ο
Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος.
Με το άρθρο 179 του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου δίδεται στα
δηµοτικά συµβούλια η δυνατότητα σύναψης δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών στους τοµείς της καθαριότητας, της
συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού.
Η Κυβέρνησή µας θέλει να απελευθερώσει την αυτοδιοίκηση
από τα κρατικά δεσµά. Θέλει να είναι αληθινή, πραγµατική αυτοδιοίκηση. Θέλει να αποφασίζουν οι δήµοι και οι δηµότες για τα
του οίκου τους. Δικό τους θέµα είναι τι συµφέρει τους πολίτες
για την αποκοµιδή των απορριµµάτων, για τον φωτισµό και ούτω
καθεξής και τα δηµοτικά συµβούλια πρέπει να έχουν µπροστά
τους νόµιµα όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
Στόχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι καθαρές και
όµορφες πόλεις, ασφαλείς και φωτεινές γειτονιές. Στόχος µας
είναι η σωστή λειτουργία των δήµων, ώστε να προσφέρουν τις
καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πολίτες. Και µε τη ρύθµιση
που κάνουνε δίνουµε τη δυνατότητα στα δηµοτικά συµβούλια να
παίρνουν εκείνα το βάρος των αποφάσεών τους, αφού πρώτα
από όλα αφορούν τους δικούς τους δηµότες.
Το γεγονός ακριβώς ότι η απόφαση πρέπει να λαµβάνεται από
τα δηµοτικά συµβούλια, που είναι τα κυρίαρχα όργανα σε κάθε
δήµο, δείχνει ότι αυτό που επιδιώκουµε είναι οι αποφάσεις να
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λαµβάνονται µε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση από τους αντιπροσώπους εκείνων που βιώνουν τα προβλήµατα.
Έτσι οι πολίτες δεν θα βρίσκονται αντιµέτωποι µε τόνους
απορριµµάτων µπροστά στις πόρτες τους, µε τη δικαιολογία ότι
δεν υπάρχει προσωπικό για την αποκοµιδή τους. Δεν θα υπάρχει
δικαιολογία σε κανέναν ότι δεν φτάνει το προσωπικό για να συντηρήσει το πράσινο, δεν θα παρατηρείται το φαινόµενο της έλλειψης ηλεκτροφωτισµού, στοιχεία που δηµιουργούν µεγάλα
προβλήµατα ασφάλειας στους πολίτες.
Θέλω µε ξεκάθαρο και κατηγορηµατικό τρόπο να δηλώσω ότι
δεν υπάρχει και δεν νοείται να υπάρχει καµµία ανησυχία για εκείνους τους εργαζόµενους στους δήµους που εργάζονται στον
τοµέα καθαριότητας ή στη συντήρηση του πρασίνου.
Η ενεργοποίηση των δυνατοτήτων του άρθρου 179 γίνεται
εφόσον το δηµοτικό συµβούλιο κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο και
συνεπώς δεν υπάρχει καµµία απολύτως περίπτωση να απολυθεί
κανένας εργαζόµενος. Αυτό οφείλουν να το γνωρίζουν όλοι και
να σταµατήσει η σπέκουλα γύρω από αυτό το θέµα.
Αντίθετα, τι θα συµβεί; Κι άλλοι συµπολίτες µας, οι οποίοι πιθανόν σήµερα είναι άνεργοι, θα µπορέσουν να βρουν δουλειά
στον ιδιωτικό τοµέα. Και αναρωτιέµαι, ύστερα από τόσα χρόνια
µιας πολύ σκληρής κρίσης, πώς είναι δυνατόν να έχει κανείς αλλεργία απέναντι στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας; Πώς είναι
δυνατόν να µην παίρνουµε υπ’ όψιν µας ότι υπάρχουν και οι εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα, όπως υπάρχουν και οι άνεργοι
που θέλουν να εργαστούν στον ιδιωτικό τοµέα για να ζήσουν τον
εαυτό τους και τις οικογένειές τους;
Και εν τέλει τα ίδια τα δηµοτικά συµβούλια είναι τα ανώτατα
όργανα που καθορίζουν τους όρους των συµβάσεων και τις δυνατότητες ανανέωσής τους, ανάλογα µε την ποιότητα και την
αποτελεσµατικότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ελπίζω ότι
όλα αυτά γίνονται κατανοητά και από τους εργαζόµενους των
ΟΤΑ, γιατί είναι απολύτως βέβαιο ότι είναι απολύτως κατανοητά
και τυγχάνουν της στήριξης της µεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών.
Λίγα λόγια για τρεις ακόµα διατάξεις. Με το άρθρο 187 επιχειρούµε να επαναφέρουµε τον αυτονόητο έλεγχο από µεριάς
Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονοµικών για τα επίπεδα απασχόλησης του προσωπικού σε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, τόσο για λόγους σχεδιασµού του
προγραµµατισµού των προσλήψεων και στοχευµένης κάλυψης
των πραγµατικών αναγκών όσο και για λόγους δηµοσιονοµικής
τάξης, καταργώντας πληθώρα εξαιρέσεων που η προηγούµενη
κυβέρνηση µεθόδευσε µε σειρά διατάξεων. Η ρύθµιση που φέρνουµε αφορά τις περιπτώσεις συµβάσεων µε σχέση εργασίας
ορισµένου χρόνου που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό.
Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 7της τροπολογίας, παρά το γεγονός ότι οι βασικές αρχές του συστήµατος κινητικότητας θεωρητικά είναι σε σωστή κατεύθυνση, η πρακτική εφαρµογή του
πλαισίου δηµιουργεί προβλήµατα και κενά στην εύρυθµη λειτουργία ορισµένων υπηρεσιών και κυρίως Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Σε όλη την Ελλάδα οι δήµαρχοι, ανεξάρτητα από την πολιτική
τους τοποθέτηση, διαµαρτύρονται ότι µε αυτόν τον τρόπο µειώνεται διαρκώς το χρήσιµο προσωπικό τους και πηγαίνει σε διαφορετικούς τοµείς. Η ρύθµιση, λοιπόν, που φέρνουµε είναι
επιβεβληµένη για τη σωστή λειτουργία και αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α’ βαθµού και ιδιαίτερα του προσωπικού των τεχνικών υπηρεσιών, κυρίως, δηλαδή, τους µηχανικούς και των υπηρεσιών δόµησης, οι οποίοι είναι άλλωστε επιφορτισµένοι µε αναπτυξιακές
αρµοδιότητες. Με αυτόν τον τρόπο ανταποκρινόµαστε θετικά και
αποτελεσµατικά, πιστεύω, στα σχετικά αιτήµατα των δηµάρχων
και των στελεχών της αυτοδιοίκησης.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» έχω
να επισηµάνω τρία σηµεία, ότι, όπως είχαµε δεσµευτεί, µε τις
ρυθµίσεις που φέρνουµε, παρατείνεται η διάρκεια του προγράµµατος ως την πλήρωση των οργανικών θέσεων µε µόνιµο προσωπικό µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου του 2020, οπότε πιστεύουµε ότι
θα έχει το αργότερο ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής µέσω
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του ΑΣΕΠ.
Σε αυτό το σηµείο θέλω να ενηµερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι αυτή τη βδοµάδα ολοκληρώνεται η διαδικασία της έγκρισης της ΠΥΣ 33 για τις θέσεις αυτές. Επίσης, µε τη ρύθµιση
αυτή καθορίζουµε το ζήτηµα των πιστώσεων που θα χρησιµοποιούνται για την παράταση αυτού του προγράµµατος.
Όπως συµβαίνει σε όλους τους τοµείς της κυβερνητικής πολιτικής, έτσι και στο πλαίσιο της υλοποίησης αυτού του πολύ σηµαντικού κοινωνικού προγράµµατος, η Κυβέρνηση κινείται µε
έναν και µόνο γνώµονα: να είναι απολύτως συνεπής και αξιόπιστη σε όσα έχει δεσµευτεί να υλοποιήσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε
Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα διαδικαστικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κατ’ αρχάς, κύριε Τζανακόπουλε, εσείς είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, εγώ
είµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει κατατεθεί µια τροπολογία από τους Υπουργούς Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Υποδοµών και Μεταφορών και ήθελα να το αναφέρω, µια και είναι εδώ ο Υπουργός Εσωτερικών αλλά και ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, ο κ. Πέτσας.
Σε κάποιο σηµείο της, στο τρίτο άρθρο µάλιστα, αναφέρεται
σε αρµοδιότητες που σχετίζονται µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς καθορίζει συγκεκριµένα θέµατα που
σχετίζονται µε τους ΦΟΔΣΑ. Έχει κατατεθεί παρανόµως. Υπάρχει τυπικό πρόβληµα, δηλαδή, στην κατάθεσή της. Πρέπει να
αποσυρθεί και να επανακατατεθεί η τροπολογία µε την υπογραφή και του κ. Χατζηδάκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Θεοδωρικάκο,
έχετε να πείτε κάτι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Θα δούµε την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Επόµενος οµιλητής είναι
ο κ. Κάτσης και ακολουθεί ο κ. Σαρακιώτης, από τον ΣΥΡΙΖΑ αµφότεροι.
Κύριε Κάτση, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο έχει τόση σχέση µε την ανάπτυξη όσο έχει ο φάντης µε
το ρετσινόλαδο.
Μέσα, λοιπόν, στα διακόσια δεκατρία άρθρα ενός πολυνοµοσχεδίου-«αχταρµά», µαζί µε τις είκοσι τροπολογίες που προστέθηκαν χθες τη νύχτα και όσες έχουν µπει σήµερα -που έχουµε
χάσει το µέτρηµα-, η Κυβέρνηση δείχνει το πραγµατικό της πρόσωπο. Με διατάξεις κατά παραγγελία του ΣΕΒ απορρυθµίζετε
την αγορά εργασίας, οδηγώντας σε µείωση µισθών στον ιδιωτικό
τοµέα, κάνετε σκανδαλώδη δωράκια σε υµετέρους επιχειρηµατίες αλλά και γαλάζιους δηµάρχους. Επαναφέρετε τους εργολάβους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήµων, εξισώνετε τα
πτυχία των κολλεγίων του εξωτερικού µε πτυχία ΑΕΙ, καταργείτε
το Μητρώο Ελεγκτών για τις επενδύσεις και άλλα πολλά.
Όποιο διαπλεκόµενο συµφέρον σάς στήριξε για να βγείτε στην
Κυβέρνηση, έρχεστε και το εξυπηρετείτε αµέσως, εντός τριών
µηνών. Στην ουσία όµως επαναφέρετε ένα µοντέλο που οδήγησε
τη χώρα στη χρεοκοπία και, πάνω από όλα, δείχνετε σκανδαλώδη
φροντίδα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αυτά που ξέρετε ότι,
αν σταµατήσουν να σας στηρίζουν, θα καταρρεύσετε πολιτικά
την επόµενη στιγµή.
Θα ξεκινήσω µε το αµαρτωλό άρθρο 157 για τα θέµατα των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Με ζηλευτή δηµιουργική ασάφεια
δίνετε ερµηνευτικά τη δυνατότητα να απαλλάξει όλους τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ από την υποβολή «πόθεν έσχες» µέσω της άρσης
ονοµαστικοποίησης των µετοχών. Και όχι µόνο αυτό, δεν νιώσατε
καν την ανάγκη να απαντήσετε στις τόσες ερωτήσεις που κάναµε
στις επιτροπές. Σας κάλυψαν προφανώς τα διθυραµβικά σχόλια
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του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης των Καναλαρχών, του κ. Κιµπουρόπουλου.
Εµείς όµως σας ρωτάµε από αυτό το Βήµα ξανά: Ποιος ο
λόγος να δίνουµε τη δυνατότητα σε funds, που δεν ξέρει κανείς
σε ποιον ανήκουν, να επενδύουν χρήµατα που δεν δηλώνεται η
προέλευσή τους; Δηλαδή θα µπορεί ένα fund µε έδρα τον Παναµά να χρηµατοδοτεί µία εφηµερίδα και επίσης θα µπορεί να
χρηµατοδοτεί και άλλες εταιρείες συµφερόντων πολιτικών προσώπων; Θα µπορεί ένας καναλάρχης να µεταβιβάσει τις µετοχές
τους σε fund δικό του, για να σκαπουλάρει τον έλεγχο «πόθεν
έσχες»; Θα µπορεί ενδεχοµένως έτσι να έχει πολλά κανάλια;
Ποιος ο λόγος αυτής της αδιαφάνειας; Γιατί ανοίγετε τέτοια
κερκόπορτα; Εδώ εξυπηρετείτε συµφέροντα µε ονοµατεπώνυµο.
Επαναφέρετε το τρίγωνο της διαπλοκής, τράπεζες, κόµµατα,
µέσα µαζικής ενηµέρωσης από το παράθυρο.
Και υπάρχει εδώ ένα ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας όσον
αφορά το άρθρο 14 παράγραφος 9 του Συντάγµατος της Ελληνικής Δηµοκρατίας, που διατάσσει ρητά τη θέσπιση εφαρµοστικού νόµου για τη διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ
και απαγορεύει τη συγκέντρωση πολλών µέσων µαζικής ενηµέρωσης στα χέρια ενός.
Αυτά δεν τόλµησε να τα κάνει καµµία κυβέρνηση και έρχεστε
εσείς, µε ένα άρθρο εκτός διαβούλευσης, να αναθεωρήσετε
όλους τους προηγούµενους νόµους περί Τύπου, καταστρατηγώντας το Σύνταγµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, ενώ ο Υπουργός κ. Πιερρακάκης, κατά την οµιλία του στη Βουλή, παρουσίασε
εκθέσεις ιδεών περί τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης και εισαγωγής του 5G, δεν είχε το πολιτικό σθένος να παρουσιάσει
την τροπολογία που έφερε χθες το βράδυ. Την παρουσίασε βέβαια ο κ. Πέτσας σήµερα.
Τι κάνει, όµως, αυτή η τροπολογία; Καταδικάζει κάποιους συµπολίτες µας να βλέπουν ελεύθερη τηλεόραση όχι σε high definition, όπως υποχρέωνε τους καναλάρχες ο ν.4339, ο νόµος Παππά, αλλά σε χαµηλή ανάλυση, σε standard definition, απαλλάσσοντας τους καναλάρχες από επενδύσεις, την ώρα που στον
υπόλοιπο κόσµο βαδίζουµε προς την 8Κ ανάλυση. Έτσι, λοιπόν,
αντιλαµβάνεστε, αγαπητοί συνάδελφοι, την πρόοδο, ως αποεπένδυση στις νέες τεχνολογίες;
Και τελικά τι µας λέτε; Ότι το φάσµα δεν είναι απεριόριστο,
όπως µας λέγατε όταν ψηφίζαµε το νόµο για την αδειοδότηση
των καναλιών, µε τον ν.4339; Τώρα ανακαλύψατε µεγάλη στενότητα ως προς τη διαθεσιµότητα του φάσµατος και των ραδιοσυχνοτήτων;
Απευθύνοµαι και στον κ. Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Ο κωδικός 60, κύριε Γεωργιάδη, τελικά που εντάξατε στον αναπτυξιακό, µας είπατε ότι δεν είναι για να βλέπουµε Γιώργο Αυτιά
µε κρατική επιχορήγηση, αλλά θα επαναφέρει επενδύσεις στον
τεχνολογικό εξοπλισµό των καναλιών. Έτσι δεν είπατε; Μάλιστα.
Γιατί εδώ ο κ. Πιερρακάκης τα απαλλάσσει από την υποχρέωση
τεχνολογικής αναβάθµισης, να µη βάλουν οι καναλάρχες ούτε
ένα ευρώ.
Προφανώς, κύριε Πιερρακάκη και κύριε Πέτσα, η τροπολογία
σας ήρθε έτοιµη και δεν έχετε ιδέα περί τίνος πρόκειται ούτε και
φροντίσατε να µάθετε. Τέτοια περιφρόνηση στο Κοινοβούλιο
από µη αιρετούς Υπουργούς είναι κάκιστο νοµοθετικό σηµάδι.
Και για να αποδείξω αυτά που λέω, καταθέτω στα Πρακτικά της
Βουλής την αναθεωρηµένη έκθεση NACE, που αναφέρεται
στους κωδικούς 60 και λέει τι περιλαµβάνουν: δραστηριότητες
προγραµµατισµού και ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών, ραδιοφωνικές εκποµπές, τηλεοπτικός προγραµµατισµός κ.ο.κ.. Την καταθέτω, γιατί δεν έχει καµµία σχέση µε τον εξοπλισµό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάριος Κάτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από την άλλη, έχουµε και την «Καθηµερινή» -όχι την «Αυγή- να
κατηγορεί τον κ. Πέτσα ότι στην κοινή υπουργική απόφαση για
τα µέτρα ενίσχυσης του Τύπου, «φωτογραφικά» ενισχύει τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης που δεν έχουν προσκοµίσει φορολογική και
ασφαλιστική ενηµερότητα και που έχουν οφειλές σε εργαζοµένους, αφού τις αφαιρεί από προϋποθέσεις υπαγωγής. Και δεν
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αφαιρεί µόνο αυτό, αλλά µειώνει και το όριο της κυκλοφορίας
µιας εφηµερίδας από τους είκοσι τέσσερις µήνες στους δεκαοκτώ. Ποια εφηµερίδα, λοιπόν, «φωτογραφίζετε» για να µπει στις
ευνοϊκές διατάξεις των ρυθµίσεων αυτών; Πριµοδοτείτε, λοιπόν,
µπαταχτσήδες των µίντια εναντίον των συνεπών και υγιών επιχειρηµατιών του κλάδου. Τόσο απλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Έχετε µισό λεπτό ακόµα,
κύριε Κάτση.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Έρχοµαι τώρα στις διατάξεις της ψηφιακής. Φέρνετε ένα ενσωµατωµένο νοµοσχέδιο για την αδειοδότηση των κεραιοσυστηµάτων. Εδώ αντιγράφετε σε µεγάλο
βαθµό το σχέδιο νόµου που έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος µας ήταν να ρυθµιστεί για πρώτη
φορά αυτό το άναρχο για δεκαετίες τοπίο. Το εγχείρηµα δεν
ήταν, ούτε είναι, απλό. Χρειαζόταν ιδιαίτερη επεξεργασία, ώστε
η πρώτη ύλη να εµπλουτιστεί για να πετύχουµε τον στόχο µας,
ισορροπώντας ανάµεσα στη σύγχρονη ανάγκη ενσωµάτωσης
των νέων τεχνολογιών αλλά και την τήρηση της περιβαλλοντικής
και πολεοδοµικής νοµοθεσίας, σεβόµενοι όµως και τη δηµόσια
υγεία.
Και τι είδαµε; Περιµέναµε να βελτιώσετε τις διατάξεις, ώστε
να εναρµονίζονται µε την περιβαλλοντική και πολεοδοµική νοµοθεσία, αλλά τα άρθρα που έχουν προβλήµατα, δηλαδή άρθρα
20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34 και 38 -τα επισηµάναµε και
στις επιτροπές- αν δεν τα εναρµονίσετε µε την περιβαλλοντική
και πολεοδοµική νοµοθεσία, θα τα καταψηφίσουµε. Αντί, λοιπόν,
να τα βελτιώσετε, φέρατε µε προχειρότητα ένα πασάλειµµα διατάξεων, εισάγοντας ταυτόχρονα προβληµατικές τροποποιήσεις
αµνήστευσης παρανοµιών και επιβληθεισών κυρώσεων, ενώ για
τα όρια της ακτινοβολίας παρακολουθήσαµε όχι «Τζόκερ», αλλά
-θα µου επιτρέψετε χαριτολογώντας να το πω- Μόντι Πάιθονς
στις επιτροπές, µε τον έναν Υφυπουργό, τον κ. Γεωργαντά, να
λέει ότι η σχετική επιτροπή θα συσταθεί άµεσα, µε τον άλλο,
όµως, Υφυπουργό, τον κ. Ζαριφόπουλο, να λέει ότι µάλλον δεν
θα συσταθεί καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Κάτση, να παρακολουθήσουµε και κάποιον άλλο οµιλητή.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ναι, αλλά µε διακόσια πενήντα άρθρα, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να γίνει µια ανάλυση σοβαρή. Δεν γίνεται
αυτό το πράγµα. Δεν προλαβαίνω.
Κλείνω µε τις υπόλοιπες διατάξεις. Εθνικό ερυζωνικό δίκτυο:
Δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχει ήδη εκπονηθεί από τη Γενική
Γραµµατεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Κάτση, µιλάτε επτάµισι λεπτά. Δεν µπορώ να το επιτρέψω.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Θα ήθελα την ανοχή σας. Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Δεν τελειώνετε, όµως.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών: Πολυδιαφηµισµένο. Τι κάνετε, όµως; Ευαγγελίζεστε την
καταπολέµηση της γραφειοκρατίας µε περισσότερη γραφειοκρατία. Φτιάχνετε ένα αργοκίνητο καράβι και στα κεφάλαια Β’,
Γ’ και Δ’ έχουµε µετρήσει άγνωστο αριθµό οµάδων εργασίας µε
ισάριθµες ΚΥΑ, δέκα επιπλέον αποφάσεις Υπουργών και πέντε
γενικών γραµµατέων, µε πλήθος εισηγήσεων και εκθέσεων και
ένα παρατηρητήριο µε οκτώ θέσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστούµε, κύριε
Κάτση.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Αυτό το νοµοσχέδιο δεν έπρεπε να λέγεται
«Επενδύω στην Ελλάδα», αλλά «χρεοκοπώ ξανά την Ελλάδα» ή
«γυρίζω την Ελλάδα πίσω». Εξυπηρετεί συγκεκριµένα συµφέροντα, µακριά από το εξωστρεφές παραγωγικό µοντέλο που
πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. Υποτιµά την εργασία και τα δικαιώµατα. Πουθενά, όπου αυτά εφαρµόστηκαν, δεν ήρθε η ανάπτυξη. Επιστροφή, λοιπόν, στην αντικανονικότητα, επιστροφή
στις αιτίες χρεοκοπίας της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής πενήντα τέσσερις µαθητές και µα-
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θήτριες και έξι εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 33ο Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα ήθελα να πω -και δεν αφορά τον κ. Κάτση αυτό και οι προηγούµενοι το έκαναν- ότι, επειδή δεν υπάρχει τεχνικός τρόπος
να διακόπτω, να κλείνω κ.λπ., αφαιρούµε οµιλίες, όχι χρόνο. Ο
καθένας και η καθεµία πρέπει να προσέχει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ, κύριε Αµυρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω το
εξής: Ο κατάλογος των οµιλητών θα εξαντληθεί ή όχι; Αν συνεχίσουµε µε αυτόν τον ρυθµό της υπέρβασης του χρόνου των οµιλητών, τουλάχιστον είκοσι, είκοσι πέντε Βουλευτές δεν θα
µιλήσουµε. Παρακαλώ να µας ενηµερώσει το Προεδρείο εάν θα
εξαντλήσουµε τον κατάλογο ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Η προσπάθειά µας είναι
να εξαντληθεί ο κατάλογος. Απ’ όσο γνωρίζω θα µιλήσουν και οι
Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, κατά τις οµιλίες των
οποίων ο χρόνος ως γνωστόν δεν ισχύει. Θα δούµε και θα πράξουµε ανάλογα. Όσο αντέξουµε, κύριε Αµυρά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Θεοδωρικάκο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Έχω ζητήσει, κύριε Πρόεδρε, τον λόγο για να απαντήσω στην
ερώτηση του κ. Τζανακόπουλου. Είναι προφανές ότι για το ζήτηµα του συγκεκριµένου ΦΟΔΣΑ επισπεύδον Υπουργείο και επισπεύδων Υπουργός είναι ο Υπουργός Εσωτερικών. Έχω καταθέσει την τροπολογία. Όπως γνωρίζετε, στο τέλος της διαδικασίας θα συνυπογραφεί από το σύνολο των συναρµόδιων Υπουργών.
Ευχαριστώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Τζανακόπουλος, για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι ορθό αυτό το
οποίο ισχυρίζεται ο κύριος Υπουργός. Έχει γίνει δεκτό και στο
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παρελθόν. Έχουν αποσυρθεί τροπολογίες. Έχει γίνει πρόσφατα
µε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος όφειλε να υπογράψει
συγκεκριµένη τροπολογία η οποία αφορούσε τις αρµοδιότητές
του και δεν την είχε υπογράψει και γι’ αυτό αποσύρθηκε η τροπολογία και επανακατατέθηκε. Το ίδιο οφείλετε να κάνετε και σε
αυτή την περίπτωση. Διαφορετικά υπάρχει νοµικό πρόβληµα,
υπάρχει θέµα ακυρότητας. Νοµίζω ότι έχει κρατηθεί αυτή η πρακτική και το νοµικό έθιµο που έχει δηµιουργηθεί. Νοµίζω ότι δεν
πρέπει να επιµείνετε σε αυτό. Αποσύρετε την τροπολογία και, αν
θέλετε να την καταθέσετε ξανά, να την καταθέσετε µε την υπογραφή του κ. Χατζηδάκη. Δεν σας δηµιουργεί πολύ µεγάλο πρόβληµα αυτό -είναι τεχνικό, είναι τυπικό, αλλά είναι σοβαρά νοµικό-, εκτός αν υπάρχει πρόβληµα µε τον κ. Χατζηδάκη. Δεν το
ξέρω αυτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη. Επί του θέµατος φαντάζοµαι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Δεν υπάρχει κανένα έθιµο στη Βουλή. Στη Βουλή στο τέλος
µπαίνουν οι υπογραφές όλων των Υπουργών. Όποια τροπολογία
κάνω εγώ ως Υπουργός που υπογράφει το νοµοσχέδιο δεκτή,
µπαίνει στο σώµα του νοµοσχεδίου και, για να ανεβεί το σώµα
στο ΦΕΚ, υπογράφουν όλοι οι συναρµόδιοι Υπουργοί. Δηλαδή
όλοι οι συναρµόδιοι Υπουργοί πρέπει να υπογράψουν το νοµοσχέδιο και να δεχθούν το σώµα του νοµοσχεδίου, άρα και την
τροπολογία. Άρα αυτό που συζητάµε τώρα είναι περί όνου σκιάς.
Χωρίς λόγο χάνουµε χρόνο.
Αν ο κ. Χατζηδάκης, προς τον οποίο ξαφνικά δείχνετε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχει διαφωνία επί θέµατος αρµοδιότητάς
του, δεν βάζει υπογραφή στο νοµοσχέδιο και αφαιρείται το θέµα
της αρµοδιότητάς του. Σας διαβεβαιώ, για να µην έχετε αγωνία,
ότι στο τέλος το νοµοσχέδιο θα έχει υπογραφή όλων των συναρµοδίων Υπουργών. Να µη στενοχωριέστε.
Καταθέτω και τις νέες νοµοτεχνικές βελτιώσεις προς ενηµέρωση του Σώµατος.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει τις προαναφερθείσες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ να διανεµηθούν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Να πω και κάτι τελευταίο, επειδή ετέθη για
πολλοστή φορά. Ως προς τη συνολική µας συζήτηση περί του
άρθρου 2 παράγραφος 3 και τον κωδικό 60, καίτοι έχω δηλώσει
ότι η πρόθεσή µου είναι να αφορά µόνο την ανανέωση του εξοπλισµού και όχι τις παραγωγές και σας είχα πει ότι θέλω να κάνω
νοµοτεχνική βελτίωση επ’ αυτού, ο Υφυπουργός, ο κ. Πέτσας,
ήρθε και εξήγησε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση και γιατί δεν
χρειάζεται αυτή η νοµοτεχνική βελτίωση. Ό,τι αφορά σε παραγωγές περνάει µέσω ΕΚΟΜΕ, δεν περνάει µέσω του αναπτυξιακού. Ενισχύουµε τις παραγωγές. Και εσείς ενισχύσατε παραγωγές. Θυµίζω ότι εσείς προσωπικά ενισχύσατε την κινηµατογραφική παραγωγή του κ. Γαβρά, Νοµίζω ότι ήσασταν εσείς και όχι
κάποιος άλλος Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εµείς, εµείς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Συγχαρητήρια. Ήταν φανταστική ταινία. Καλά
κάνατε και την ενισχύσατε. Παρουσιάζει τον κ. Τσίπρα περίπου
ως κουτάβι. Εν πάση περιπτώσει, όµως αυτό είναι δικό σας θέµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ακριβώς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Επαναλαµβάνω: Είναι δικό σας θέµα. Επιλέξατε να παρουσιάσετε τον κ. Τσίπρα κατά τον τρόπο που τον βλέπουν στις κινηµατογραφικές αίθουσες. Οφείλω να πω ότι εν µέρει συµφωνώ µε αυτή την παρουσίαση και δεν στενοχωριέµαι
προσωπικά. Εγώ, όµως, για λόγους σεβασµού δεν θα τη χρηµατοδοτούσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι δικό σας θέµα.
Ξαναλέω: Αρµόδιο ως προς τη χρηµατοδότηση των παραγωγών είναι το ΕΚΟΜΕ. Ούτως ή άλλως ο αναπτυξιακός νόµος αναφέρεται µόνον στον εξοπλισµό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Και γιατί τον βάλατε τον κωδικό 60
µέσα;
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εσείς δεν µπορείτε να
πάρετε τον λόγο, κύριε Κάτση, δεν είναι δυνατόν, µε συγχωρείτε.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, έγινε αναφορά στην
οµιλία µου και πρέπει για τα Πρακτικά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Καταλαβαίνω, αλλά…
Κύριε Τζανακόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι νοµικά υποχρεωτικό
όταν µια τροπολογία κατατίθεται και αφορά αρµοδιότητες συγκεκριµένου Υπουργού, αυτή να υπογράφεται και από τον αρµόδιο Υπουργό. Στην περίπτωσή µας είναι ο κ. Χατζηδάκης.
Ο κ. Γεωργιάδης πριν από λίγο είπε κάτι πλήρως παράλογο,
ότι, αν ψηφιστεί η τροπολογία και διαφωνεί ο κ. Χατζηδάκης και
δεν υπογράψει, τότε δεν θα βγει η τροπολογία στο ΦΕΚ. Αυτά
τα πράγµατα είναι πρωτάκουστα. Δεν τα έχουµε ξαναδεί. Ουδέποτε έχουν καν ειπωθεί µέσα σε αυτή την Αίθουσα. Δεν ξέρω τι
είδους νοµοθετική πρακτική είναι αυτή την οποία εισηγείται ο κ.
Γεωργιάδης κι αν ο κ. Θεοδωρικάκος συµφωνεί µε αυτή την πρακτική. Είναι η λογική της καλής νοµοθέτησης, για την οποία µας
λέγατε πριν από λίγους µήνες και πανηγυρίζατε για το επιτελικό
κράτος, για το οποίο πάλι φέρατε τώρα άλλη τροπολογία; Έχετε
καταθέσει τριάντα πέντε τροπολογίες, έχετε κάνει αλλαγές στο
επιτελικό κράτος τρίτη φορά, τριάντα πέντε αλλαγές κάνετε στο
νοµοσχέδιο. Πού ακριβώς βαδίζετε µε αυτή τη λογική; Και σας
επισηµαίνουµε ένα τεχνικό πρόβληµα, µε ηρεµία, µε διάθεση
απλώς να σας υποδείξουµε ότι έχετε κάνει ενδεχοµένως κάποιο
λάθος και βγαίνει ο κ. Γεωργιάδης εδώ, µε ένα ύφος το οποίο
είναι πλήρως ακατανόητο, να δώσει πάλι παράσταση ενώπιον
ποίου; Χθες βγήκε πέντε φορές στην τηλεόραση. Δεν του φθάνει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Έχετε τον λόγο, κύριε
Θεοδωρικάκο.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Δεν πρόκειται να παρακολουθήσω τον τέως κυβερνητικό εκπρόσωπο στην προσπάθεια από ένα, όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε,
τεχνικό θέµα για τη νοµοθετική διαδικασία να προβεί σε µια ολόκληρη συζήτηση πολιτικής ανάλυσης και εντυπώσεων. Νοµίζω
ότι έχουµε πιο σοβαρά πράγµατα να κάνουµε.
Κύριε Τζανακόπουλε, επιµένω ότι επισπεύδων της συγκεκριµένης τροπολογίας είµαι εγώ, ο Υπουργός Εσωτερικών, διότι το
Υπουργείο Εσωτερικών έχει την ευθύνη της εποπτείας των δήµων και των περιφερειών και την επιχειρησιακή ευθύνη επί του
συγκεκριµένου θέµατος. Έχει κατατεθεί, κύριε, η τροπολογία.
Στο τέλος της ηµέρας…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Και γιατί υπογράφουν οι
υπόλοιποι; Γιατί δεν την υπογράφετε µόνος σας;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Αν
έχετε την καλοσύνη, σεβαστείτε τους όρους της συζήτησης στο
Κοινοβούλιο, που εσείς προηγουµένως επικαλεστήκατε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τους σέβοµαι. Με πολλή
ευγένεια και από ενδιαφέρον σάς ρωτώ…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Δεν είναι θέµα ευγένειας, είναι απλώς θέµα σεβασµού της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Να ολοκληρώσει, σας
παρακαλώ, ο Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Η
απάντηση, λοιπόν, είναι ότι στο τέλος, κύριε Πρόεδρε, το νοµοσχέδιο στο σύνολό του θα υπογραφεί από το σύνολο των συναρµόδιων Υπουργών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Οποιοσδήποτε Υπουργός κατεβάζει
τροπολογία για οποιοδήποτε θέµα, αυτό µας λέτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μισό λεπτό να λύσουµε
µερικά ζητήµατα και θα προχωρήσουµε µετά στον κατάλογο.
Ο Κανονισµός της Βουλής στο άρθρο 88 µιλάει για το περιεχόµενο, την εκτύπωση και τη διανοµή των τροπολογιών. Οι τροπολογίες περιέχουν τροποποιήσεις κ.λπ.. Πριν από το κείµενο
κάθε τροπολογίας παρατίθεται σύντοµη αιτιολογική έκθεση,
στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τις προτεινόµενες µεταβολές και τροπολογίες που υποβάλλονται από Υπουργούς συνοδεύονται και από συνοπτική έκθεση αξιολόγησης των
συνεπειών της ρύθµισης. Οι τροπολογίες που έρχονται από τη
Βουλή πρέπει να είναι σύµφωνες µε τη διάταξη του άρθρου 73
παράγραφος 3 του Συντάγµατος. Βεβαίως, αν κάποιες τροπολογίες δεν έχουν κατατεθεί εµπροθέσµως, αλλά εκπροθέσµως, δεν
χρειάζεται να έχουν αιτιολογική έκθεση. Αυτά αναφέρει. Δεν
υπάρχουν ζητήµατα, ας πούµε, εθιµικού ή µη εθιµικού δικαίου.
Εδώ το ζήτηµα είναι το εξής, ότι, αν ο επισπεύδων Υπουργός
κ. Θεοδωρικάκος κάνει µια τροπολογία, η οποία όµως έχει να
κάνει και µε τον κ. Χατζηδάκη, δηλαδή, αν δεν την υπογράψει ο
κ. Χατζηδάκης, δεν ισχύει η τροπολογία…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Να σας εξηγήσω κάτι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ναι, θα σας δώσω τον
λόγο. Να ολοκληρώσω εγώ και µου εξηγείτε. Αλίµονο.
Είναι αναγκαίο. Τώρα, από εκεί και πέρα νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να απευθυνθώ αυτή τη στιγµή στη Βουλή. Κύριε Θεοδωρικάκο, απλά επισηµαίνουν οι συνάδελφοι την έλλειψη και προχωράµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για άλλη µια φορά να το διευκρινίσω
και ειλικρινά δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί υπάρχει αυτή η επιµονή.
Πρόκειται για σύσταση διαδηµοτικού φορέα. Διαδηµοτικοί φορείς, φορείς των ΟΤΑ. Πού υπάγονται, κύριοι, οι ΟΤΑ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Και οι πολεοδοµίες υπάγονται;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Σας παρακαλώ, κύριε. Πού υπάγονται οι ΟΤΑ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Αλλάξατε επιχείρηµα τώρα. Πριν από
λίγο είπατε ότι δεν πειράζει…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Άλλαξα επιχείρηµα; Εσείς παρακολουθείτε, κύριε, τα πρόσθετα
επιχειρήµατά µου; Κατεβάστε το χέρι σας, κύριε Παππά, κατε-
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βάστε τον δείκτη του χεριού σας. Καταλάβατε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ:…(Δεν ακούστηκε)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Τέρµα αυτές οι συµπεριφορές! Μάθετε να σέβεστε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ να ηρεµήσουν οι Βουλευτές από κάτω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Εγώ είµαι ξεκάθαρος. Πρόκειται για σύσταση διαδηµοτικού φορέα. Οι κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο κ.
Παππάς που φωνασκεί και ο τέως κυβερνητικός εκπρόσωπος,
έχουν λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία, εντάξει, θα το συζητήσουµε και µε τον Πρόεδρο, θα το συζητήσουµε και µε την
επιτροπή της Βουλής. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει χρόνος αν
υπάρχει έλλειψη να διορθωθεί, αν δεν υπάρχει χρόνος η Βουλή
αποφασίζει τελικά. Δεν είναι η ώρα, δηλαδή, αυτή.
Τον λόγο έχει ο κ. Πιερρακάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Θα ήθελα να πάρω τον λόγο για τα
όσα ανέφερε ο κ. Κάτσης πριν, σε σχέση µε το ψηφιακό µέρισµα
2 και να πω ότι µάλλον έχετε µπερδευθεί. Και επιτρέψτε µου να
εξηγήσω λίγο το θέµα.
Υπάρχει µια ευρωπαϊκή υποχρέωση, η οποία έχει να κάνει µε
το φάσµα των 700 MHz. Τι πάει να πει αυτό; Λέει πως η χώρα
πρέπει να απελευθερώσει αυτό το φάσµα και να το προκηρύξει
για το 5G, όπως και θα κάνει στα µέσα του 2021, όπως έχουµε
ήδη πει. Τι ήρθαµε και είπαµε εµείς;
Εσείς είχατε ορίσει -κι αυτό είναι λίγο τεχνικά πολύπλοκο, αλλά
έχει την αξία του- ότι πρέπει η χώρα να µεταβεί από το Τ στο Τ2,
τα οποία είναι ουσιαστικά οι κωδικοποιήσεις. Αυτό τι θα σήµαινε;
Θα σήµαινε ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες των οποίων οι τηλεοράσεις δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας θα έπρεπε να αγοράσουν
αποκωδικοποιητές τώρα, ξανά. Είστε σίγουρος ότι αυτό το θέλετε; Γιατί αυτό θα ήταν µια πρόσθετη επιβάρυνση για τους Έλληνες πολίτες, πέρα από όσα λέτε για τα κανάλια.
Δεύτερον, αυτό δεν είναι για το HD, δεν είναι για την υψηλή
ευκρίνεια. Αυτό θα επιδρούσε στην υψηλή ευκρίνεια µονάχα στο
8% των περιοχών της χώρας. Συγκεκριµένα, βόρεια Ιόνια, Δωδεκάνησα, βόρειο Αιγαίο.
Εµείς τι ήρθαµε και είπαµε; Από το να υποχρεώσουµε όλους
τους συµπολίτες µας τώρα, για να µπορεί να έχει υψηλή ευκρίνεια το 100%, να δεχθούµε αυτό το 8% να έχει standard definition, όπως έχει και σήµερα, και βήµα-βήµα να γίνουν οι επενδύσεις. Διαφορετικά, θα έπρεπε σήµερα να αγοραστούν αποκωδικοποιητές και σήµερα να δούµε και το σύνολο των επενδύσεων
εκείνων που δεν θα είχε κάνει µόνο η «DIGEA», θα το είχε κάνει
και η ΕΡΤ -και αν επιµένετε σε αυτό, θα ήθελα να δω ποια ήταν
η προετοιµασία που είχε κάνει η ΕΡΤ για να περάσει σε αυτό το
Τ2, γιατί εµείς δεν βρήκαµε κάποια-, για να γίνει τώρα. Άρα µάλλον είναι λίγο άνθρακες ο θησαυρός!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Κάτση, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Και στον επόµενο διάλογο Υπουργού µε Βουλευτή το ίδιο θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μισό λεπτό. Ενδιαφέρει
τους Βουλευτές να µιλήσουν -αυτό είναι το ζήτηµα- και ιδιαίτερα
τον κ. Σαρακιώτη, ο οποίος είναι ο επόµενος οµιλητής και έχει
καθυστερήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μας ενδιαφέρει να τηρείται η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Θα µπορούσε ο κ. Πιερρακάκης να µην τοποθετηθεί. Για ένα λεπτό θα πάρει τον λόγο ο
κ. Κάτσης, γρήγορα θα µιλήσει, έπειτα ο κ. Πιερρακάκης και κλείσαµε.
Ορίστε, κύριε Κάτση, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, για να µπορέσετε να δηµο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πρατήσετε το ψηφιακό µέρισµα 2 κάποια κυβέρνηση διαπραγµατεύθηκε κι έφερε τη συµφωνία CENDI το 2017, που αύξησε το
φάσµα των συχνοτήτων. Άρα µη µας παρουσιάζετε κάτι όταν είχατε αφήσει τη χώρα πλήρως ασυντόνιστη και σε καµµία διαπραγµάτευση µε τις γειτονικές της χώρες ως προς το ποιες
συχνότητες θα χρησιµοποιεί. Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερο κρατούµενο. Όσο για τη µετάβαση στο ψηφιακό, στο
high definition, σήµα, αν θέλετε, λοιπόν, να έχετε αυτό το µεταβατικό όριο, θα πρέπει να βάλετε και ένα άνω χρονικό όριο, το
οποίο εσείς δεν βάζετε. Άρα κάντε µια νοµοτεχνική βελτίωση και
βάλτε το για έξι µήνες, ενδεχοµένως, να µπορεί να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις, προκειµένου όλη η Ελλάδα να πάει στο
high definition σήµα.
Όσον αφορά την ΕΡΤ, όταν απεγκλωβίστηκε και γλίτωσε 1,6
εκατοµµύριο ευρώ τον χρόνο «νταβατζιλίκι» -εντός και εκτός εισαγωγικών- από την «DIGEA», για να εκπέµπει µε δικούς της ποµπούς, τα νέα κυρίως συστήµατα που µπήκαν υποστηρίζουν
DVB-T2.
Αυτά, κύριε Πιερρακάκη, από εµάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Πιερρακάκη, θέλετε να µιλήσετε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Για ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Μην ανοίξουµε και άλλα θέµατα, δηλαδή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Θα απαντήσω πολύ γρήγορα.
Το Τ2 πρακτικά αυτό το οποίο σηµαίνει είναι µεγαλύτερη χωρητικότητα, περισσότερα κανάλια, περισσότερος χώρος. Και
θέλω να πω ότι, παρά το γεγονός ότι εµείς έχουµε την ευαισθησία για περισσότερα κανάλια, χαίροµαι πάρα πολύ που έχετε και
εσείς αυτή την ευαισθησία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Πολύ ωραία. Είµαστε
όλοι ευαίσθητοι να έχουµε πολλά κανάλια.
Τον λόγο έχει ο κ. Σαρακιώτης και µετά η κ. Νοτοπούλου από
τον ΣΥΡΙΖΑ, για πέντε λεπτά έκαστος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µετάλλαξη
της Νέας Δηµοκρατίας συνεχίζεται µε γοργούς ρυθµούς και το
υπό συζήτηση νοµοσχέδιο συνιστά µία ακόµη σαφή απόδειξη
αυτού. Οι υποσχέσεις στους πολλούς για ανάπτυξη δίνουν τη
θέση τους στην υλοποίηση των εξυπηρετήσεων στους λίγους και
συγκεκριµένα σε αυτούς που σας βοήθησαν να κερδίσετε τις
πρόσφατες εκλογές. Ξεχάστηκαν γρήγορα οι νταβατζήδες του
2004 και του ν.3592/2007, του λεγόµενου και νόµου Ρουσόπουλου και έρχεστε σήµερα να καταργήσετε την υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και
την υποβολή «πόθεν έσχες» των ιδιοκτητών τους.
Από τις υποσχέσεις στη µεσαία τάξη στις πελατειακές ρυθµίσεις των ισχυρών σας φίλων. Ανατρέπετε µε αυτόν τον τρόπο µία
πορεία δίκαιης, ισόρροπης και βιώσιµης ανάπτυξης, την οποία
τόσο έχουν ανάγκη Έλληνες πολίτες µετά από µία δεκαετή πορεία θυσιών. Απεµπολείτε µία σηµαντική παρακαταθήκη, η οποία
αποτυπωνόταν στα έργα του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριµένα στα δέκα
συνεχόµενα τρίµηνα ανάπτυξης, στη µείωση της ανεργίας, µε τη
δηµιουργία πεντακοσίων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, στις
αυξήσεις των µισθών, στην αποκατάσταση και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωµάτων, µε ενδεικτικό παράδειγµα τις συλλογικές
συµβάσεις, στην ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος
και, συνολικά, σε µία συγκροτηµένη αναπτυξιακή πολιτική, η
οποία είχε απτά αποτελέσµατα, όπως την πρωτιά της χώρας µας
στην απορρόφηση του πακέτου Γιούνκερ, την πρωτιά της χώρας
µας στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ, τα ρεκόρ των προηγουµένων
ετών στις εξαγωγές και στις ξένες άµεσες επενδύσεις.
Σε τι δίνουν τώρα τη θέση τους όλα τα παραπάνω; Σε µία ανάπτυξη εµπνεύσεως της Νέας Δηµοκρατίας. Γιατί µε ποιον τρόπο
µπορεί κάποιος να θεωρήσει ως αναπτυξιακές την επαναφορά
του δευτέρου µνηµονίου, την υποβάθµιση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, την κατάργηση της αιτιολογηµένης απόλυσης
εργαζοµένων, την υπονόµευση των συλλογικών συµβάσεων ερ-
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γασίας, τον πολλαπλασιασµό των θέσεων µετακλητών στα
Υπουργεία και την αύξηση των αποδοχών των υψηλόβαθµων στελεχών µεγάλων δηµοσίων επιχειρήσεων, µέχρι το ποσό µάλιστα
των 7.500 ευρώ.
Ποιο θα είναι, άραγε, το αποτέλεσµα της συγκεκριµένης νοµοθετικής σας πρωτοβουλίας στους µισθούς των εργαζοµένων;
Μειώσεις. Νέες µειώσεις µισθών, όπως άλλωστε, αναφέρεται και
στη δέκατη σελίδα της µελέτης της Τράπεζας της Ελλάδος, που
εσείς οι ίδιοι προσκοµίζετε. Ποιες διασφαλίσεις υπάρχουν για
την αποτροπή όξυνσης της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και προάσπισης των δικαιωµάτων των εργαζοµένων; Αυτά τα ερωτήµατα
οφείλετε να απαντήσετε στον ελληνικό λαό και να σταµατήσετε
να βαφτίζετε ως αναπτυξιακό κάθε τι οπισθοδροµικό και ιδεοληπτικό.
Το παρόν νοµοσχέδιο θα έπρεπε να τιτλοφορείται «επενδύω
σε λίγους για να µε διατηρήσουν στην εξουσία» και όχι προφανώς «Επενδύω στην Ελλάδα». Γιατί πώς αλλιώς εξηγείται η διοχέτευση δηµοσίων πόρων προς φιλικά επιχειρηµατικά συµφέροντα και η στήριξη κλάδων, όπως η διανοµή φαγητού και οι ταχυµεταφορές; Πείτε µας, λοιπόν, ποιο είναι το αναπτυξιακό πρόσηµο στη στήριξη των εν λόγω κλάδων. Μήπως προσφέρουν
ποιοτικές και νέες καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας; Το µόνο
που καταφέρνετε είναι να στερήσετε κρίσιµους πόρους από την
καινοτοµία, την έρευνα και άλλους κλάδους µε υψηλή εξωστρέφεια και υψηλή προστιθέµενη αξία και να τους κατευθύνετε
στους φίλους σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λόγω του περιορισµένου χρόνου, θα κλείσω την οµιλία µου µε την τροπολογία υπ’ αριθµόν
52/2, την οποία έχω καταθέσει στο πλαίσιο του νοµοσχεδίου και
εµπίπτει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. Και
εφόσον είναι εδώ και ο Υπουργός Εσωτερικών, θα τον παρακαλούσα να την εξετάσει µε µεγάλη προσοχή, καθώς το θέµα
αφορά τη διαγραφή οφειλών, το τέλος 2% προς ΟΤΑ Α’ βαθµού.
Δεν αφορά µόνο τον Δήµο Λαµίας, αλλά πολλούς δήµους ανά
την Ελλάδα και έχει σχέση µε αποφάσεις δηµοτικών συµβουλίων
προ πολλών ετών ΟΤΑ Α’ βαθµού, που όλως αυθαιρέτως και παρανόµως αποφάσισαν να µην εισπράττουν το τέλος του 2%.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα επιχειρηµατίες του επισιτιστικού κλάδου να µην επιρρίπτουν το 2% στην κατανάλωση και να µην εισπράττουν το ποσό αυτό από τους πελάτες τους. Όταν αντιλήφθηκαν τα δηµοτικά συµβούλια το παράνοµο των πράξεών τους,
αιφνιδιαστικά βεβαίωσαν τα ποσά αυτά και έφτασαν µετά από
πολλά χρόνια οι επιχειρηµατίες αυτού του κλάδου να βρίσκονται
µπροστά στην αδυναµία εξόφλησης αυτών των υποχρεώσεών
τους. Γνώστες είναι πολλοί Βουλευτές και της Νέας Δηµοκρατίας
πολλών περιοχών αλλά και του Νοµού Φθιώτιδος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει η κ. Νοτοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθεί η κ. Αυγερινοπούλου από
τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έφυγε πάλι ο κ.
Καραµανλής και δεν προλάβαµε να του πούµε ότι όχι µόνο δεν
γελάµε, αλλά κλαίµε, γιατί εµείς µπορεί να κάναµε το αυτονόητο,
να προχωρήσαµε ένα έργο και να το φτάσαµε σχεδόν στην ολοκλήρωσή του, εσείς όµως σταµατάτε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, αυτή τη στιγµή ένα έργο πνοής για τη Θεσσαλονίκη.
Και, για όποιον αναρωτιέται, θα θυµίσω απλά ότι, όταν αναλάβαµε εµείς, µόλις για το 30% του έργου, οι διεκδικήσεις αποζηµιώσεων άγγιζαν το 1 δισ.. Έρχεται, λοιπόν, µια και µιλάµε για
ανάπτυξη, ο Πρωθυπουργός προχθές στη Θεσσαλονίκη και επιβεβαιώνει ότι σταµατάει το µετρό, ότι καταστρέφει τα αρχαία µε
υψηλή προστιθέµενη αξία για την πόλη µας, ότι κρατά καθηλωµένες τις δηµόσιες αστικές συγκοινωνίες, προκειµένου, προφανώς, να τις ιδιωτικοποιήσει αργότερα, ότι δεν υπάρχει κανένα
σχέδιο για εµπορευµατικό κέντρο και ότι δεν υπάρχει κανένα
σχέδιο για σιδηροδροµικές συνθέσεις. Το αναπτυξιακό σχέδιο,
λοιπόν, της Νέας Δηµοκρατίας για τη Θεσσαλονίκη δεν είναι
άλλο από αυτό που ήταν πάντα: να τη γυρίσει πίσω, καθηλωµένη
στη µιζέρια.
Το δε αναπτυξιακό σχέδιο της Κυβέρνησης για ολόκληρη τη
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χώρα αποτυπώνεται, πράγµατι, σε αυτό το πολυνοµοσχέδιο: επιστροφή σε συνταγές αποτυχηµένες, δοκιµασµένες, σε αυτές
ακριβώς τις συνταγές που οδήγησαν τη χώρα µας στη χρεοκοπία, αλλά και την ελληνική κοινωνία σε ανθρωπιστική κρίση. Κι
αυτό δεν µπορούµε να το ξεχνάµε. Είναι ένα πολύ κακογραµµένο
επεισόδιο στο θρίλερ που έχετε στήσει. Και λέω «κακογραµµένο», γιατί µε τόσες αλλεπάλληλες διορθώσεις τι άλλο µπορεί
να είναι;
Προσπαθείτε, λοιπόν, να αποκαθηλώσετε ό,τι καλό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούµενα χρόνια, προσπαθείτε να επαναφέρετε το
µνηµονιακό µοντέλο και, φυσικά, δεν λησµονείτε να κάνετε
δώρα, ξεπληρώνοντας τα χρέη σας στο µιντιακό σύστηµα. Μόνο
που δεν τα ξεπληρώνετε εσείς. Βάζετε τον ελληνικό λαό να τα
ξεπληρώσει. Αφαιρείτε την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική και
την αντικαθιστάτε µε το απόλυτο τίποτε. Κανένας αναπτυξιακός
σχεδιασµός, κανένας αναπτυξιακός προσανατολισµός. «Αδειανό
πουκάµισο» είναι η ανάπτυξή σας.
Την ώρα, λοιπόν, που όχι µόνο ολόκληρη η διεθνής κοινότητα
µιλάει για την κλιµατική αλλαγή, µιλάει για την προστασία του
περιβάλλοντος, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός µιλάει διαρκώς για την πράσινη ανάπτυξη, εσείς υποβαθµίζετε τον ρόλο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, προσπερνάτε τις αδειοδοτήσεις για
το περιβάλλον και εγκρίνετε υψηλότερους δείκτες δόµησης εις
βάρος του περιβάλλοντος και των χρήσεων γης. Κοντεύετε να
κάνετε την ίδια την Κυβέρνησή σας ΣΔΙΤ. Είπαµε, όπου πρέπει,
µε τον τρόπο που πρέπει, αλλά έχετε καταφέρει µέσα σε τόσο
σύντοµο χρονικό διάστηµα να καταλύσετε την ίδια την έννοια της
στρατηγικής, αφού χαρακτηρίζετε κάθε έργο ΣΔΙΤ, ακόµη και το
πιο µικρό, στρατηγική επένδυση.
Για τον έλεγχο των επενδύσεων έχετε φτιάξει ένα εξαιρετικό
αφήγηµα και πάλι, µε ψευδή στοιχεία, προκειµένου να βάλετε,
ούτε καν από την πίσω πόρτα, αλλά από την µπροστά πόρτα,
τους ιδιώτες εξωτερικούς ελεγκτές. Το λέω αυτό, διότι εσείς λέτε
ότι απλοποιείτε τη διαδικασία, ότι υπήρχαν καθυστερήσεις, ότι
φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όµως η αλήθεια είναι ότι, όταν αναλάβαµε,
υπήρχαν έξι χιλιάδες εκκρεµότητες στην ολοκλήρωση του αναπτυξιακού νόµου, ενώ, όταν αφήσαµε σε εσάς, είχαν µείνει λιγότερα από χίλια ανολοκλήρωτα έργα, τα οποία οφείλονταν σε
καθυστέρηση από µεριάς των επενδυτών.
Ως προς την ταχύτητα ελέγχου, και ξέρετε πάρα πολύ καλά
ότι ούτε σωστή καταγραφή υπήρχε ούτε µε σειρά προτεραιότητας γινόταν η αξιολόγηση, εµείς καταφέραµε να οµαλοποιήσουµε την κατάσταση, να αφήσουµε µόλις διακόσιες τριάντα
εκκρεµότητες και όχι δυόµισι χιλιάδες, όπως ισχυρίζονται τα στελέχη σας, και µάλιστα αυτές αφορούσαν και τους δικούς σας
αναπτυξιακούς νόµους. Διότι µε τον αναπτυξιακό νόµο 4399 ήταν
κάτι λιγότερο από δέκα.
Πάει, λοιπόν, το αδιάβλητο της επιλογής των ελεγκτών, πάει
προφανώς και η διαφάνεια. Αυτό δεν µας εκπλήσσει, διότι ποτέ
δεν τα πήγατε και πολύ καλά. Αυτό που µας εκπλήσσει πράγµατι
είναι ότι σε έναν αναπτυξιακό νόµο -έτσι τουλάχιστον τον ονοµάζετε, ιδιαίτερα ευφάνταστα- δεν γίνεται καµµία αναφορά στον
αναπτυξιακό βραχίονα της ελληνικής οικονοµίας, τον τουρισµό.
Το λέω αυτό σε αντιδιαστολή µε τον αναπτυξιακό νόµο 4399/
2016, που γινόταν εκτενέστατη αναφορά. Να µη σας αδικώ, βέβαια, το ενδιαφέρον σας για τον ελληνικό τουρισµό το ξεδιπλώσατε στη διαχείριση του αποκλεισµού της Σαµοθράκης, το ξεδιπλώσατε στην κατάρρευση του ταξιδιωτικού κολοσσού «THOMAS COOK».
Θα ανοίξω εδώ µια παρένθεση: Παρεµπιπτόντως ο αρµόδιος
Υπουργός όχι µόνο δεν έχει απαντήσει σε εµάς, σε σχέση µε τα
ερωτήµατα που επανειληµµένως θέτουµε µε ιδιαίτερη επιµονή,
αλλά δεν έχει φέρει καν την υλοποίηση των δικών του εξαγγελιών. Και πράγµατι, η προσθήκη που καταθέτει το ΚΙΝΑΛ είναι
στη σωστή κατεύθυνση, πάλι όµως παραπέµπει στην έκδοση
µιας ΚΥΑ. Περιµένουµε και την έκδοση της ΚΥΑ για το πρόγραµµα του ΟΑΕΔ. Πόσο θα περιµένουµε; Και άντε, εµείς να περιµένουµε. Οι εργαζόµενοι τι περιµένουν;
Προφανώς, βέβαια, ετοιµάζεστε να αξιοποιήσετε και τη συγκεκριµένη τουριστική κρίση, προκειµένου να θεσµοθετήσετε ειδικές οικονοµικές ζώνες, που τις φέρνετε. Σήµερα ξέρουµε πάρα
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πολύ καλά πως ισχύουν άλλα δεδοµένα. Ισχύει η σύµβαση των
ξενοδόχων, ο χαµηλότερος µισθός είναι στα 800 ευρώ. Μόλις
ισχύσουν οι διατάξεις που ψηφίζετε θα πάνε πάλι στα 650 ευρώ.
Ας δούµε ποιον υπερασπίζεστε, λοιπόν.
Σαν να µην έφτανε φυσικά η σκληρή επίθεση στον κόσµο της
εργασίας, δεν ξεχνάτε να επιδοτήσετε κλάδους χωρίς κανένα
απολύτως αναπτυξιακό αποτύπωµα -δεν µπορέσατε καν να το
υπερασπιστείτε εδώ µέσα-, δίνετε δώρο στους βαρόνους των
ΜΜΕ, φυσικά ως ανταλλάγµατα στην αµέριστη στήριξη που σας
παρείχαν και στους τόνους λάσπης που πέταξαν στον ΣΥΡΙΖΑ.
Επιστροφή, λοιπόν, στη διαπλοκή, µε επιδότηση αυτή τη φορά.
Οι άριστοι της Νέας Δηµοκρατίας µπορεί να έχουν βαφτίσει
την επιδότηση, τη στήριξη, την ενίσχυση των κατεστηµένων συµφερόντων «ανάπτυξη», αυτό όµως η ελληνική κοινωνία το λέει
«ρουσφέτι».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Νοτοπούλου, παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα κλείσω µε την
τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Πρόεδρε. Είναι γνωστό ότι παραλάβαµε µια τοπική αυτοδιοίκηση διαλυµένη, χωρίς πόρους και
χωρίς προσωπικό. Προχθές είχαµε και την ορκωµοσία της 3Κ,
δώσαµε πόρους, προσπαθήσαµε να δώσουµε προσωπικό. Εσείς
πράγµατι έχετε σχέδιο στην τοπική αυτοδιοίκηση και το σχέδιο
είναι να τη διαλύσετε. Ιδιωτικοποιείτε υπηρεσίες, χωρίς καν να
χρειαστεί να τεκµηριωθεί η αδυναµία και, φυσικά, χωρίς απαρτία.
Βρήκατε, βέβαια, και τα στελέχη σας, καλοθελητές. Και θα ήθελα
να ρωτήσω: Γιατί κάποιος κατεβαίνει να υπερασπιστεί την τοπική
αυτοδιοίκηση, να την υπηρετήσει ως υποψήφιος δήµαρχος, όταν
δεν πιστεύει στην τοπική αυτοδιοίκηση; Πόση υποκρισία κρύβει
αυτή η στάση των στελεχών σας;
Κλείνω, λοιπόν, ισχυριζόµενη πως αυτή η ανάπτυξη είναι µόνο
ψευδεπίγραφη και αυτό το καταλαβαίνει κανείς µόνο µε µια απλή
ανάγνωση. Θα σας θυµίσω, όµως, πως ό,τι τίτλο και να βάλετε
στα νοµοσχέδιά σας η πραγµατικότητα δεν κρύβεται. Είναι µια
πραγµατικότητα που την έχουν ξαναζήσει οι Ελληνίδες και οι Έλληνες µε τα µνηµόνια. Να σας θυµίσω ότι εµείς καταφέραµε και
βγήκαµε από τα µνηµόνια. Εποµένως ξηλώστε ό,τι εργασία και
κατάκτηση θέλετε, γεµίστε τρύπες τη χώρα, την οικονοµία, διαλύστε τη χώρα. Εµείς θα έλθουµε να την ξαναστήσουµε, η Αριστερά και η προοδευτική παράταξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Αυγερινοπούλου από τη Νέα Δηµοκρατία
και ακολουθεί ο κ. Νικολακόπουλος, επίσης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θα µου επιτρέψετε
να χαιρετίσω τη σύγκλιση των κοµµάτων και την αποτελεσµατική
ηγεσία του ίδιου του κυρίου Πρωθυπουργού για την επίτευξη της
συµφωνίας για την ψήφο των αποδήµων Ελλήνων. Ήταν ένα δικαίωµα που για πολλά χρόνια αδικαιολόγητα τους αποστερούσαµε. Ελπίζουµε τώρα οι Έλληνες της Διασποράς να έρθουν ένα
βήµα πιο κοντά στην πατρίδα και, βέβαια, καλούµε όλους όσοι
ενδιαφέρονται να πάρουν και το θάρρος από το σηµερινό νοµοσχέδιο που συζητάµε και να επενδύσουν και πάλι στην πατρίδα
µας.
Συζητάµε σήµερα ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο για την οικονοµική ανάπτυξη, καθώς η υιοθέτησή του συγκαταλέγεται ανάµεσα στις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε να προσελκύσουµε
και να υλοποιήσουµε νέες επενδύσεις στη χώρα µας, µετά από
µια επενδυτική έρηµο την οποία περάσαµε κατά τα τελευταία
χρόνια.
Με το παρόν νοµοσχέδιο εισάγεται µια σειρά από καινοτόµα
εργαλεία οργάνωσης όχι µόνο της επενδυτικής προσπάθειας,
αλλά και της ίδιας της κυβερνητικής λειτουργίας, όπως, για παράδειγµα, ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, το Εθνικό Μητρώο Υποδοµών, τα Επιχειρηµατικά Πάρκα και τα Τοπικά και Ειδικά Χωρικά
Σχέδια. Αυτά είναι απαραίτητα εργαλεία για την επαναχάραξη
νέων ζωνών, πιο ορθολογικών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Ειδικά σε πε-
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ριοχές της περιφέρειας οι οποίες είναι εγκλωβισµένες σε παλαιότερες ζωνοποιήσεις, που αναπαράγουν αναχρονιστικά µοντέλα
ανάπτυξης, όπως συµβαίνει και στον Νοµό Ηλείας, τα εργαλεία
αυτά είναι πανάκεια. Για τον νοµό µας, σηµαντική είναι και η
ενεργοποίηση των ειδικών προγραµµάτων ανάπτυξης, του άρθρου 130 του παρόντος νοµοσχεδίου. Σηµαντικό συνεπώς τµήµα
του νοµοσχεδίου είναι το µέρος που ρυθµίζει όρους και προϋποθέσεις για το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης, τη διαχείριση και
τον έλεγχο των αναπτυξιακών εργαλείων αυτού.
Το νοµοσχέδιο αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
υλοποίηση στη συνέχεια του ουσιαστικού µέρους του αναπτυξιακού προγράµµατος της χώρας. Με αυτό, η Ελλάδα θα ανέβει
βαθµίδες στην παγκόσµια λίστα ανταγωνιστικότητας, που τώρα
βρίσκεται πολύ χαµηλά.
Βασικοί άξονες του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης θα
πρέπει να είναι, µεταξύ άλλων, και οι περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες και βιώσιµες επενδύσεις, οι επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές υποδοµές, οι οποίες θα προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα και τη δηµόσια υγεία, θα ενισχύσουν την
προσπάθεια της χώρας για τη δηµιουργία ανθεκτικών υποδοµών
έναντι των φυσικών καταστροφών και της κλιµατικής αλλαγής
και θα ενισχύσουν τη δηµιουργία ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
µε στόχο τη δίκαιη µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλού άνθρακος.
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει πάραυτα να υιοθετήσουµε νοµοθεσία, η οποία να προάγει µια περιβαλλοντικά και κλιµατικά βιώσιµη χρηµατοπιστωτική και τραπεζική αγορά και να διασφαλίζει
τον θετικό ρόλο των επενδυτών στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίµατος. Η Ελλάδα βαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Υπό την ηγεσία του ίδιου του Πρωθυπουργού κάνει
σταθερά βήµατα για να βρεθεί στην πρώτη γραµµή της ηγεσίας,
ανάµεσα στα ευρωπαϊκά κράτη, για την υλοποίηση της νέας
Πράσινης Συµφωνίας για την Ευρώπη, που υιοθετήθηκε τη 10η
Σεπτεµβρίου του 2019.
Ακόµα, θα πρέπει η χώρα µας να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην
προώθηση της πρότασης κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις γνωστοποιήσεις, σχετικά µε
τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιµότητας και
την τροποποίηση της οδηγίας 2016/2341. Ο κανονισµός αυτός
επιβάλλει τη γνωστοποίηση στους επενδυτές περιβαλλοντικών
και κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων καλής διακυβέρνησης σε
κάθε σχεδιαζόµενη επένδυση, καθώς και την υποχρέωση της
ανάλυσης του περιβαλλοντικού και κλιµατικού ρίσκου πριν γίνει
µια επένδυση. Αυτό θα διευκολύνει ιδιαίτερα στην προσέλκυση
επενδυτών οι οποίοι παγκοσµίως προωθούν την περιβαλλοντική
και κλιµατική ατζέντα και θα κάνει ακόµα περισσότερο ελκυστική
τη χώρα µας στους συγκεκριµένους επενδυτές. Επίσης, ο κανονισµός, µαζί µε µια άλλη δέσµη σχετικών νοµοθετηµάτων, θα
πρέπει να ενσωµατωθεί το συντοµότερο δυνατό στην ελληνική
έννοµη τάξη και µαζί µε το παρόν νοµοσχέδιο θα δηµιουργήσει
το κατάλληλο ρυθµιστικό πλαίσιο για το είδος των επενδύσεων
που πραγµατικά θέλουµε στη χώρα µας. Για τη δηµιουργία µιας
Ελλάδας που πραγµατικά θέλουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ ιδιαίτερα για
τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικολακόπουλος, για πέντε λεπτά, και ακολουθεί ο κ. Μπουκώρος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το «Επενδύω
στην Ελλάδα», η Κυβέρνηση έρχεται να επιλύσει χρόνια προβλήµατα του ελληνικού κράτους, που αποτελούν ανάχωµα στην επιχειρηµατικότητα και εµποδίζουν την προσέλκυση επενδύσεων
και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Θυµίζω ότι το ποσοστό
ανεργίας εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη και
φτάνει στο 17,2%, µε το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
είναι στο 6,3%. Επίσης, πιστεύω και συµφωνούµε όλοι εδώ ότι η
γραφειοκρατία εξακολουθεί και αποτελεί ένα από τα κυριότερα
προβλήµατα του ελληνικού κράτους.
Με το νοµοσχέδιο αυτό µεταβάλλεται το επιχειρηµατικό περι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

βάλλον, διευκολύνονται οι νεοφυείς ή µε σοβαρά οικονοµικά
προβλήµατα επιχειρήσεις να σταθούν στα πόδια τους, διασφαλίζεται ο κόσµος της επισφαλούς εργασίας και στηρίζεται η υγιής, διαφανής και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων. Θα αρκεστώ να αναφερθώ σε τρία από τα πεδία
που πραγµατεύεται το νοµοσχέδιο. Έχοντας γνώση και εµπειρία
ως προς την κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδοµίες της
χώρας, αλλά και τη δαιδαλώδη πολεοδοµική νοµοθεσία, θεωρώ
ιδιαίτερα σηµαντική την πρόβλεψη για τη δηµιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.
Μέχρι τώρα, τα γεωχωρικά δεδοµένα ήταν διάσπαρτα σε διάφορα αρχεία της διοίκησης, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται
αβεβαιότητα στον ενδιαφερόµενο ως προς την πληρότητα της
εικόνας που είχε για ένα ακίνητο, να απαιτείται πολύς χρόνος για
την απόκτηση της πληροφορίας και υψηλό σχετικά κόστος.
Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης θα περιλαµβάνει πληροφορίες
για όλα τα γεωχωρικά δεδοµένα, βάσει των οποίων θα αποσαφηνίζεται ποια οικονοµική δραστηριότητα θα επιτρέπεται σε ποια
περιοχή και θα οδηγεί γρήγορα στο τελικό στάδιο αδειοδότησης.
Δηµιουργείται µία ηλεκτρονική βάση µε όλα τα κρίσιµα δεδοµένα
που συνδέονται µε την άσκηση επενδυτικής ή κατασκευαστικής
δραστηριότητας.
Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης θα είναι δεσµευτικός για τη διοίκηση, καθώς, µε βάση αυτό τον χάρτη, θα προσδιορίζεται πότε
θα αδειοδοτείται και πότε όχι µία επιχείρηση. Για πρώτη φορά
διοικούµενοι και διοίκηση θα κινούνται µε βάση τα ίδια ακριβώς
δεδοµένα.
Μέσω της ένταξης του συνόλου των δεδοµένων αυτών στον
Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη παρέχονται στον πολίτη ολοκληρωµένες,
έγκυρες και θεσµικά ασφαλείς πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό
από τη µία πλευρά ενισχύονται η οικονοµική ζωή της χώρας και
η προσέλκυση επενδύσεων, από την άλλη πλευρά εξαλείφονται
εστίες γραφειοκρατίας και διαφθοράς ως προς την παροχή των
αναγκαίων δεδοµένων από τη δηµόσια διοίκηση.
Θεωρώ, επίσης, την ευκαιρία αυτή ως κρίσιµη για να µπορέσουµε να ξαναδούµε και, έχοντας πια πλήρη εικόνα, να προχωρήσουµε στην άρση πολλών αδικαιολόγητων και αδίκων περιορισµών στη δόµηση αλλά και στην προστασία περιοχών που πρέπει να διαφυλάξουµε.
Ο µισός Νοµός Ηλείας δεν µπορεί να αναπτυχθεί και έχει καταδικαστεί στη φτώχεια εξαιτίας του προεδρικού διατάγµατος
για τον Κυπαρισσιακό κόλπο, που έχει επεκταθεί αδικαιολόγητα
σε µεγαλύτερη περιοχή από αυτή που θα έπρεπε, αλλά και τις
ζώνες οικιστικού ελέγχου. Είναι ευκαιρία τα λάθη στον πολεοδοµικό σχεδιασµό να τα διορθώσουµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προερχόµενος από έναν νόµο
που δεν έχει καν βιοµηχανική ζώνη, δεν µπορώ παρά να θεωρώ
σηµαντική και την πρόβλεψη στο νοµοσχέδιο για τη δηµιουργία
επιχειρηµατικών πάρκων. Η απουσία ενός οργανωµένου εθνικού
σχεδίου ανάπτυξης επιχειρηµατικών πάρκων αποτελεί έναν από
τους σηµαντικότερους αποτρεπτικούς λόγους για την προσέλκυση νέων επενδύσεων στη χώρα µας.
Σύµφωνα µε µελέτες, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός
οργανωµένων επιχειρηµατικών υποδοµών εξασφαλίζουν χαµηλότερο κόστος εγκατάστασης, έως 25%, χαµηλότερο κόστος λειτουργίας, έως 42%, σηµαντικότατη µείωση στον φόρο ακίνητης
περιουσίας, σηµαντική µείωση του διοικητικού κόστους, ενώ ενθαρρύνονται να εξάγουν και να καινοτοµούν. Επίσης, δεν υπάρχουν προβλήµατα και αµφισβητήσεις σχετικά µε τις χρήσεις γης.
Είναι όλα ξεκάθαρα και σαφή.
Μέχρι σήµερα δεν υφίστανται επαρκή κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων εντός επιχειρηµατικών πάρκων. Με το νοµοσχέδιο αυτό εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται καθεστώς έναρξης λειτουργίας µιας επιχείρησης σε επιχειρηµατικό πάρκο. Μία
επιχείρηση δεν θα χρειάζεται πλέον, εκτός της άδειας εγκατάστασης, ούτε άδεια λειτουργίας και θα αρκεί µία απλή γνωστοποίηση ότι ξεκινά τη δραστηριότητά της.
Για τις επιχειρήσεις, µάλιστα, εντός των πάρκων θα θεσµοθετηθούν χαµηλότερες κατηγορίες περιβαλλοντικής κατάταξης,
έτσι ώστε να χρειάζονται ελαφρύτερη περιβαλλοντική αδειοδότηση.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρκετά πια µε τις ιδεοληψίες
και τις προκαταλήψεις, την άρνηση και την αλλεργία σε κάθε τι
ιδιωτικό και πολλές φορές µόνο στα λόγια, για να ικανοποιήσουµε την εκλογική µας πελατεία ή να πείσουµε για την ιδεολογική µας ταυτότητα, γυρίζοντας σε ξεπερασµένες λογικές και
αρνούµενοι να κοιτάξουµε µπροστά, ερχόµενοι, µάλιστα, σε αντίθεση µε τη µέχρι σήµερα στάση µας.
Αντιδράτε, κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, στις προβλέψεις του νοµοσχεδίου που δίνουν τη δυνατότητα στους δήµους να παραχωρήσουν τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων ή άλλων υπηρεσιών σε ιδιώτες. Υποδαυλίζετε κινητοποιήσεις και παραπλανάτε ανθρώπους ως προς την
ουσία και τα αποτελέσµατα της ρύθµισης.
Με το άρθρο 179 του νοµοσχεδίου ορίζεται ότι, εφόσον κατά
την κρίση του δηµοτικού συµβουλίου ανακύπτει αδυναµία εκτέλεσης συγκεκριµένων υπηρεσιών, µπορεί µε απόφαση του συµβουλίου να ανατίθεται µε δηµόσια σύµβαση η εκτέλεση των
υπηρεσιών αυτών.
Το δηµοτικό συµβούλιο, ως κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο
του δήµου και αρµόδιο για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων,
µπορεί να αποφασίζει για την ανάθεση δραστηριοτήτων των υπηρεσιών αυτών, εκτιµώντας ελεύθερα τις περιστάσεις και τα πραγµατικά περιστατικά σε συνάρτηση µε την εξυπηρέτηση του
δηµοτικού αλλά και του δηµοσίου συµφέροντος.
Μέχρι σήµερα, κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ήσασταν αντίθετοι στη διαχείριση στερεών αποβλήτων
από ιδιώτες; Ως κυβέρνηση δεν είχατε συµπράξει σε τέτοιες αναθέσεις; Ο Νοµός Ηλείας ταλαιπωρήθηκε πολύ από τη διαχείριση
των στερεών αποβλήτων και έζησε τραγικές καταστάσεις, µε τα
σκουπίδια να βρίσκονται για µήνες στους δρόµους του Πύργου
και των εθνικών δρόµων, λίγο πριν από την τελετή αφής της
ολυµπιακής φλόγας στην Αρχαία Ολυµπία.
Μετά από πίεση της τοπικής αυτοδιοίκησης, συναινέσατε στη
χρηµατοδότηση µονάδας µηχανικής διαλογής που διαχειρίζεται
από ιδιώτη. Ταλαιπωρήσατε τον νοµό, καθυστερώντας τη λειτουργία εργοστασίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων επί τέσσερα χρόνια, επειδή ήσασταν αντίθετοι στις ΣΔΙΤ, δηλαδή τη
σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, για να αποφάσισε τελικά να προχωρήσετε µε αυτό το µοντέλο.
Συµφωνείτε, λοιπόν, στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων
από ιδιώτες στο τελικό στάδιο, αλλά όχι στη συλλογή και µεταφορά τους στον χώρο διαχείρισης. Πόσο αντιφατικό και υποκριτικό είναι αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Νικολακόπουλε,
τελειώνετε, σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αρκετά µε την υποκρισία, την ιδεοληψία και τον λαϊκισµό. Η
Ελλάδα χρειάζεται µεταρρυθµίσεις που θα φέρουν επενδύσεις
και θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας και τέτοιες µεταρρυθµίσεις έχει πολλές το νοµοσχέδιο, οι οποίες θα αλλάξουν ριζικά το
επενδυτικό περιβάλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπουκώρος και µετά ακολουθεί η κ. Δούνια
από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µου επιτρέψετε να ξεκινήσω
εκφράζοντας την ικανοποίησή µου για την ωριµότητα που επέδειξε το σύνολο του πολιτικού συστήµατος στο ζήτηµα της διευκόλυνσης των οµογενών µας στο να λαµβάνουν µέρος στις
εθνικές εκλογές, γεγονός που προέβλεπε το Σύνταγµα, ωστόσο,
επιδείξαµε µία αδυναµία, όλα τα προηγούµενα χρόνια και όλες
οι κυβερνήσεις, να λύσουµε αυτό το ζήτηµα. Δεν σας κρύβω ότι
µου προκαλούσε τεράστια ενόχληση να βλέπω τέσσερα εκατοµµύρια Τούρκους στις ουρές των προξενείων τους να ψηφίζουν
εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εµείς, ως ελληνικό πολιτικό σύστηµα, να µην έχουµε κατορθώσει το αυτονόητο.
Συγχαρητήρια, λοιπόν, σε ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα και
κυρίως στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που, από την
αρχή, µε δυναµισµό και αποφασιστικότητα χειρίστηκε το συγκε-
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κριµένο ζήτηµα
Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να πω πως η συµµετοχή των συναδέλφων στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, ο µεγάλος τους αριθµός, κύριε Πρόεδρε, δείχνει και το µέτρο του ενδιαφέροντος για
την ανάπτυξη, που, δυστυχώς, παραµένει ζητούµενο σε αυτή τη
χώρα.
Ελέχθησαν τόσα πολλά πράγµατα, που κυριολεκτικά δεν µπορούµε να καταλήξουµε ούτε σε ψήγµατα µιας κοινής συνισταµένης ή κοινών συµπερασµάτων. Αυτό είναι και φυσικό, αν θέλετε.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να αναφερθώ στα όσα είπε ο πρώην
Υπουργός Οικονοµικών κ. Τσακαλώτος, γιατί πράγµατι µε εντυπωσίασε η οµιλία του. Είχε µία ξεκάθαρη αριστερή προσέγγιση
στο ζήτηµα της ανάπτυξης, µε ένα επίσης ξεκάθαρο ιδεολογικό
περίβληµα. Λυπάµαι να πω ότι όλοι οι υπόλοιποι οµιλητές της Αντιπολίτευσης πραγµατικά διατύπωσαν αντιπολιτευτικές θέσεις
και έκαναν αντιπολιτευτικές οµιλίες.
Πράγµατι η οµιλία του κ. Τσακαλώτου είχε µία ιδεολογική κατεύθυνση. Ήταν µία σύγχρονη αριστερή οµιλία. Έβαλε θέµατα
ποσότητας και ποιότητας των επενδύσεων, έβαλε το ζήτηµα αν
η ελληνική Κυβέρνηση σήµερα συµµετέχει στην ευρωπαϊκή συζήτηση για τα πλεονάσµατα και για το θηριώδες εµπορικό ισοζύγιο της Γερµανίας ή αν παραµένουµε µία αποκοµµένη επαρχία
µε ευθύνη της σηµερινής Κυβέρνησης.
Πραγµατικά αυτά είναι ζητήµατα. Εδώ, όµως, αρχίζουν και οι
διαφορές µας. Παρέλειψε να πει ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών ότι δεν είµαστε καν επενδυτικός προορισµός τα τελευταία
χρόνια και ιδιαίτερα επί της θητείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Παρέλειψε να πει ότι είµαστε τελευταίοι στις επενδύσεις την τελευταία τετραετία. Και, ενώ χάλκευαν τα στοιχεία, λέγοντας ότι οι
άµεσες ξένες επενδύσεις έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα συνυπολογίζοντας και το χρήµα της «FRAPORT», που τόσο πολύ κατηγορούσαν επί αντιπολίτευσης και έλεγαν ότι θα καταργήσουν
αυτή τη συµφωνία, παρέλειπαν να πουν σε τι θέση είναι η Ελλάδα
στο σύνολο των επενδύσεων. Και το παρέλειπαν εσκεµµένα, διότι
η Ελλάδα ήταν τελευταία στο σύνολο των επενδύσεων καθ’ όλη
τη διάρκεια της προηγούµενης τετραετίας.
Καλά είναι να βάζουµε ιδεολογικά ζητήµατα. Και ποιος δεν θα
ήθελε οι επενδύσεις που θα γίνουν σε αυτή τη χώρα να είναι στο
σύνολό τους φιλοπεριβαλλοντικές και να δίνουν και τους καλύτερους µισθούς; Αν το δούµε αυτό ξεκοµµένο από τη ζώσα πραγµατικότητα, πραγµατικά µπορούµε να συµφωνήσουµε όλοι.
Όµως, πολύ φοβάµαι ότι και η σύγχρονη Αριστερά, την οποία
επιχειρεί να εκφράσει ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών, παραµένει εγκλωβισµένη σε αυταπάτες και βολονταρισµούς. Εδώ λέµε
ότι πλήττεται η χώρα από επενδυτική άπνοια και βάζουµε θέµα
ποιοτικών επενδύσεων. Όλοι το θέλουµε αυτό, αλλά πρώτα από
όλα πρέπει να αυξήσουµε την ποσότητα των επενδύσεων, να
µπούµε στον ευρωπαϊκό επενδυτικό χάρτη.
Και αυτό κάνει σήµερα η Κυβέρνηση µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Αίρει πολλά εµπόδια και κυρίως στέλνει ένα σήµα, στο
εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό, ότι η Ελλάδα ξαναγίνεται επενδυτικός προορισµός.
Είναι το τέλειο νοµοσχέδιο; Κανένα νοµοσχέδιο δεν είναι τέλειο. Δίνει ένα πρώτο σήµα ότι τα πράγµατα άλλαξαν στη χώρα
και επιθυµούµε να έρθετε να επενδύσετε στη χώρα µας. Και δεν
είµαστε εµείς αυτοί που θα στέλνουµε τους Βουλευτές µας στο
Συµβούλιο της Επικρατείας για να µπλοκάρουν την επένδυση του
Ελληνικού, δεν είµαστε αυτοί που θα λέµε ότι θα περιµένετε στην
ουρά, κύριοι επενδυτές, δέκα χρόνια για να σας πει η ελληνική
διοίκηση αν µπορείτε να κάνετε την επένδυση.
Τι κάνει αυτό, αλλά και άλλα νοµοσχέδια, κύριε Πρόεδρε; Τι
κάνει αυτό και άλλα νοµοσχέδια, εκτός από το ισχυρό σήµα που
στέλνει; Εµπεδώνει την πολιτική σταθερότητα, στέλνει το µήνυµα
ότι υπάρχει µία Κυβέρνηση η οποία νοµοθετεί για τα θέµατα των
επενδύσεων.
Τι άλλο κάνει αυτό το νοµοσχέδιο και άλλα νοµοσχέδια που
έχει φέρει η Κυβέρνηση; Βελτιώνουν την ασφάλεια δικαίου. Τι
άλλο έχουν κάνει τα προηγούµενα νοµοσχέδια και το φορολογικό που έρχεται από την Κυβέρνηση; Εξορθολογίζουν τους φορολογικούς συντελεστές.
Και τι κάνουν όλα αυτά τα νοµοσχέδια µαζί; Βελτιώνουν το
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επενδυτικό περιβάλλον, βελτιώνουν το επιχειρηµατικό κλίµα.
Με τη σειρά που τα ανέφερα, κύριε Πρόεδρε, πολιτική σταθερότητα, ασφάλεια δικαίου, ορθοί φορολογικοί συντελεστές και
βελτιωµένο επιχειρηµατικό περιβάλλον είναι οι τέσσερις παράγοντες παγκοσµίως που κρίνουν αν σε έναν τόπο θα σπεύσουν
επενδύσεις ή όχι. Αυτοί είναι οι βασικές παράµετροι.
Παρέλειψαν οι κριτές µας να αναφερθούν σε όλα αυτά τα ζητήµατα που διορθώνει και βελτιώνει το σύνολο του νοµοθετικού
έργου της Κυβέρνησης, µε επιστέγασµα το αναπτυξιακό νοµοσχέδιο. Κάνουν κριτική και λένε: «Γιατί οι ιδιωτικές εταιρείες;».
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιες ιδιωτικές εταιρείες κατηγορείτε; Τις ιδιωτικές εταιρείες που υπογράφουν τους
ισολογισµούς των ΕΛΠΕ, της ΔΕΗ, της ΔΕΠΑ, της ΕΥΔΑΠ. Αυτές
είναι οι εταιρείες που θα ελέγχουν τους φακέλους. Δηλαδή, είναι
άκυροι και όλοι οι ισολογισµοί που υπεγράφησαν επί των ηµερών
σας για όλες αυτές τις εταιρείες ή θέλετε να µας πείτε ότι στο
δηµόσιο ελέγχονται σωστά οι επενδυτικοί φάκελοι;
Όλοι θυµόµαστε προεκλογικά, το 2012, το σκάνδαλο µε τους
επενδυτικούς φακέλους στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι ίδιες οι
εταιρείες που κάνουν τα απογευµατινά τη δουλειά αυτή θα την
κάνουν µε τον νόµο και στο φως της ηµέρας. Ποιο είναι το πρόβληµά σας, δηλαδή;
Κλείνω, κυρίες και κύριοι, λέγοντας ότι επιτέλους Κυβέρνηση,
Αντιπολίτευση και το σύνολο του πολιτικού συστήµατος -γιατί
όσο αυστηρά κρίνεται η Κυβέρνηση, κρίνεται και η Αντιπολίτευση, µην έχετε καµµία αµφιβολία για αυτό- θα πρέπει πλέον να
λειτουργούµε όπως λειτουργήσαµε στη διευκόλυνση των οµογενών µας. Κανείς δεν σας ζητάει να αλλάξετε ούτε θέσεις ούτε
ιδεολογία. Να προτάξουµε το εθνικό συµφέρον είναι αυτό που
µας ζητάει ο ελληνικός λαός και η Κυβέρνηση το κάνει, γι’ αυτό
και υπερψηφίζουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει η κ. Δούνια
και µετά ακολουθεί ο κ. Υψηλάντης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) ΔΟΥΝΙΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
«Επενδύω στην Ελλάδα» έχει ως κύριο στόχο τη διαµόρφωση
ενός φιλικού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις και την επιχειρηµατικότητα, µε την άρση χρόνιων επενδυτικών εµποδίων σε αδειοδοτικά, πολεοδοµικά αλλά και εργασιακά θέµατα.
Το φιλικό αυτό πλαίσιο για τους επενδυτές κρίνεται σήµερα
πιο απαραίτητο παρά ποτέ, καθώς οι επενδύσεις στην Ελλάδα
κυριολεκτικά κατέρρευσαν κατά την τελευταία δεκαετία. Συγκεκριµένα, από 60 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2007 µειώθηκαν σε
20,5 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2018, ενώ οι καθαρές επενδύσεις
είναι αρνητικές από το 2011 και µετά. Έστω και αν οι ξένες άµεσες επενδύσεις αυξήθηκαν από το 2015, αυτές εξακολουθούν
να παραµένουν σε ένα από τα χαµηλότερα επίπεδα µεταξύ των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος. Μέχρι σήµερα πολλές επενδύσεις στρατηγικής σηµασίας για τη χώρα παραµένουν στα χαρτιά, καθώς καθυστερεί σηµαντικά η αδειοδότησή τους.
Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
δίνει µεγαλύτερη ευελιξία στις στρατηγικές αυτές επενδύσεις,
για να µπορέσουν να αδειοδοτηθούν άµεσα. Παράλληλα, εισάγει
µία λιγότερο γραφειοκρατική διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης επενδυτικών σχεδίων. Όπως γνωρίζουµε όλοι, σήµερα εκκρεµεί ο έλεγχος και η πιστοποίηση ολοκλήρωσης εκατοντάδων
επενδυτικών σχεδίων, τα οποία µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις
έχουν ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια. Οι µακροχρόνιες αυτές καθυστερήσεις οδηγούν τους επενδυτικούς φορείς σε διοικητικά
έξοδα αλλά και στην καθυστερηµένη είσπραξη των ενισχύσεών
τους. Αυτό επιτέλους θα πρέπει να αλλάξει. Πλέον ανατίθεται σε
ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες καθώς και
σε πολιτικούς µηχανικούς και άλλους ιδιώτες η αξιολόγηση και
παρακολούθηση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που
έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο, µε το κράτος να ασκεί
ελεγκτικό ρόλο.
Επιπλέον, το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο προβλέπει µεταξύ άλλων
την απλοποίηση του θεσµικού πλαισίου για την άσκηση οικονο-
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µικής δραστηριότητας, τη δηµιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη,
µιας ηλεκτρονικής βάσης µε όλα τα κρίσιµα δεδοµένα που συνδέονται µε την άσκηση επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας. Με αυτόν τον χάρτη, λοιπόν, κάθε πολίτης θα µπορεί
να έχει απευθείας έγκυρη και δωρεάν πληροφόρηση σχετικά µε
το ποια οικονοµική δραστηριότητα επιτρέπεται σε οποιοδήποτε
σηµείο της χώρας. Τον χάρτη αυτό θα χρησιµοποιεί άλλωστε
υποχρεωτικά και η διοίκηση, για να προσδιορίσει πότε θα αδειοδοτηθεί και πότε όχι µία δραστηριότητα.
Προβλέπει τη συγκρότηση του Εθνικού Μητρώου Υποδοµών
σε ψηφιακή και δηµόσια προσβάσιµη µορφή, που θα περιλαµβάνει όλες τις υποδοµές και τα κτήρια που ανήκουν ή βρίσκονται
υπό τη διαχείριση φορέων του δηµόσιου τοµέα, εξαιρουµένων
των υποδοµών και κτηρίων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Προβλέπει τη σύσταση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εµπορίου, του βασικού πυλώνα της οικονοµικής
διπλωµατίας.
Ταυτόχρονα, το πολυνοµοσχέδιο επανακαθορίζει το πλαίσιο
εγκατάστασης και λειτουργίας των επιτρεπόµενων δραστηριοτήτων από τους οργανωµένους υποδοχείς µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα καταργεί τους
παρωχηµένους βαθµούς όχλησης, που επιβαρύνουν χρονικά,
αλλά και οικονοµικά, τις αδειοδοτικές διαδικασίες των µεταποιητικών δραστηριοτήτων και θεσµοθετεί αδειοδότηση µε αµιγώς
περιβαλλοντικά κριτήρια.
Δίνει κίνητρα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηµατικά πάρκα, εκσυγχρονίζει και απλοποιεί το καθεστώς έναρξης
λειτουργίας µιας επιχείρησης σε πάρκο, αφού θα αρκεί µία απλή
γνωστοποίηση έναρξης δραστηριότητας από την επιχείρηση.
Θέτει δικλίδες αποτροπής της αδήλωτης εργασίας µε την επιβολή υψηλών προστίµων για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο στον εργοδότη, µε την εντατικοποίηση των ελέγχων και τη δηµιουργία
µητρώου παραβατών για την αδήλωτη εργασία στο ηλεκτρονικό
πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ».
Την ίδια στιγµή βελτιώνει το καθεστώς προστασίας των µερικώς απασχολούµενων, θεσµοθετεί Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζοµένων και Οργανώσεων Εργοδοτών και προαιρετική ηλεκτρονική ψηφοφορία για την προκήρυξη απεργιών.
Στόχος είναι να υπάρξει περισσότερη συµµετοχή και δηµοκρατία
στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τους εργαζόµενους αλλά
και το κοινωνικό σύνολο.
Επιταχύνει τη δικαστική διαδικασία µε τη θέσπιση των ηλεκτρονικών δικογράφων στη διοικητική δικαιοσύνη, δροµολογεί
τη διαδικασία για την απόδοση στη ΔΕΗ του οφειλόµενου ανταλλάγµατος για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που παρείχε η εταιρεία
την περίοδο 2007 - 2011, ώστε άµεσα να εισρέουν στα ταµεία
της τα αντίστοιχα ποσά, που υπολογίζονται περίπου σε 200 εκατοµµύρια ευρώ.
Θεσπίζει Εθνικό Πρόγραµµα Ανασχεδιασµού και Απλούστευσης Διαδικασιών, µε στόχο την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, και Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την αποτύπωση των διοικητικών βαρών
που προκύπτουν από τη νοµοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις
καθώς και τη σύνταξη ετησίων αναφορών αναφορικά µε τη στάση της γραφειοκρατίας.
Τέλος, ρυθµίζει θέµατα για το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης
και ζητήµατα λειτουργικότητας του Γενικού Εµπορικού Μητρώου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως καθίσταται σαφές, το νοµοσχέδιο που καλούµαστε να ψηφίσουµε θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία. Πάνω από όλα, όµως, πρόκειται
για ένα νοµοσχέδιο που σηµατοδοτεί µία νέα σελίδα για τις επενδύσεις και την επιχειρηµατικότητα στη χώρα µας, µία νέα εποχή,
απαλλαγµένη σε µεγάλο βαθµό από τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και την αποσπασµατική νοµοθέτηση, µια εποχή αποκατάστασης της χαµένης διεθνούς αξιοπιστίας µας και ανάκτησης
της εµπιστοσύνης των επενδυτών, που τόσο έχουµε ανάγκη για
την προσέλκυση επενδύσεων και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Δούνια.
Τον λόγο έχει ο κ. Υψηλάντης από τη Νέα Δηµοκρατία και ακολουθεί ο κ. Μωραΐτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, οι διαπιστώσεις που καταγράφονται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου
νόµου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», του αναπτυξιακού, δηλαδή, νόµου που φέρνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσο µέσα από τις
διατάξεις αυτές τις αρχικές και τις διαπιστώσεις που καταγράφονται, τόσο του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις αδύναµες οικονοµικές επιδόσεις της χώρας αλλά, κυρίως, για τη µη ύπαρξη
ενός φιλικού προς την επιχειρηµατικότητα περιβάλλοντος, προδίδουν και τη βασικότερη αιτία της άµεσης αντίδρασης της νέας
διακυβέρνησης στην κατάσταση αυτή. Πρόκειται για άµεση αντίδραση, προκειµένου να υπάρξει µία καθοριστική αντιµετώπιση
του αρνητικού αυτού για τη χώρα φαινοµένου, µε στόχο τη βελτίωση στον µέγιστο δυνατό βαθµό όλων βέβαια των οικονοµικών
δεικτών της χώρας µας µέσω της αναδιάταξης του περιβάλλοντος των επενδύσεων.
Ως Βουλευτής Δωδεκανήσου που εκπροσωπεί ένα τµήµα της
χώρας µε µεγάλη δραστηριότητα από επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου σάς διαβεβαιώ ότι το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο ήταν
από καιρό επιτακτικά ζητούµενο, προκειµένου να ξεφύγει ο
τόπος µας από την οικονοµική ασφυξία που προκαλούσαν καθυστερήσεις και ποικιλόµορφα αντικίνητρα για την ανάπτυξη και
την οικονοµική πρόοδο.
Βέβαια, στις θέσεις αυτές εύλογα δηµιουργούνται τα ερωτήµατα: Είναι οι νόµοι που φέρνουν επενδυτές και ανάπτυξη; Τι δεν
πήγε καλά µε τόσους προηγηθέντες νόµους, που και τους επενδυτές δεν ενθουσίασαν και η ανάπτυξη δεν ήταν της επιθυµητής
εντάσεως και αειφορίας;
Η απάντηση είναι ότι, για να υπάρξει ανάπτυξη, έχουµε ανάγκη
από νοµοθετικές διατάξεις που ανταποκρίνονται στις αλήθειες
ότι το διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον απαιτεί στρατηγικούς
στόχους, ταχύτητα στις αποφάσεις, ασφάλεια στις συναλλαγές,
σταθερότητα και σαφήνεια στο νοµοθετικό πλαίσιο, τολµηρό θεσµικό και εκσυγχρονιστικό πλαίσιο, φιλική δηµόσια διοίκηση,
διαρκή διεύρυνση της γνώσης σε κάθε ηλικία, εξωστρεφή αντίληψη και αυτοµατοποίηση των διαδικασιών, µέχρι σηµείου απαλλαγής των επενδυτικών εργαλείων από το άγος των πολιτικών
παρεµβάσεων.
Και θέλω να πιστεύω ότι το σηµερινό εγχείρηµα, παρά το εύρος και τη δυναµική που διαθέτει, δεν είναι παρά µόνον η αρχή.
Και είναι µόνο η αρχή, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες του ΣΥΡΙΖΑ, διότι και η συνέχεια θα σας εκπλήξει, όσο
κι αν θέλετε να λέτε τα δικά σας και στον ελληνικό λαό και εντός
της Βουλής. Αποτελεί, όµως, το νοµοθετικό εργαλείο για την επίτευξη του εγχειρήµατος αυτού, κατάλληλο και ανταποκρινόµενο
και στο σηµερινό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σχεδόν δέκα χρόνια η Ελλάδα
ταλανιζόταν από πολυεπίπεδη διπολική κρίση. Από τη µία, ήταν
οι εξωτερικότητες που, άλλοτε ατυχώς και άλλοτε εξαιτίας µας,
επέφεραν δραµατική πτώση στο ΑΕΠ της χώρας και απότοκα
δεινά στην οικονοµία και στην κοινωνία. Από την άλλη, ήταν η εµµονή στην εσωστρέφεια, είτε για λόγους µικροπολιτικής είτε από
τον φόβο που προκαλεί η ατολµία και η άγνοια για το τι πραγµατικά συµβαίνει στον υπόλοιπο κόσµο, στον κανονικό κόσµο, που
στη δική µας περίπτωση ταυτίζεται µε την ακλόνητη ευρωπαϊκή
προοπτική, τον ανθρωπισµό, την επιστήµη, τον πολιτισµό. Διότι
ο πυρήνας της ανάπτυξης είναι η παιδεία και η δέσµευση σε πολιτισµικές αξίες που µεταλαµπαδεύει.
Το ΑΕΠ είναι ένας δείκτης ευηµερίας που ενισχύεται από τη
θωράκιση των θεσµών, από την αξιοκρατική πρόοδο, από τη διαφάνεια, από την αποπολιτικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης, από
την πλήρη απεξάρτηση του πολίτη από την κοµµατική διαπλοκή
και, εν τέλει, από την απλοποιηµένη νοµοθεσία σε κάθε τι που
αφορά κοινωνικές ή οικονοµικές πτυχές της καθηµερινότητας.
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Αυτές τις γραµµές ακολουθεί το σχέδιο νόµου µε τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα», παρέχοντας θεµελιακή σταθερότητα και προστασία των στρατηγικών επενδύσεων. Βλέπετε, στον τόπο µας,
η πορεία προς το µέλλον παραµένει δύσκολο εγχείρηµα. Χρειάζονται οι διδαχές του παρελθόντος, επειδή το µεθαύριο εξαρτάται από το απρόβλεπτο αύριο. Έτσι, αυτός ο νόµος αντιπαλεύει µε όσα θίγουν το αυτονόητο.
Ενδεικτικά αναφέρω την πρόβλεψη για τις διατάξεις για την
πάταξη της γραφειοκρατίας, τα επιχειρηµατικά πάρκα για το
εθνικό ολοκληρωµένο πρόγραµµα ανάπτυξης, που εισάγεται η
έννοια του προγραµµατισµού στον σχεδιασµό, την εφαρµογή,
την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεµβάσεων που χρηµατοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων της χώρας, για το Εθνικό
Μητρώο Υποδοµών, το πλέον αυτονόητο εργαλείο για τη συντήρηση και τον έλεγχο των δηµόσιων υποδοµών και κτηρίων, τις
προβλέψεις για την καινοτοµία, την τεχνολογία και την ψηφιακή
διακυβέρνηση, τις δηµόσιες συµβάσεις, τον εκσυγχρονισµό στα
µέσα και στη λειτουργία της διοικητικής δικαιοσύνης.
Εµείς στα Δωδεκάνησα γνωρίζουµε καλά και πληρώνουµε µε
βαρύ τίµηµα το µέχρι σήµερα θολό τοπίο αρµοδιοτήτων για τους
υπεύθυνους, τους υπόλογους, τους αδιάφορους ή τους ανεπαρκείς που έχουν ταλαιπωρήσει τους συµπολίτες µας, κρυµµένοι
στην οµίχλη της σύγχυσης των αρµοδιοτήτων, ακόµα και για το
πιο απλό: την επιχειρηµατική δράση σε χωροταξικά καθορισµένες περιοχές.
Είµαστε µία χώρα, η οποία χρειάζεται αυτή την αλλαγή και αυτή την προσέγγιση µέσω του νοµοσχεδίου αυτού. Και η εύκολη
απάντηση σε όλα αυτά που προείπα είναι να πει κανείς πως φταίνε οι πολίτες που δεν σέβονται τους νόµους. Η δύσκολη απάντηση είναι να παράγεις νόµους χρηστικούς, κατανοητούς και µε
ρεαλιστική συµβολή στην αειφόρο και βιώσιµη ανάπτυξη του
τόπου.
Έχω επισηµάνει ότι αυτή είναι η αρχή. Θεωρώ πολύ σηµαντικό
ότι θα πρέπει να προχωρήσουµε άµεσα και σε µία επόµενη φάση
και στην κωδικοποίηση της αναπτυξιακής νοµοθεσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι -και κρατήστε το
αυτό- η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πήρε την εντολή
να ανανεώσει την Ελλάδα, να ανακτήσει τη χαµένη αξιοπιστία
της από το διεθνές περιβάλλον, να ανανεώσει κάθε όραµα που
αναβλύζει αισιοδοξία από την πηγή της νέας γενιάς και να µπολιάσει µε την ικµάδα ενέργειας κάθε δράση που αποσκοπεί στην
ευηµερία του τόπου µας. Και αυτό θα κάνουµε υπερψηφίζοντας
το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Υψηλάντη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω τον λόγο στον κ. Μωραΐτη, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι υπεβλήθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, επί δεκαέξι άρθρων και µίας τροπολογίας
του παρόντος νοµοσχεδίου.
Κύριε Μωραΐτη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα αισθάνοµαι ότι είµαστε
µάρτυρες ενός ακόµη παραδείγµατος αναντιστοιχίας λόγων και
πράξεων αλλά και διάψευσης προσδοκιών.
Προεκλογικά διαλαλούσατε, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας
Δηµοκρατίας, ότι η αγορά σάς περίµενε ως µεσσία και πως ο ερχοµός σας θα έφερνε την πολυπόθητη ανάπτυξη, σε αντίθεση µε
τον δήθεν κακό και αντιαναπτυξιακό ΣΥΡΙΖΑ. Και βασιστήκατε
πολύ σε αυτό το αφήγηµα. Παρουσιάζατε εαυτούς ως γκουρού
της ανάπτυξης και της οικονοµίας. Και από την άλλη πλευρά,
προσπαθούσατε να οικοδοµήσετε µία εικόνα για την κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ -και το πετύχατε σε έναν βαθµό- ανικανότητας και
ανεπάρκειας.
Η πραγµατικότητα, όµως, είναι πάρα πολύ σκληρή για εσάς.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε τη χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά, όπως δείχνουν
όλα τα στοιχεία, τα οποία παρουσιάστηκαν αυτές τις µέρες, οι
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οικονοµικοί δείκτες και ανέφεραν οι συνάδελφοί µου. Έβγαλε τη
χώρα από τα µνηµόνια. Αυτά, σε συνδυασµό µε την εκτίναξη των
άµεσων ξένων επενδύσεων, που -θέλω να σηµειώσω- σηµείωσαν
ρεκόρ δεκαετίας, και τη µείωση της ανεργίας, θα µπορούσαν να
αποτελέσουν µία τεράστια ευκαιρία, εν όψει του αναπτυξιακού
νοµοσχεδίου.
Και, αντί να εκµεταλλευτείτε αυτό το περιβάλλον το οποίο δηµιουργούταν αναπτυξιακά, αντί να φέρετε έναν ολοκληρωµένο
σχεδιασµό, που προάγει τη βιώσιµη ανάπτυξη αλλά και που αποδεικνύει τα στρατηγικά πλεονεκτήµατα της χώρας, παρουσιάζετε
ένα αναπτυξιακό πολυνοµοσχέδιο, ένα συνονθύλευµα ετερόκλητων ρυθµίσεων και διατάξεων, ένα νοµοσχέδιο αδιαφάνειας,
σπατάλης και αυθαιρεσίας.
Στηρίζετε έναν περιορισµένο κλάδο µε µικρή αναπτυξιακή δυναµική αλλά και µικρή προστιθέµενη αξία. Παραµένετε πιστοί στη
συνταγή ενός βαλκανικού νεοφιλελευθερισµού που εξυπηρετεί
συγκεκριµένα συµφέροντα και το οποίο µοντέλο, κατά το δικό
σας παρελθόν, έχει ναυαγήσει.
Ανάπτυξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που δεν αξιοποιεί την
τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση και δεν είναι βιώσιµη είναι αδύνατον να οδηγήσει σε µακροχρόνια θετικά αποτελέσµατα τη
χώρα και την οικονοµία.
Βλέπουµε, επίσης, µία απουσία κατεύθυνσης για ανάπτυξη σε
νέους τοµείς, της ψηφιακής οικονοµίας, της ροµποτικής, της
ηλεκτροµηχανικής και της τεχνητής νοηµοσύνης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Στο παρόν νοµοσχέδιο, κυριαρχεί η παντελής αδιαφορία για
τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, της πραγµατικής οικονοµίας, δηλαδή τις µεσαίες, µικρές και, ιδίως, τις πολύ µικρές
επιχειρήσεις. Αυτός ο κόσµος, που κράτησε την οικονοµία όρθια,
ζωντανή, πάλεψε και βγήκε νικητής από τη λαίλαπα της κρίσης,
που παρέχει σήµερα τις έξι από τις δέκα θέσεις εργασίας, δεν
βλέπει πουθενά τη θέση του σε αυτό το πολυνοµοσχέδιο. Δεν
υπάρχει καµµία ρύθµιση και καµµία διάταξη. Και, για να καταλάβουµε για τι µεγέθη µιλάµε, µιλάµε για το 97,2% των ελληνικών
επιχειρήσεων. Διότι αυτές είναι οι µικρές επιχειρήσεις.
Λειτουργώντας απροκάλυπτα και για µία ακόµη φορά καθ’
υπόδειξη του ΣΕΒ, νοµοθετείτε µία πληθώρα διατάξεων που
πλήττουν δοµικά τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Ακυρώνετε τη δυνατότητα µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία. Καταργείτε την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης και την αρχή της επεκτασιµότητας. Και οι κλαδικές συµβάσεις δεν διασφαλίζουν µόνο τους εργαζόµενους,
αλλά και τους µικρούς εργοδότες. Άρα, εξαιτίας αυτής της κατάργησης, θα πρέπει να καταλάβετε ότι θα πυροδοτηθεί ένας
αθέµιτος ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων και θα απορυθµιστεί η οµαλή λειτουργία της αγοράς σε έναν µεγάλο βαθµό.
Ξεπερνάτε, µε πληθώρα ρυθµίσεων για περιβαλλοντικά ζητήµατα, τα όρια της συνταγµατικής νοµιµότητας. Δεν υπηρετείτε
τη βιώσιµη ανάπτυξη, γιατί ακριβώς δεν την πιστεύετε.
Καθ’ υπόδειξη του ΣΕΒ και των θεσµών εδώ και πολλά χρόνια,
δροµολογείτε την εγκατάσταση αποκλεισµένων από την Αττική
βιοµηχανιών, µέσω του επανακαθορισµού των επιπέδων όχλησης. Επιστρέφετε σε επιλογές της µεταπολεµικής περιόδου που
οδήγησαν σε υποβάθµιση και ερήµωση την ελληνική περιφέρεια
και ανατρέπετε τη µόνη ίσως πολιτική που στα χρόνια της Μεταπολίτευσης κατάφερε και έφερε µερικά αποτελέσµατα. Και το
κάνετε αυτό γιατί δεν πιστεύετε στην περιφερειακή ανάπτυξη,
δεν πιστεύετε στις δυνατότητες της περιφέρειας. Επαναφέρετε
ένα αθηνοκεντρικό µοντέλο ανάπτυξης, το οποίο γνωρίζετε πολύ
καλά ότι απέτυχε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με το παρόν νοµοσχέδιο αποκαλύπτεται η πραγµατική σας αντίληψη για την ανάπτυξη, µια ανάπτυξη µε την οποία δεν ταυτίζονται ούτε οι υγιείς παραγωγικές δυνάµεις του τόπου ούτε η
πλειοψηφία της αγοράς, µια ανάπτυξη πλασµατική και παλαιάς
κοπής, που εξυπηρετεί πολύ συγκεκριµένα συµφέροντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, κύ-
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ριε Μωραΐτη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είστε µε τους λίγους, τους εκλεκτούς, τους φίλους σας, τους
κρατικοδίαιτους ψευτοεπενδυτές. Υπηρετείτε πίστα, όπως και
στο παρελθόν, µία οικονοµία αεριτζήδων και µεταπρατών.
Είµαστε, αντίθετα, είµαστε και θα αγωνιστούµε µαζί µε τις
πραγµατικές και υγιείς δυνάµεις του τόπου, µε τον µικροµεσαίο,
µε τον επαγγελµατία, µε τον καινοτόµο επαγγελµατία που άντεξε
στην κρίση και τον εξαγωγέα, τον απλό εργαζόµενο και τον
αγρότη, σεβόµενοι τις αρχές και τις αξίες της δίκαιης και βιώσιµης ανάπτυξης. Κι αυτή ακριβώς είναι και η θεµελιώδης διαφορά
µεταξύ µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, 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 µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 11ο Γενικό Λύκειο Πάτρας (πρώτο τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η κ. Σουλτάνα Ελευθεριάδου έχει τον λόγο.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Λάθος τίτλο διαλέξατε για το
υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Το «Επενδύω στην Ελλάδα» θα
έπρεπε να είχε τίτλο «ο Αϊ Βασίλης έρχεται φέτος νωρίς και είναι
ο Άδωνις». Και σε ποιους φέρνει δώρα; Φέρνει δώρα µόνο σε λίγους, στους κολλητούς, αιρετούς, επιχειρηµατίες και διορισµένα
παιδιά της Νέας Δηµοκρατίας σε θέσεις δηµοσίων υπαλλήλων.
Περιµέναµε τόσους µήνες να διαβάσουµε το πολυδιαφηµιζόµενο, το σούπερ νοµοσχέδιο, που θα εκτινάξει τις επενδύσεις
στην Ελλάδα και θα φέρει ανάπτυξη για όλους και τελικά έχουµε
ένα πολυνοµοσχέδιο, που µε ετερόκλητες ρυθµίσεις, που ευτυχώς, όµως, γίνονται αντιληπτές, οργανώνει το ξεπούληµα, ουσιαστικά, του κράτους στην ιδιωτική πρωτοβουλία, δηµιουργώντας κερκόπορτες για την είσοδο των ιδιωτικών, φιλικών
πάντα, συµφερόντων σε όλους τους τοµείς.
Νοµίζετε αλήθεια ότι θα καταστήσετε ως επενδυτικό προορισµό τη χώρα µας εισάγοντας µόνο τρεις νέες δραστηριότητες
στον επενδυτικό νόµο, των ταχυµεταφορών, τηλεοπτικών προγραµµάτων και εξορύξεων χρυσού; Πόσους ανθρώπους αφορούν; Δεν φέρατε ούτε µια µελέτη ως ελάχιστη τεκµηρίωση για
να αιτιολογήσετε την επιλογή σας αυτή.
Σε αντίθεση, δεν γίνεται η παραµικρή αναφορά σε κλάδους
που παρουσιάζουν υψηλή εξωστρέφεια, δηµιουργούν υψηλή
προστιθέµενη αξία, αυξάνουν τους µισθούς των εργαζοµένων
και αυξάνουν την απασχόληση. Δεν είναι τυχαίο ότι µόνο ο ΣΕΒ
και η Ένωση Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθµών επαίνεσαν την Κυβέρνηση. Όλοι οι υπόλοιποι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, δηµοτικοί
υπάλληλοι, συνταξιούχοι, φοιτητές, συνδικάτα, σωµατεία, σύλλογοι, κατέκριναν το νοµοσχέδιό σας.
Άλλωστε, τι να πούµε εµείς όταν η ίδια η έκθεση της Τράπεζας
της Ελλάδος, την οποία έχει καταθέσει ο ίδιος ο Άδωνις στα Πρακτικά της Βουλής, αναφέρει ως άµεση επίδραση του πολυνοµοσχεδίου τη µείωση των µισθών και τη µείωση των εργαζοµένων
που καλύπτονται από συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Η δική µας στρατηγική στόχο είχε την ανάπτυξη µέσω αναβάθµισης της εργασίας. Αντιθέτως, εσείς θεωρείτε ότι µε τη µείωση
των µισθών και την επίθεση στα εργασιακά δικαιώµατα και στα
σωµατεία θα αυξήσετε τα κέρδη των επενδυτών κι έτσι θα φέρετε ανάπτυξη. Εποµένως είναι ψέµα ότι φέρνετε ανάπτυξη για
όλους. Η συµπίεση των µισθών δεν θα φέρει την ανάπτυξη.
Αλήθεια, γιατί για πρώτη φορά εργασιακές διατάξεις έγιναν
τµήµα αναπτυξιακού νοµοσχεδίου; Σε όλα τα άρθρα σας κάνετε
και από κάποιο δώρο. Ενδεικτικά, λόγω έλλειψης χρόνου, στο
άρθρο 1 η Κυβέρνηση προσφέρει γη και ύδωρ στους επιχειρηµατικούς οµίλους. Όλες οι συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα, ανεξαρτήτου µεγέθους, θα θεωρούνται στρατηγικές
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επενδύσεις και ο Υπουργός θα έχει υπερεξουσίες σε όλη τη διαδικασία αδειοδότησης. Είναι ολοφάνερο ότι σκοπός σας είναι να
αυξήσετε τον κύκλο εργασιών των φίλων σας, εις βάρος του ελληνικού δηµοσίου.
Το άρθρο 3 θα έπρεπε να έχει διπλά παρένθεση «Μαρινάκης».
Δύο δώρα κάνετε στον Μαρινάκη. Θεωρείτε ότι οι ταχυδροµικές
υπηρεσίες όπως και οι εταιρείες delivery, κλάδους τους οποίους
επιδοτείτε µέσω του αναπτυξιακού, έχουν ισχυρό αποτύπωµα
στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας. Μήπως η εταιρεία, πρακτορείο, διανοµής Τύπου «ΑΡΓΟΣ» θα αναπτύξει τις δραστηριότητές της και στις ταχυδροµικές υπηρεσίες; Κάτι τέτοιο ακούγεται. Και εντάσσετε, το δεύτερο δώρο, στους προς επιδότηση
κλάδους και τις ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές και τη συνδροµητική τηλεόραση κι αυτό µάλιστα µε µία προσθήκη που έγινε µετά
τη διαβούλευση κι ενώ φαινόταν να κλείνει η συµφωνία τραπεζών
- «ALTER EGO» για την εξαγορά της «FORTHNET» από τον Μαρινάκη.
Στο άρθρο 13, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 15 και 19, κάνετε
δώρο σε επιχειρηµατίες που θέλουν να ανοίξουν βιοµηχανίες,
νέες βιοµηχανίες ή παραρτήµατα παλιών, χηµικών ουσιών, βιοµηχανικά αέρια, λιπάσµατα, εκρηκτικά, πυρηνικά καύσιµα, χυτήρια, πυροµαχικά. Γι’ αυτά όλα χρειαζόταν έγκριση λειτουργίας.
Τώρα πλέον αρκεί µία γνωστοποίηση για όλα αυτά τα σοβαρά
αντικείµενα. Αυτό, σε συνδυασµό µε το άρθρο 15, που λέει ότι
οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα γίνονται από ιδιωτικές εταιρείες και θα ελέγχουν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων και τις υποδοµές των εταιρειών αυτών ιδιώτες ελεγκτές, ενέχει, όπως καταλαβαίνετε, πολύ µεγάλο κίνδυνο.
Με τα άρθρα 53 - 57 γίνονται πολλαπλά δώρα στον ΣΕΒ. Νοµίζω ότι ο ΣΕΒ έγραψε αυτά τα άρθρα. Ψηφίζονται σήµερα όλες
οι πολυσυζητηµένες εργασιακές αντεργατικές ρυθµίσεις, που διευκολύνουν τους µεγαλοεπιχειρηµατίες και εργοστασιάρχες, καταστρατηγούν τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα και
επιβραβεύουν τους ασυνεπείς και παραβάτες εργοδότες.
Ο Βρούτσης είπε στην οµιλία του ότι το έργο είναι τοµή στην
αγορά εργασίας και ότι είναι υπέρ των εργαζοµένων και υπέρ
των συνεπών επιχειρήσεων. Λέει ότι είναι υπέρ των εργαζοµένων,
όταν οποιαδήποτε επιχείρηση θα µπορεί να επικαλεστεί αόριστα
οικονοµικά προβλήµατα και να µην εφαρµόζει τις κλαδικές συµβάσεις. Είναι υπέρ των εργαζοµένων, όταν ουσιαστικά καταργείται το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµά τους να προσφύγουν µονοµερώς στη διαιτησία.
Είναι υπέρ των εργαζοµένων, άραγε, όταν µειώνεται το πρόστιµο για αδήλωτη εργασία στην περίπτωση πρόσληψης εργαζοµένων για µικρό χρονικό διάστηµα; Είναι υπέρ των εργαζοµένων, όταν αποδυναµώνει τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, όταν
παρεµβαίνει συνταγµατικά στην, επίσης κατοχυρωµένη, συλλογική αυτονοµία και λειτουργία των συνδικάτων, όταν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραβατικότητας πλέον θα αναφέρεται µόνο
η αδήλωτη εργασία; Άλλες παραβάσεις δεν κάνουν οι εργοδότες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μεγάλο χτύπηµα στην παραβατικότητα δίνει ο Βρούτσης και
µε το άρθρο 162, που πρόκειται για τα καζίνα. Κι εδώ θέλει να
ωφελήσει µόνο τον φίλο του κ. Πηλαδάκη, ο οποίος έχει τρία καζίνα στη χώρα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Ρίο και στην Κέρκυρα.
Τι κάνει, λοιπόν; Μέχρι τώρα γινόταν αναστολή της λειτουργίας
των καζίνων αν καθυστερούσαν τριάντα µέρες να πληρώσουν
τους εργαζοµένους. Εσείς, λοιπόν, το καταργείτε αυτό και λέτε
ότι αναστολή γίνεται µόνο αν καθυστερήσουν εξήντα µέρες να
πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές. Τους εργαζόµενους µπορεί
να µην τους πληρώνουν ποτέ. Γιατί το καταργείτε αυτό, όταν ο
µοναδικός που δεν συµµορφώθηκε µε τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ είναι
ο κ. Πηλαδάκης; Όλοι οι άλλοι ιδιοκτήτες καζίνων έχουν συµµορφωθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Ελευθεριάδου, ολοκληρώστε.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Μισό λεπτό ακόµα.
Τα άρθρα 178 - 180 είναι δωράκι κι αυτό σε κατά τόπους «ηµέτερους» και φίλους εργολάβους. Ποια ήταν η ανάγκη να έρθουν
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αυτές οι διατάξεις, όταν έρχονται οκτώµισι χιλιάδες εργαζόµενοι,
οι οποίοι θα απασχοληθούν στην καθαριότητα, στη συντήρηση,
στον χώρο πρασίνου, στον ηλεκτροφωτισµό; Ποια η ανάγκη,
όταν υπήρχε η δυνατότητα των δήµαρχων να συνεργαστούν µε
εργολάβους, όταν το προσωπικό δεν επαρκούσε;
Τα άρθρα 165 µέχρι 170 είναι δώρα στα κολλέγια και στην
ιδιωτική εκπαίδευση.
Το άρθρο 210 είναι δωράκι σε διορισµένα δικά σας παιδιά,
αφού τους µισθούς τους τους πάτε από 4.600 µεικτά, στις 7.500.
Γεµάτο δώρα, λοιπόν, στους «ηµετέρους , για να αναπτυχθούν
αυτοί και κανένας άλλος το σηµερινό νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Ελευθεριάδου, σας παρακαλώ. Στερείτε τον χρόνο από τους άλλους συναδέλφους.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ολοκληρώνω. Είµαι στην κατακλείδα.
Το καταλάβαµε, το επισηµάναµε, το καταδικάζουµε. Σύντοµα
ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα πάρει όλα πίσω από αυτούς που δεν τα δικαιούνται και θα τα επαναφέρει στους εργαζόµενους, στους συνταξιούχους, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και στο ελληνικό δηµόσιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος ζητεί άδεια ολιγοήµερης
απουσίας στο εξωτερικό από την Κυριακή 27 Οκτωβρίου έως και
την Τρίτη 29 Οκτωβρίου. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει ο κ. Συρµαλένιος.
Θα παρακαλέσω να είστε εντός του χρόνου, κύριε Συρµαλένιε.
Κάντε µια προσπάθεια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ελπίζω ότι θα είµαι.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν ειπωθεί πάρα
πολλά πράγµατα για το σηµερινό νοµοσχέδιο που συζητάµε, ένα
νοµοσχέδιο τύποις αναπτυξιακό. Στην πραγµατικότητα είναι ένα
συνονθύλευµα πολλών ετερόκλητων διατάξεων, που επιδιώκουν
αφ’ ενός µεν να κάνουν πράξη την αντίληψη «επενδύω όπου να
’ναι, όπως να ’ναι» και αφ’ ετέρου να γκρεµίσουν εσπευσµένα
κάθε θετικό µέτρο της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στις εργασιακές
σχέσεις και γενικότερα στο κανονιστικό πλαίσιο που περιελάβανε
η δική µας αναπτυξιακή στρατηγική πρόταση.
Κύριοι της Κυβέρνησης, παίζετε µε τη φωτιά, διότι αναβιώνετε
την ίδια λογική που οδήγησε τη χώρα το 2010 στη χρεοκοπία.
Ενσωµατώνετε στο δικό σας αναπτυξιακό µοντέλο εξυπηρετήσεις και ρουσφέτια προς συγκεκριµένους επιχειρηµατίες, εγκαινιάζοντας στην ουσία τη νέα διαπλοκή.
Διότι τι άλλο µπορεί να είναι η επιδότηση δραστηριοτήτων,
όπως οι ταχυµεταφορές-κούριερ, τα ντελίβερι, οι ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές; Ποιο είναι το πολλαπλασιαστικό όφελος των τοµέων αυτών στην οικονοµία; Τι άλλο συνιστά παρά διαπλοκή η
κατάργηση του «πόθεν έσχες» στους καναλάρχες καθώς και η
κατάργηση της ονοµαστικοποίησης των µετοχών; Τι άλλωστε σηµαίνει το άρθρο 206, για προέγκριση ειδικού χωρικού σχεδίου
από τον γενικό γραµµατέα, το οποίο ειδικό χωρικό σχέδιο καταργεί κάθε προγενέστερο πολεοδοµικό και χωρικό σχεδιασµό σε
τοπικό επίπεδο ουσιαστικά µε απόφαση του γενικού γραµµατέα;
Και πρέπει να ξέρουµε ότι µε τη λογική του νοµοσχεδίου, που
κάθε επένδυση εντάσσεται στις στρατηγικές επενδύσεις, αυτό
έχει αντίκτυπο όχι µόνο στα νησιά και στις πιο αποµακρυσµένες
παραλίες, που ετοιµάζονται µεγάλα συγκροτήµατα να δηµιουργήσουν επενδύσεις, καταστρέφοντας το τελευταίο φυσικό εξαιρετικού κάλλους περιβάλλον το οποίο υπάρχει, αλλά και σε
ολόκληρη την τουριστική Ελλάδα.
Είναι µια βιοµηχανία η οποία, αν δεν αναχαιτιστεί από τώρα
και δεν µπει σε κανόνες και πλαίσιο µε περιβαλλοντικούς όρους,
τότε θα έχουµε πολύ µεγάλη καταστροφή στο συγκριτικό µας
πλεονέκτηµα, που είναι ο πολιτισµός και το φυσικό περιβάλλον.
Αυτό, λοιπόν, το άρθρο 206 δίνει τη δυνατότητα σε έναν γενικό
γραµµατέα να προεγκρίνει επί της ουσίας ειδικά χωρικά σχέδια
που καταργούν οποιονδήποτε άλλο χωροταξικό και πολεοδοµικό
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σχεδιασµό που προϋπήρχε.
Δύο ακόµα θεµατάκια θα θίξω.
Πρώτον, εκτός από την ουσιαστική κατάργηση των κλαδικών
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, εκτός από την κατάργηση της
προσφυγής στη µονοµερή διαιτησία από τους εργαζόµενους,
έχει διαφύγει από τη συζήτηση -το είπε η προηγούµενη συνάδελφος που ανέβηκε στο Βήµα- ότι µε το άρθρο 161 πραγµατικά καταργείται το δικό µας άρθρο που αφορά τους εργαζόµενους στα
καζίνα και που, αν δεν πληρωθούν πάνω από δύο µήνες, αναστέλλεται η λειτουργία των καζίνων.
Υπάρχει και µια αντίφαση. Ενώ στην αιτιολογική έκθεση δεν το
αναφέρετε, στην πραγµατικότητα µέσα στο άρθρο 161 το έχετε
διατυπώσει µε τέτοιον τρόπο, που οι εργαζόµενοι πλήττονται και
δεν θα µπορούν πλέον να κάνουν χρήση του ευεργετικού νόµου
που είχε θεσµοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ένα δεύτερο ζήτηµα είναι µια τροπολογία που καταθέσαµε
εγώ και ο συνάδελφος Τρύφωνας Αλεξιάδης. Δεν είναι εδώ ο
Υπουργός και δεν ξέρω αν απάντησε. Είναι µια τροπολογία για
την άρση µιας αδικίας απέναντι σε µια µικρή µερίδα υπαλλήλων
των ΔΟΥ που καταργήθηκαν το 2012 και το 2013 σε διάφορες
περιοχές της χώρας και ειδικά στα νησιά και αυτοί οι υπάλληλοι
µετατάχθηκαν σε δήµους ή σε άλλες υπηρεσίες.
Υπάρχουν υπάλληλοι που µετατάχθηκαν µε ένα συγκεκριµένο
µισθολογικό καθεστώς και αυτοί οι οποίοι µετατάχθηκαν χωρίς
να απολαµβάνουν πλήρως το µισθολογικό καθεστώς που καλύπτει και την προσωπική τους διαφορά. Αυτό είναι ένα ζήτηµα
αποκατάστασης αδικίας και νοµίζω ότι θα πρέπει να το δείτε θετικά.
Συµπερασµατικά πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που εγκαινιάζει
τη νέα διαπλοκή, θεσµοθετεί ανάπτυξη χωρίς όρους και όρια,
χωρίς περιβαλλοντικούς κανόνες και ταυτόχρονα ρίχνει στον
καιάδα τον κόσµο της εργασίας.
Για εσάς η ολιστική αναπτυξιακή στρατηγική, η πρόταση που
είχε καταρτιστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης επί ηµερών ΣΥΡΙΖΑ µε µια µακροχρόνια οπτική και είχε αρχίσει να υλοποιεί τη
δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη, θεωρείται περίπου ξένο σώµα. Δεν
αξιοποιείτε το σύνολο των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της
χώρας. Δεν προσβλέπετε στην καινοτοµία, στον βιώσιµο τουρισµό, στην εξόρυξη µε µεταποίηση, στη ναυπηγοεπισκευή, στις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στην κοινωνική και κυκλική οικονοµία, στον αγροδιατροφικό τοµέα, τα οποία τα αντιµετωπίζετε
µε έναν τρόπο όπως να ’ναι και όπου να ’ναι. Εκπέµπετε αναπαλαίωση και µας γυρίζετε, περίπου, σε άλλες συνθήκες, στις οποίες η οικοδοµή και το αυτοκίνητο θεωρούνταν η ατµοµηχανή
της ανάπτυξης. Καµµία σχέση, δηλαδή, µε την τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση και µε την κρίση της κλιµατικής αλλαγής.
Γι’ αυτό και αυτού του τύπου η ανάπτυξη όχι µόνο θα έχει µηδαµινά αποτελέσµατα, αλλά κινδυνεύει να µας οδηγήσει και πάλι
στο χρεοκοπηµένο αντιπαραγωγικό µοντέλο που µας οδήγησε
στην κρίση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσει ο Γενικός Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Δηµήτρης Κουτσούµπας και θα συνεχίσουµε µε τον κατάλογο, εκτός
και αν έρθουν και άλλοι Πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή
Υπουργοί. Ήδη τώρα ήρθε ο κ. Χατζηδάκης.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Οικονόµου, στην τοποθέτησή του είπε πριν από λίγες ώρες ότι εδώ, σε αυτό το νοµοσχέδιο, καταγράφονται οι διαφορές της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα συµφωνήσω απόλυτα µαζί του.
Θα συµφωνήσω απόλυτα µαζί του γιατί οι διαφορές είναι εµφανείς. Σε αυτή τη νέα εποχή, που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
έβγαλε τη χώρα µας από τα µνηµόνια και ρύθµισε το χρέος, για
να µπορέσει επιτέλους µε γεµάτα ταµεία και µε το µαξιλάρι των
37 δισεκατοµµυρίων να βγει η χώρα στις αγορές και να ανακτήσει την οικονοµική και πολιτική της κυριαρχία, ένα σχέδιο για το
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µέλλον, ένα σχέδιο πραγµατικής, βιώσιµης και δίκαιης ανάπτυξης είναι αναγκαίο. Ένα σχέδιο όµως που θα ερχόταν να προτείνει την αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου, θέλοντας η χώρα
µας να µπορέσει επιτέλους να συµβαδίσει µε την τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση, θα στήριζε τη ζήτηση, θα στήριζε την εργασία, την ποιότητα, την καινοτοµία, θα στήριζε την ανάγκη σεβασµού του περιβάλλοντος και της κλιµατικής αλλαγής και κρίσης και πάνω απ’ όλα θα στήριζε την δίκαιη περιφερειακή και κοινωνική αναδιανοµή των αποτελεσµάτων της ανάπτυξης.
Το σχέδιο νόµου που έχει φέρει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Στην πραγµατικότητα είναι ένα µείγµα παρωχηµένου και αποτυχηµένου
νεοφιλελευθερισµού και πελατειακών σχέσεων. Ακριβώς αυτό το
µείγµα, εν πολλοίς, ήταν αυτό που οδήγησε τη χώρα µας σε προηγούµενες περιόδους, στην κρίση και στη συνέχεια στη χρεοκοπία. Αλλά πολύ περισσότερο δεν µπορεί να είναι η απάντηση για
το µέλλον.
Γιατί τι µας λέει αυτό το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα,
που κατ’ ευφηµισµό είναι για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη;
Βλέπουµε, λοιπόν, αντί να έρχεται να δώσει µια ώθηση στην καινοτοµία, στην ποιότητα, στο παραγωγικό µοντέλο της χώρας, έρχεται να ενισχύσει δραστηριότητες όπως είναι οι ταχυµεταφορές, το ντελίβερι τροφίµων, τη δηµιουργία προγραµµάτων τηλεοπτικών και τις εξορύξεις.
Έρχεται να ιδιωτικοποιήσει ακόµα και ελεγκτικές υπηρεσίες
του δηµοσίου, όπως είναι ο έλεγχος υλοποίησης έργων και επενδύσεων ή η αξιολόγηση, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τα διάφορα έργα και προγράµµατα.
Έρχεται να ιδιωτικοποιήσει, χωρίς κανέναν κανόνα καταργώντας το πλαίσιο που ίσχυε πριν, δηλαδή σε περιπτώσεις εξαίρεσης, όπου υπήρχε ειδικός λόγος για τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, να δώσει σε εργολάβους και «ηµέτερους» θέµατα που αφορούν την καθαριότητα, θέµατα που αφορούν το
πράσινο και τον ηλεκτροφωτισµό.
Κι εδώ θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθώ
ιδιαίτερα στους συναδέλφους της Πλειοψηφίας και να πω ότι η
προηγούµενη κυβέρνηση κατόρθωσε να ολοκληρώσει µια εµβληµατική προκήρυξη του ΑΣΕΠ - αδιάβλητη προκήρυξη- µέσα από
τα ανταποδοτικά τέλη που εσείς τώρα έρχεστε να χαρίσετε σε
εργολάβους.
Πρόκειται για την περίφηµη προκήρυξη 3Κ, µε την οποία επιτέλους λύθηκε η οµηρία χιλιάδων ατόµων. Είναι εδώ και ο συνάδελφος Αλέξης Χαρίτσης µε τον οποίο, ως Υπουργοί, είχαµε
συνεργαστεί µέχρι την τελευταία µέρα πριν την προκήρυξη των
εκλογών, προκειµένου να ολοκληρωθεί η προκήρυξη και να έχουµε µόνιµο προσωπικό στην υπηρεσία καθαριότητας, χωρίς
οµηρία, µε ποιότητα υπηρεσιών και, φυσικά, µε κέρδος για το
δηµόσιο.
Γιατί όλες αυτές οι εργολαβίες ιδιωτικοποίησης για την καθαριότητα, είτε στα νοσοκοµεία είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση,
όπως έχει αποδειχθεί πλέον και από µελέτες τις οποίες εσείς
προφανώς αγνοείτε ή θέλετε να αγνοείτε, τελικά κόστιζαν λιγότερο στο δηµόσιο. Ήταν και συµφέρουσες και επένδυαν σε µόνιµο προσωπικό.
Όµως, βέβαια, η µεγαλύτερη νεοφιλελεύθερη σφραγίδα αυτού του νοµοσχεδίου είναι τα εργασιακά, όπου εδώ στην ουσία
έρχεστε την περίοδο που έχουµε βγει από το µνηµόνιο να αναβιώσετε το δεύτερο µνηµόνιο, να υπονοµεύσετε τις συλλογικές
διαπραγµατεύσεις, να κάνετε εξαιρέσεις που στην ουσία, καταλύουν και καταργούν τις κλαδικές συµβάσεις µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και σαφώς, όπως είπε και ο εισηγητής µας, ο κ. Παππάς
και η κ. Αχτσιόγλου στην τοποθέτησή της, συνεπάγεται µείωση
µισθών. Αυτή είναι η αντίληψή σας. Η αντίληψή σας δεν είναι να
στηρίξετε την εργασία και τη ζήτηση, αλλά η µείωση µισθών και
φυσικά, το δικαίωµα της µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία.
Είπε ο κ. Παπαθανάσης, ο οποίος είναι παρών και παρακολούθησα την οµιλία του, ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο στέλνετε ένα µήνυµα. Κι εγώ αναρωτιέµαι, κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης,
ποιο µήνυµα στέλνετε στους νέους ανθρώπους και τον ελληνικό
λαό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ποιο µήνυµα στέλνετε στους χιλιάδες επιστήµονες που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης; Στέλνετε το µήνυµα ότι το αναπτυξιακό µέλλον της χώρας είναι οι ελαστική εργασία µέσω
εργολαβιών ή η εργασία για κούριερ και τηλεµεταφορές; Το µήνυµα είναι ότι η χώρα µας δεν έχει αναπτυξιακή προοπτική; Το
µήνυµα είναι ότι είµαστε σε µια χώρα που στις θέσεις ευθύνης
του δηµοσίου δεν ισχύει η αριστεία, αλλά έρχονται µετακλητοί
µε µειωµένα προσόντα και αυξηµένες απολαβές;
Αυτό είναι το µήνυµα για τη νέα γενιά, που τόσο πολύ κόπτεστε; Αυτό είναι το αναπτυξιακό µοντέλο που θα ξαναφέρει πίσω
τα νέα παιδιά, τους επιστήµονες που έφυγαν ή που θα δώσει την
ελπίδα στα νέα παιδιά που είναι στην ανεργία ή ψάχνουν για µια
αξιοπρεπή ζωή; Σαφώς και δεν είναι.
Άρα, λοιπόν, το µήνυµα που εµείς στέλνουµε από αυτό το
Βήµα ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι ότι δυναµικά, προγραµµατικά, εµείς θα σταθούµε για να προασπίσουµε και το δηµόσιο
συµφέρον και τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώµατα, όπου
πλήττονται, και στη Βουλή και την κοινωνία θα αναδείξουµε την
αντιπολίτευσή µας.
Αλλά, πάνω απ’ όλα, θα αναδείξουµε ένα πραγµατικά προοδευτικό βιώσιµο και δίκαιο πρότυπο ανάπτυξης, µε κοινωνική
και περιβαλλοντική διάσταση. Αυτή είναι η δέσµευσή µας και
αυτό θα συσπειρώσει µια ευρεία προοδευτική πλειοψηφία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Η
προσπάθεια, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, να δηµιουργήσετε
ευνοϊκό πεδίο για το µεγάλο κεφάλαιο σε βάρος των εργαζοµένων του ελληνικού λαού δεν µπορεί να κρυφτεί. Όποια σελίδα
του νοµοσχεδίου και αν κοιτάξει κανείς, θα τρίβει τα µάτια του.
Ο εκσυγχρονισµός της κρατικής λειτουργίας, την οποία διακηρύσσετε, αφορά την πιο αποτελεσµατική στήριξη του µεγάλου
κεφαλαίου, για να µετατρέψει παραλίες, βουνά, γειτονιές των πόλεων σε πεδία τοποθέτησης των υπερσυσσωρευµένων κεφαλαίων του.
Το νοµοσχέδιο, που φέρνετε, αποκαλύπτει το µέγεθος της
υποκρισίας, η οποία βέβαια διακρίνει κάθε στυλοβάτη του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης. Ενώ δεν σταµατάτε να κλίνετε σε
όλες τις πτώσεις την πράσινη ανάπτυξη και την ανάγκη σεβασµού στο περιβάλλον, το σχέδιο νόµου σας περιλαµβάνει µια
σειρά από διατάξεις που µόνο ως περιβαλλοντικές «βόµβες»
µπορούν να χαρακτηριστούν.
Συνεχίζοντας το έργο της προηγούµενης κυβέρνησης προωθείτε νέες διατάξεις, οι οποίες θρυµµατίζουν ό,τι λιγοστό είχε
µείνει όρθιο από τους µηχανισµούς περιβαλλοντικού ελέγχου
των επενδύσεων. Σίγουρα η αυτόµατη αδειοδότηση για κάθε
επένδυση, η οποία γίνεται µέσα σε επιχειρηµατικά πάρκα, θα
βελτιώσει τους δείκτες επιχειρηµατικότητας. Και πώς µην τους
βελτιώσει;
Όταν οι έλεγχοι γίνονται από τους ίδιους τους επιχειρηµατίες
που έχουν φτιάξει τα πάρκα, είµαστε σίγουροι ότι όλα καλώς καµωµένα θα προκύπτουν συνεχώς. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της
ανάπτυξης που προωθείτε τόσο εσείς όσο και το «υπουργείο αντιπολίτευσης». Γη και ύδωρ στους λίγους!
Βασικός στόχος του σχεδίου νόµου είναι η γενική άρση µιας
σειράς ελέγχων που γίνονταν από το κράτος, προκειµένου µια
επένδυση να αδειοδοτηθεί. Βαφτίζετε κάθε έλεγχο γραφειοκρατία, αξιοποιώντας διάφορα αστεία παραδείγµατα και επιχειρήµατα, τα οποία δεν έχουν σχέση και µε το θέµα της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, και προσπαθείτε να οικοδοµήσετε µια
κοινωνική στήριξη στις αλλαγές που φέρνετε.
Αλήθεια, κύριοι της Πλειοψηφίας, εξηγήστε µας. Το τίµηµα
που πρέπει να πληρώσει ο εργαζόµενος για να µην ταλαιπωρηθεί
δύο µέρες όταν εγγράφει το παιδί του στα διάφορα µητρώα είναι
να µη γίνεται κανένας έλεγχος όταν κάποιος χτίζει ένα διυλιστή-
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ριο ή όταν κάποιος τσιµεντώνει έξι χιλιάδες στρέµµατα, το µεγαλύτερο αστικό ακίνητο στην Ευρώπη;
Αλήθεια, πιστεύετε πως µια σύνθετη τεχνική εγκατάσταση,
αξίας εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ, µπορεί να αξιολογηθεί
τεχνικά ή περιβαλλοντολογικά σε µερικές µόνο εβδοµάδες; Είναι
δυνατόν να γίνει αυτό; Σε καµµία περίπτωση.
Η πίεση της fast track αδειοδότησης δεν γίνεται κυρίως για να
µειώσετε τον χρόνο της αδειοδοτικής διαδικασίας. Γίνεται για να
διασφαλίσετε πως οι εντολείς σας, δηλαδή το µεγάλο κεφάλαιο
θα έχει πάντα θετική απάντηση. Βάζετε στις υπηρεσίες ένα
ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο ποινικοποιώντας, µάλιστα, τυχόν καθυστερήσεις. Διευκολύνετε ποικιλότροπα τις διαδικασίες αδειοδότησης, γιατί στόχος σας είναι να µπορούν όλες οι επενδύσεις
να γίνονται χωρίς ούτε καν τους σηµερινούς, έστω στοιχειώδεις,
ελέγχους.
Βέβαια, για τους διάφορους µονοπωλιακούς οµίλους, ταλαιπωρία είναι οι υπάλληλοι που αρνούνται να κάνουν «λάστιχο»
ακόµα και τους δικούς σας νόµους για το τι είναι δάσος, όπως
στο παράδειγµα του Ελληνικού, που τελικά έγινε «λάστιχο» µόνο
η πολιτική συνεργασίας σας µε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όρισε συνδικαλιστή της ΔΑΚΕ ως πρόεδρο προκειµένου να ψηφίσει ότι το
δάσος δεν είναι δάσος. Αυτό θέλετε να λύσετε.
Διαµορφώνετε ένα πλαίσιο λειτουργίας του κράτους όπου
πρακτικά απαγορεύεται οποιαδήποτε καθυστέρηση θετικής
απάντησης σε έναν µεγαλοεπιχειρηµατία. Αντίστοιχο παράδειγµα του προσανατολισµού σας είναι οι διάφορες ψηφιακές βάσεις
δεδοµένων που προωθούνται στο νοµοσχέδιο και που σε µια
πρώτη ανάγνωση φαίνονται σαν αναγκαίοι ψηφιακοί εκσυγχρονισµοί: Ψηφιακή βάση γης, ψηφιακή βάση υποδοµών, ψηφιακή
βάση επιχειρήσεων.
Αλλά ποιον υπηρετεί αυτή η ψηφιοποίηση; Εδώ δεν µπορείτε
να κρυφτείτε. Η ψηφιακή βάση γης έχει σαν στόχο να διευκολύνει µεγαλοεπενδυτές, τα αναπτυξιακά funds κάθε είδους, εγχώρια και ξένα, να µπορούν πολύ γρήγορα και πολύ πιο εύκολα να
γνωρίζουν πού µπορούν να επενδύσουν, από πού πρέπει να περάσει ο καινούργιος δρόµος για να προχωρήσει η επένδυσή
τους, χωρίς να χρειάζεται ούτε καν να περάσουν, να ρίξουν µία
µατιά στην περιοχή που τους ενδιαφέρει.
Το ψηφιακό µητρώο υποδοµών είναι η πρώτη φάση για να αναθέσετε στη συνέχεια τη συντήρηση και την ανακατασκευή των
διαφόρων υποδοµών σε µαζική κλίµακα, επιταχύνοντας περαιτέρω τη συγκέντρωση του κλάδου της κατασκευής. Τα ψηφιακά
µητρώα θα επιτρέψουν στις τράπεζες να δανειοδοτούν µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, στις µεγάλες επιχειρήσεις να αυξάνουν τα επιχειρηµατικά τους δίκτυα, γνωρίζοντας µε µεγάλη
σαφήνεια το πού µπορούν να επενδύσουν, επιταχύνοντας τη
συγκέντρωση, για παράδειγµα, στον κλάδο του επισιτισµού.
Αλήθεια, τι θα κερδίσουν οι απλοί εργαζόµενοι, οι αυτοαπασχολούµενοι επαγγελµατίες, οι τοπικές οικονοµίες αν οι επενδυτικοί οίκοι, τα funds, οι µεγάλοι όµιλοι, οι τράπεζες εσωτερικού
και εξωτερικού, µπορούν να αποφασίζουν άµεσα σε ποιο µέρος
θα προχωρήσουν νέες µεγάλες µονάδες; Τι θα κερδίσουν οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα σε µία περιοχή της χώρας, αν
τα ηλεκτρονικά σας συστήµατα δίνουν αυτόµατα άδειες για
ίδρυση µιας βιοµηχανίας, χωρίς να περνά πλέον καθόλου από τα
χέρια ούτε καν του τοπικού δήµου; Τι θα κερδίσουν οι αυτοαπασχολούµενοι, επαγγελµατοβιοτέχνες, έµποροι αν οι ψηφιακές
βάσεις επιτρέψουν στις µεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης
τροφίµων, για παράδειγµα, να επεκτείνουν τα δίκτυά τους οπουδήποτε τους ενηµερώνει το εµπορικό µητρώο ότι έχει αρκετή περισσότερη δουλειά;
Δεν µας εκπλήσσει η λογική σας, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι η λογική του µεγάλου κεφαλαίου, την οποία πιστά
υπηρετείτε. Ό,τι είναι χρήσιµο για το κεφάλαιο, είναι και νόµιµο.
Απλά τώρα θέλετε να υφαρπάξετε και την κοινωνική συναίνεση
χρησιµοποιώντας άσχετα µεταξύ τους παραδείγµατα. Γι’ αυτό
και είναι τουλάχιστον προκλητικό -για να είµαι και ήπιος στους
χαρακτηρισµούς- να τολµάτε να συγκρίνετε την υπαρκτή µεγάλη
ταλαιπωρία ενός εργαζόµενου για να λύσει κάποιο ζήτηµα που
έχει µε το κράτος, µε τις διευκολύνσεις που απαιτούν οι µεγάλοι
όµιλοι και που τις οποίες παρέχετε εσείς απλόχερα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν µένετε, όµως, µόνο σε αυτά τα δώρα προς το κεφάλαιο.
Όποια σελίδα του νοµοσχεδίου και αν κοιτάξει κανείς, θα δει διατάξεις που ευνοούν τις επενδύσεις, ενισχύουν την κρατική χρηµατοδότηση προς τους µεγάλους οµίλους.
Μας λέτε ότι φύγαµε από την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ποιο µέτρο λαµβάνετε για να πανηγυρίζετε; Μήπως ανεβάζετε τις συντάξεις; Μήπως ανεβάζετε τους µισθούς; Όχι, απλά
αποφασίσατε πως η κατάργηση της εποπτείας πρέπει να σηµαίνει πως εσείς η ελληνική Κυβέρνηση και µόνο αποφασίζει ποια
επένδυση θα θεωρείται σηµαντική, χωρίς να χρειάζεται έγκριση
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχαρητήρια! Αποδεικνύει τι σηµαίνει εθνική κυριαρχία µέσα στον καπιταλισµό.
Δεν σταµατάτε να µιλάτε για την ελευθερία για παράδειγµα
του Τύπου και πως η οικονοµία της αγοράς κανονίζει ποια κανάλια θα λειτουργούν και ποια όχι. Αλλά ακόµα και αυτό, δηλαδή,
το δικό σας κριτήριο περί ελευθερίας της αγοράς πάει περίπατο,
αφού ετοιµάζεστε να χρηµατοδοτήσετε τα κανάλια µέσα από το
ΕΣΠΑ.
Θα µας απαντήσετε, βέβαια, ότι εσείς είστε υπέρ της επιχειρηµατικότητας, πως το σχετικό σας πλαίσιο πριµοδοτεί όχι µόνο
τις µεγάλες αλλά και τις µικρές επιχειρήσεις, θα µας φέρετε και
διάφορα -και φέρατε µερικά- µεµονωµένα παραδείγµατα µικρών
επιχειρήσεων που πέτυχαν.
Οι ιδεολόγοι σας, µάλιστα, πάνε ακόµα πιο µακριά. Έγραφε
πρόσφατα κάποιος από αυτούς πως την εποχή που µία startup
πωλείται 50 εκατοµµύρια δεν υπάρχουν πια τάξεις. Είναι passé,
παρελθόν, ξεπερασµένο.
Αλλά, κύριοι, απ’ όσα λέτε, τι ακριβώς είναι η αλήθεια; Ο ΣΕΒ,
για παράδειγµα, έγραφε πως οι πολλές µικρές επιχειρήσεις είναι
η φτώχεια των εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα της τα ντοκουµέντα κάνει λόγο για ανάγκη περιορισµού του µεγάλου αριθµού των µικρών επιχειρήσεων. Τα µνηµόνια που ψηφίσατε όλοι
και τις συνταγές των οποίων ακολουθείτε, καταργούν µιας σειρά
διατάξεις που οδηγούν σε µία επιτάχυνση της συγκέντρωσης της
παραγωγής στο µεγάλο κεφάλαιο.
Τα γεγονότα, λοιπόν, είναι πεισµατάρικα και δεν χρειάζεται και
καµµία ιδιαίτερη ευφυΐα, µόνο ίσως µια πιο προσεκτική χρήση
της γλώσσας. Δεν είναι αδύνατο στις συνθήκες του µονοπωλιακού καπιταλισµού ένα φτωχό παιδί να γίνει πλούσιος µεγαλοεπιχειρηµατίας, είναι απλά απίθανο, αφού στη συντριπτική τους
πλειοψηφία θα παραµείνουν φτωχά, θα µείνουν στην ίδια κοινωνική τάξη µε αυτή των γονιών τους.
Δεν είναι αδύνατο στον καπιταλισµό µία startup να πουληθεί
για µερικά εκατοµµύρια, είναι απλά απίθανο, γιατί η µεγάλη πλειοψηφία τους θα κλείσει. Αυτό άλλωστε επιδιώκει και η πολιτική
σας, δηλαδή, περιορισµό του αριθµού των επιχειρήσεων και διαµόρφωση εθνικών πρωταθλητών.
Πέραν, όµως, αυτού, το ίδιο το επιχείρηµα που χρησιµοποιείτε,
σας καρφώνει. Αποδεικνύει, γιατί θέλετε τις startup. Τι θέλετε
απλά για να πουληθούν οι πιο πετυχηµένες απ’ αυτές στο µεγάλο
κεφάλαιο. Δεν καταργούνται, λοιπόν, οι τάξεις, επειδή υπάρχει
µία ταξική θεωρητική κινητικότητα και προς τα πάνω και προς τα
κάτω. Η ατοµική ιδιοκτησία στα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, το κληρονοµικό δίκαιο, η διαιώνιση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, ο ποιοτικά διαφορετικός κόσµος που µεγαλώνει και έχει
να αντιµετωπίσει ένα παιδί µιας εργατικής οικογένειας, από το
παιδί µιας µεγαλοαστικής οικογένειας έρχονται να ευθυγραµµιστούν απόλυτα µε το πραγµατικό κοινωνικοοικονοµικό πρόβληµα, την αδήριτη επί ποινή εξαφάνισης εσωτερική ανάγκη του
ίδιου του κεφαλαίου για συνεχή αυτοαξιοποίηση και αυτοαύξηση. Αυτό και είναι και το πρόβληµα.
Και ξέρετε και εσείς, κύριε Μητσοτάκη, που δεν είστε αυτή τη
στιγµή στην Αίθουσα και εσείς, κύριε Τσίπρα, που επίσης δεν
είστε στην Αίθουσα -και αναφέροµαι και στους δυο σας, γιατί δεν
διαφοροποιείστε σε αυτά τα ζητήµατα στην πραγµατικότητα- ότι
αυτό που λέτε σαν δύναµη του καπιταλιστικού συστήµατος,
αφού η κυριαρχία του κεφαλαίου οδηγεί σε οικονοµικές αποφάσεις που ευνοούν την αυτοαύξησή του και άρα την εδραίωσή
του, είναι και η τεράστια ταυτόχρονα αδυναµία του. Γιατί ο καπιταλισµός έχει ως κριτήριο το παρελθόν, έχει ως κριτήριο το κέρδος, πως η συσσώρευση πλούτου από το παρελθόν που προ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

έκυψε από την κλοπή της εργασίας των πολλών, θα παραµείνει
και θα διευρυνθεί στο µέλλον οδηγώντας σε ακόµα µεγαλύτερη
κλοπή.
Γι’ αυτό και είναι όχι απλά µόνο ένα άδικο σύστηµα για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων, αλλά είναι και αναποτελεσµατικό και αντιφατικό και καταστροφικό σύστηµα σήµερα.
Είναι καταστροφικό για τους ανθρώπους, για τη φύση, για την
ίδια την κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το πολυνοµοσχέδιο για την ανάπτυξη µε τον τίτλο «Επενδύω για την Ελλάδα» έχει µέτρα ενίσχυσης των επιχειρηµατικών οµίλων και µέτρα που χτυπούν όσα
εργατικά δικαιώµατα και κατακτήσεις είχαν αποµείνει από τα
χρόνια της κρίσης, αλλά και µε νέα µορφή καταστολής του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος, µε ωµή παρέµβαση του κράτους στη ζωή και τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Με το πολυνοµοσχέδιο κάθε φύλλο συκής, που είχε αποµείνει
στο εργατικό δίκαιο, το καταργείτε. Οι ενώσεις προσώπων, αυτό
το κρατικό εργαλείο στην υπηρεσία των εργοδοτών, αναβαθµίζεται. Μπαίνουν ξανά µπροστά, παίρνουν ρόλο στο τσάκισµα µισθών, στη γενίκευση της ευελιξίας, στη δηµιουργία όρων µεγαλύτερης κερδοφορίας µε όλο και µεγαλύτερη εκµετάλλευση των
εργαζοµένων.
Η εµπειρία από την όχι και τόσο µακρινή περίοδο του 2012
αποτυπώνει τον ξεκάθαρο ρόλο των ενώσεων προσώπων ως
συµπιεστή µισθών και εργατικών δικαιωµάτων, ως δούρειο ίππο
στο χτύπηµα συνδικαλιστικών οργανώσεων της ίδιας της διεκδικητικής πάλης.
Οι συµβάσεις που υπογράφηκαν από τις ενώσεις προσώπων
από διακόσιες δέκα επτά το 2011 πενταπλασιάστηκαν και έφτασαν τις εννιακόσιες εβδοµήντα έξι το 2012. Μαζί µε το νοµοθετηµένο κατώτερο µισθό µειωµένο κατά 22% και κατά 32% για
τους νέους, οι ενώσεις προσώπων τσάκισαν το µέσο µισθών σχεδόν σε κάθε κλάδο. Σήµερα έχουµε επανάληψη αυτού του έργου. Είναι πρόκληση, ενώ βάζετε ασφυκτικούς όρους στη ζωή
και στις συλλογικές αποφάσεις των σωµατείων -για το συγκεκριµένο εργαλείο χτυπήµατος των συµβάσεων της ένωσης προσώπων χρειάζονται µόνο τα 3/5 των εργαζοµένων µε τη συµµετοχή
µέσα κάθε είδους διευθυντικού στελέχους, ανθρώπων της εργοδοσίας και δίνεται σε αυτόν τον µηχανισµό πλήρη ελευθερία κινήσεων, τη στιγµή που για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ο
ν.1264/82 αναφέρει διάρκεια θητείας έως και τρία έτη διάρκεια
θητείας των ενώσεων προσώπων- δεν θα υπόκειται σε κανέναν
χρονικό περιορισµό. Μιλάµε, δηλαδή, για έναν σταθερό µηχανισµό δίπλα στον κάθε εργοδότη, χωρίς έλεγχο, χωρίς κανένας να
µπορεί να αναιρέσει αποφάσεις τους.
Όλες αυτές τις ηµέρες υποκρίνεστε πως το νοµοσχέδιο θεµελιώνει καλύτερα τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τις συµβάσεις, όταν εξακολουθεί να παραµένει η ίδια άθλια νοµοθετική
παρέµβαση της Κυβέρνησης και του εκάστοτε Υπουργού πάνω
στη διαµόρφωση του κατώτερου µισθού. Ακόµα και η γενική
αρχή σας, αυτή που εσείς υπερασπίζεστε διά πάσαν νόσον, δηλαδή ότι η αγορά τα ρυθµίζει όλα, στη συγκεκριµένη περίπτωση
καταστρατηγείται. Έχετε φορέσει χειροπέδες στις συλλογικές
διαπραγµατεύσεις.
Ο νόµος Βρούτση, της Νέας Δηµοκρατίας, που διατήρησε στο
ακέραιο η προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και µετατράπηκε
πλέον -όπως είναι γνωστό και πώς το λένε όλοι οι εργαζόµενοισε νόµο «Βρούτση-Αχτσιόγλου», είναι ο ίδιος νόµος που ισχύει
όλα αυτά τα χρόνια και προβλέπει τον καθορισµό του κατώτερου
µισθού από τον Υπουργό. Ο ίδιος ο Υπουργός θα αποφασίζει και
για τις κλαδικές συµβάσεις, ο ίδιος ο Υπουργός θα αποφασίζει
για όλα.
Μέσα από το πολυνοµοσχέδιο που έχουµε στα χέρια µας, σχεδόν σε κάθε κρίσιµο άρθρο, αναφέρει στον επίλογο πως ο
Υπουργός µε τις υπουργικές αποφάσεις, µε κοινές υπουργικές
αποφάσεις και µε διατάξεις, θα γίνεται ο µόνιµος και απόλυτος
ρυθµιστής. Ανά πάσα ώρα και στιγµή θα µπορεί να παρεµβαίνει
και να ξαναγράψει την εργατική νοµοθεσία και το συνδικαλιστικό
νόµο. Με υπουργική απόφαση θα µπορεί να εξειδικεύει τα κριτήρια για τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τις κλαδικές συµ-
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βάσεις. Οι ρήτρες εξαίρεσης που περιλαµβάνουν είναι όλα τα
επιχειρήµατα της µεγάλης εργοδοσίας, τα οποία χρησιµοποιεί
για να απολύει, για να µειώνει µισθούς, για να αλλάζει οι εργασιακές σχέσεις. Δεν υπάρχει άρθρο που να µην εξουσιοδοτεί τον
Υπουργό, τον απόλυτο άρχοντα, να διαµορφώνει όρους αµοιβής
καθώς και όρους λειτουργίας των συνδικάτων. Με δέκα υπουργικές αποφάσεις θα καθορίζει τα πάντα. Δεν µιλάµε για κάποιο
νοµοσχέδιο που ψηφίζεται απόψε, αλλά για εν λευκώ εξουσιοδότηση στον Υπουργό Βρούτση να µην αφήσει τίποτε όρθιο.
Αυτό θα φανεί και σε όσα πούµε παρακάτω.
Επιπλέον µέσα στο νοµοσχέδιο προβλέπεται ότι η τοπική σύµβαση υπερισχύει έναντι των άλλων. Στην ουσία αναφερόµαστε
στους όρους λειτουργίας των περιβόητων ειδικών οικονοµικών
ζωνών, για τις οποίες µιλούσε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
από το 2010. Δηλαδή, ειδικό φορολογικό καθεστώς για τους περίφηµους επενδυτές και καθεστώς άγριας εκµετάλλευσης για
τους εργαζόµενους, όπου θα εξαιρούνται και από τις ελάχιστες
συλλογικές συµβάσεις εργασίας και τα ελάχιστα που έχουν αποµείνει από εργατικά δικαιώµατα και µε νέους περιορισµούς στη
συνδικαλιστική δράση και οργάνωση. Θα δηµιουργηθούν εκτεταµένες ζώνες πολύ φθηνής εργασίας.
Στο ίδιο πολυνοµοσχέδιο προσπαθείτε να θωρακίσετε ένα αντεργατικό πλαίσιο, ώστε να µην υπάρχει κανένα ενδεχόµενο απόσπασης δικαιωµάτων, αυξήσεων σε µισθούς, στην υπογραφή
συµβάσεων. Μιλάτε για παράδειγµα τεκµηρίωσης ώστε να επεκταθεί µία σύµβαση. Στην ουσία, όµως, αποτελεί το όχηµα να µην
επεκταθεί καµµία σύµβαση. Ακόµα και αν µία συνδικαλιστική οργάνωση σε αυτό το περιβάλλον που διαµορφώνεται κατορθώσει
µέσα από τους αγώνες, µέσα από συλλογικές διαδικασίες, να
στριµώξει την εργοδοσία και να την τραβήξει σε διαπραγµατεύσεις, η συζήτηση θα κολλάει στο νοµοθετικό πλαίσιο και στην περιβόητη τεκµηρίωση. Τι σηµαίνει αλήθεια τεκµηρίωση; Ποιος την
αποφασίζει;
Για τη διαιτησία δε, πάλι προσπαθείτε να θωρακίσετε τις απαιτήσεις των εργοδοτικών ενώσεων που δεν µπορούν να κρύψουν
τη χαρά τους. Τι σηµαίνει το σηµείο, για παράδειγµα, στο πολυνοµοσχέδιο που αναφέρει πως πρέπει από κοινού να προσφύγουν εργοδότες και εργαζόµενοι; Πρακτικά σηµαίνει ότι δεν θα
µπορούν να προσφύγουν οι εργαζόµενοι. Απαγορεύεται, δηλαδή, η µονοµερής προσφυγή. Τόσο φιλεργατικά είναι τα µέτρα
του νοµοσχεδίου σας.
Το νοµοσχέδιο παραπλανητικά έχει τον τίτλο “µέτρα προστασίας εργαζοµένων µερικής απασχόλησης” προβλέποντας προσαύξηση για την πρόσθετη ώρα κατά 12%. Είναι φανερό ότι µε
αυτή τη ρύθµιση ικανοποιείτε τις ανάγκες των επιχειρήσεων και
µόνο. Δίνετε τη δυνατότητα να απασχολεί µία επιχείρηση τον εργαζόµενο µία ώρα παραπάνω και να παίρνει γι’ αυτό ένα ξεροκόµµατο, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη
να µη µετατρέπει τη θέση µερικής απασχόλησης σε πλήρους
απασχόλησης. Είναι οµολογία ωµής παρέµβασης υπέρ των επιχειρήσεων, υπέρ της διαβόητης ευελιξίας. Κυριολεκτικά για κάθε
άρθρο υπάρχει µία εξαίρεση που στην ουσία αποτελεί και τον
βασικό κανόνα.
Γίνονται νόµος οι εργοδοτικές αξιώσεις. Για παράδειγµα, µας
έκανε εντύπωση, το σηµείο 2 του άρθρου 59 όπου λέτε ότι δεν
µπορεί να αντιµετωπίζονται δυσµενώς οι µερικώς απασχολούµενοι σε σχέση µε τους συγκρίσιµους εργαζόµενους µε κανονική
απασχόληση, εκτός αν συντρέχουν λόγοι που τον δικαιολογούν.
Θα ήταν για γέλια, αν δεν µιλούσαµε για ένα πραγµατικό δράµα
που βιώνουν οι εργαζόµενοι, δηλαδή για τόσο σοβαρά και κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν την ίδια τη ζωή, τον µισθό, την επιβίωση εκατοντάδων χιλιάδων και κυρίως νέων παιδιών που
αµείβονται µε 360 ευρώ.
Μέσα στο νοµοσχέδιο και κυρίως µέσα στην αιτιολογική έκθεση, φανερώνεται το νέο πλήγµα στην κυριακάτικη αργία, καθώς επεκτείνετε τις εξαιρέσεις σε εργαζόµενους σε αποθήκες
των σουπερµάρκετ. Ανοίγει ο δρόµος και για την κυριακάτικη
απασχόληση σε όλα τα κέντρο διανοµής, logistics, για κάθε είδους εµπόρευµα. Εµείς το είχαµε προβλέψει πως η κατάργηση
της κυριακάτικης αργίας θα επεκτεινόταν και σε άλλους τοµείς
του κλάδου του εµπορίου και ότι δεν αφορούσε µόνο τα µεγάλα
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εµπορικά κέντρα ή µεγάλους εµπορικούς δρόµους ή τουριστικές
περιοχές, όπως λέγατε τότε όλοι σας. Βεβαίως, είναι απαίτηση
των µεγαλοεµπόρων. Η συζήτηση γύρω από τον αριθµό των Κυριακών που θα έµεναν τα καταστήµατα κλειστά, άνοιγε συνολικά
τον δρόµο για την πλήρη απελευθέρωση της κυριακάτικης αργίας. Είναι ρυθµίσεις που δεν αφορούν µόνο την κυριακάτικη
αργία, αλλά απελευθερώνουν συνολικά τον εργάσιµο χρόνο, δηλαδή να είναι ο εργαζόµενος στη διάθεση του εργοδότη είκοσι
τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ηµέρες την εβδοµάδα.
Αλήθεια, τι δουλειά έχει το Υπουργείο Εργασίας να έχει το µητρώο των συνδικαλιστικών οργανώσεων; Τι είναι το Υπουργείο,
παράρτηµα της ασφάλειας; Το µητρώο είναι θέµα των συνδικάτων, να έχουν το µητρώο τους όπως αυτά θέλουν να το έχουν,
χωρίς κανέναν δερβέναγα πάνω από το κεφάλι τους, χωρίς κρατική ή εργοδοτική παρέµβαση. Μιλάτε στο όνοµα της δηµοκρατίας, όταν η εµπειρία µόνο από τις τελευταίες δύο απεργιακές
µάχες συνοδεύτηκε µε απειλές, εκβιασµούς, µε απολύσεις στους
χώρους δουλειάς.
Απαιτείτε σήµερα να µπει το κράτος και η εργοδοσία µέσα στα
µητρώα, είτε άµεσα είτε ως εγγυητής, και παριστάνετε και τους
θιγµένους, όταν σας µιλάµε για την επιστηµονική αληθινή ορολογία της αστικής δηµοκρατίας ως σύγχρονης δικτατορίας του
µεγάλου κεφαλαίου, των µονοπωλίων και του κράτους τους.
Μέσα από το πολυνοµοσχέδιο προσπαθείτε να γίνετε και ο κριτής των αποφάσεων των συνδικάτων, να γίνει ο κ. Βρούτσης σούπερ πρόεδρος των σωµατείων. Τα σωµατεία από την πρώτη µέρα
της ίδρυσής τους λειτουργούν µε βάση το καταστατικό τους. Το
καταστατικό τους ορίζει πώς παίρνονται οι αποφάσεις, πώς λειτουργεί η απεργία, πώς καταχωρείται το µητρώο κ.λπ.. Όλα αυτά
έχουν περάσει από τα πρωτοδικεία. Είναι νόµιµα µε βάση και τις
δικές σας αρχές.
Αντίστοιχα, ο αριθµός των µελών που ψήφισαν σε κάθε σωµατείο δεν είναι κρυφός ούτε υπόγειος. Τα στοιχεία τα έχετε και
τώρα. Αλήθεια, πώς παίρνουν τα σωµατεία κάποια από τα λειτουργικά τους έξοδα; Δεν γίνεται µέσα από τον ΟΑΕΔ αυτό;
Το Υπουργείο θέλει το καταστατικό τής κάθε συνδικαλιστικής
οργάνωσης ακριβώς για να παρεµβαίνει και να ελέγχει τη λειτουργία της, για να µπορούν κυβέρνηση και εργοδότες να ελέγχουν τα σωµατεία, να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγµή ποιος
εργαζόµενος ή εργαζόµενη είναι µέλος του σωµατείου, αν έχει
αγωνιστικές διαθέσεις, µιας και θα ξέρουν αν συµµετέχει στις
διαδικασίες του κινήµατος, σε συνελεύσεις, σε απεργίες. Έτσι
θα µπορεί να µην προσλαµβάνει ή και να απολύει κάθε εργαζόµενο που τον ενοχλούν οι ιδέες του, η δράση του, η αγωνιστική
στάση του. Είναι καραµπινάτη καταστολή της συνδικαλιστικής
δράσης, φακέλωµα των αγωνιστικών διαθέσεων των σωµατείων.
Δεν είναι µακρινές εποχές που διακινούνταν µαύρες λίστες
δήθεν ταραξιών εργαζοµένων από τον Σύνδεσµο Ελλήνων Βιοµηχάνων. Και σήµερα γίνονται αυτά και τα ξέρετε. Σας έχουµε
καταθέσει δεκάδες ερωτήσεις µέσα εδώ, σε αυτή τη Βουλή, τα
τελευταία χρόνια για συνδικαλιστικές διώξεις.
Την ίδια στιγµή βάζετε στο µίξερ της τάχα δηµοκρατίας και τα
κάνετε όλα µαζί χυλό, το µητρώο των εργοδοτών, λες και είναι
το ίδιο πράγµα. Το µητρώο των εργοδοτών, όµως, δεν είναι προσωπικό αρχείο δεδοµένων. Προκειµένου να δικαιολογήσετε την
ωµή παρέµβαση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, βάζετε στην
ίδια µοίρα το µητρώο των συνδικάτων µε τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολεί µία εργοδοτική οργάνωση, ότι τάχα
όπως ζητάτε το µητρώο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, έτσι
ζητάτε και των εργοδοτών.
Ο αριθµός των εργαζοµένων που έχει µια εργοδοτική οργάνωση δεν είναι άγνωστος, διότι είναι προϋπόθεση που βάλατε,
µαζί µε τον ΣΥΡΙΖΑ µάλιστα, για να επεκτείνονται οι συλλογικές
συµβάσεις εργασίας. Οι εργοδοτικές ενώσεις βάζουν βέτο κι έτσι
δεν επεκτείνονται. Το ξεχάσατε;
Την ίδια στιγµή το πιο προκλητικό βρίσκεται εδώ, καθώς µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 54 θα αποφασίζει ο Υπουργός για τη
δηµοσιότητα, για κάθε αναγκαία τεχνική λεπτοµέρεια, τη χορήγηση πληροφοριών, την τήρηση της προστασίας προσωπικών
δεδοµένων και ιδίως τα στοιχεία σε σχέση µε την αντιπροσωπευτικότητα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο σηµείο 5 του άρθρου 54 προβλέπεται ότι οι αποφάσεις
των γενικών συνελεύσεων και λοιπών οργάνων διοίκησης συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων και οργανώσεων εργοδοτών, συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων κήρυξης απεργίας,
µπορούν να διεξάγονται και µε ηλεκτρονική ψηφοφορία, δηλαδή
από το κινητό του, από το σπίτι του, χωρίς την αυτοπρόσωπη
συµµετοχή στη συνέλευση, χωρίς δικαίωµα λόγου, συζήτησης
και αντιπαράθεσης -υγεία είναι µέσα στο κίνηµα-, ενεργού συµµετοχής. Μόνο να ψηφίζει µε ένα ξερό «ναι» ή «όχι». Γενικευµένη
επικράτηση της λογικής ενός «like».
Δεν σας φτάνει η απαξίωση του συνδικαλιστικού κινήµατος,
για το οποίο έχετε παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, επιχειρείτε να
κόψετε και τους δεσµούς των εργαζοµένων µεταξύ τους, το αναφαίρετο δικαίωµά τους να ενηµερώνονται, να συζητούν συλλογικά, να συνδιαµορφώνουν τα αιτήµατα, το περιεχόµενο και το
σχέδιο της δράσης τους, να οργανώνουν τις απεργιακές ή άλλες
κινητοποιήσεις τους. Θέλετε να χτυπήσετε τη ζωντανή συµµετοχή των ίδιων των εργαζοµένων στις γενικές συνελεύσεις, σε
κάθε συλλογική διαδικασία.
Ακόµα και κάτω από αυτό το πλήρως ελεγχόµενο περιβάλλον,
πάλι βάζετε τον Υπουργό να ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για το πώς θα αποφασίζεται η απεργία. Όλο αυτό το πλαίσιο ασφυκτικού ελέγχου δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται στο
νοµοσχέδιο για την ανάπτυξη. Αυτό δεν λέγεται εργατικό δίκαιο,
λέγεται εργοδοτικό δίκιο. Εµπεριέχει µέσα του το πλήρες ξήλωµα κάθε εργατικού δικαίου κάθε δικαιώµατος που είχε µείνει
αλώβητο στη «φωτιά» που πέρασε τα προηγούµενα χρόνια.
Σε µιας τέτοιας σφοδρότητας επίθεση, που στόχο έχει το ίδιο
το εργατικό κίνηµα και τη συνείδηση κυρίως των εργαζοµένων,
η απάντηση πρέπει να είναι όχι µόνο ανάλογη, αλλά πρέπει να
κατανοηθεί και από όλους τους εργαζόµενους, ανεξάρτητα σε
τι θεό πιστεύουν, ότι πρόκειται για µάχη, για την ύπαρξη των συνδικάτων ως όργανα πάλης των εργατών και όχι ως γραφειοκρατικός µηχανισµός των εργοδοτών.
Το αναπτυξιακό σας πολυνοµοσχέδιο, επίσης, ανοίγει κι άλλον
δρόµο, τον δρόµο της ιδιωτικοποίησης στους δήµους και στις
περιφέρειες, αφού δίνει τη δυνατότητα στα δηµοτικά συµβούλια
να ιδιωτικοποιούν τοµείς καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού. Και αυτό βέβαια θα έχει ως αποτέλεσµα -εδώ είµαστε
και θα το δούµε- ο λαός στις γειτονιές να ακριβοπληρώνει για
υποβαθµισµένες και µακριά από τις ανάγκες του υπηρεσίες, ενώ
θα οξυνθεί και η επίθεση στα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων στους δήµους.
Στηρίζουµε, λοιπόν, τον αγώνα των εργαζοµένων στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να µην περάσει αυτό το
πολυνοµοσχέδιο που δίνει γη και ύδωρ, νέα προκλητικά προνόµια, στους επιχειρηµατικούς οµίλους και ταυτόχρονα συνθλίβει
τις ζωές και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Τέλος, το γεγονός ότι φέρνετε σε αυτό το νοµοσχέδιο και τη
ρύθµιση για την εφαρµογή της απαράδεκτης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραπέρα ισοτιµία των πτυχίων κολλεγίων
πανεπιστηµίων, δείχνει πολλά ακόµα για το πού το πάτε και εσείς
το πράγµα στην ανώτατη εκπαίδευση.
Τόσο για σας όσο και για το ΣΥΡΙΖΑ, που υλοποίησε ως κυβέρνηση την προηγούµενη φάση της ισοτίµησης, το παραπέρα χτύπηµα της εργασιακής, επιστηµονικής προοπτικής των δικαιωµάτων των αποφοίτων, όπως και η ένταση της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας στην εκπαίδευση πάνε χέρι-χέρι µε την πολυκατηγοριοποίηση ιδρυµάτων, πτυχίων και αποφοίτων.
Είναι µια ακόµη απόδειξη ότι οι ανάγκες και τα συµφέροντα
των παιδιών των λαϊκών οικογενειών που σπουδάζουν, δεν µπορούν να ικανοποιηθούν στη στενωπό της καπιταλιστικής ανάπτυξης που όλοι σας έχετε ως ιερή αγελάδα.
Οι ίδιοι οι φοιτητές, µε µαζικές συλλογικές διαδικασίες τις τελευταίες εβδοµάδες, µε συνελεύσεις και κινητοποιήσεις, σας δίνουν αγωνιστική απάντηση. Απέναντί τους, εκτός από την πολιτική σας, έχουν και τη φοιτητική σας παράταξη της ΔΑΠ, η οποία
κάνει ό,τι µπορεί για να παρεµποδίσει αυτές τις συλλογικές διαδικασίες και τις διεκδικήσεις του φοιτητικού κινήµατος.
Το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό όλων των φοιτητών που αγωνίζονται, ενώνει µαζί τους τη φωνή του, ενισχύει η διεκδίκηση για
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εξασφάλιση δουλειάς µε πλήρη δικαιώµατα στο αντικείµενο των
σπουδών τους, για ένα πτυχίο που θα κατοχυρώνει την πλήρη
πρόσβαση στο επάγγελµα.
Συνολικά το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, τα µέλη, οι φίλοι
του, δίνουν όλες τις δυνάµεις τους, ώστε το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα, ευρύτερα το λαϊκό κίνηµα, µέσα από τις δικές του
διαδικασίες, έξω από την παρέµβαση κράτους και εργοδοτών,
να µπορέσει να ανασυνταχθεί σε ταξική κατεύθυνση, να δυναµώσει ο αντιµονοπωλιακός, αντικαπιταλιστικός προσανατολισµός της πάλης του, η κοινωνική συµµαχία να πετάξει έξω τους
εγκάθετους της µεγάλης εργοδοσίας από τις γραµµές των σωµατείων, να αποµονώσει όλους εκείνους που µέσα στο συνδικαλιστικό κίνηµα υπονοµεύουν τα κατακτηµένα µε σκληρούς
αγώνες δικαιώµατα και ελευθερίες των εργαζοµένων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα
άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού
ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» τριάντα µαθήτριες και
µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 11ο Γενικό Λύκειο
Πάτρας (δεύτερο τµήµα).
Σας καλωσορίζουµε.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η κ. Γεννηµατά, κύριε Τσίπρα, προηγήθηκε µε την έννοια ότι
µπήκε στην Αίθουσα και ζήτησε τον λόγο µετά τον κ. Κουτσούµπα. Αν δεν έχετε αντίρρηση να δώσουµε τον λόγο στην κ.
Γεννηµατά και ακολούθως σε εσάς.
Εξηγούµαστε ως Προεδρείο ότι θεσµικά, από τη στιγµή που
είστε και οι δύο παρόντες, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έχει πάντα τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Δεν έχω αντίρρηση, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ:…(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εγώ, ως Προεδρείο,
οφείλω να το εξηγήσω, κύριε Κεγκέρογλου, για να µη γίνονται
παρεξηγήσεις.
Ο κ. Τσίπρας δεν έχει κάποια διαφωνία.
Κυρία Γεννηµατά, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Κινήµατος
Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω ξεκινώντας να εκφράσω
την ικανοποίησή µου γιατί µια ιδιαίτερα σηµαντική πρωτοβουλία
του Κινήµατος Αλλαγής πιάνει τόπο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε να καλέσει επιτέλους τους τραπεζίτες για τις υπέρογκες
χρεώσεις στις συναλλαγές µε τους πολίτες. Ελπίζω να µη µείνουν µόνο στην επικοινωνία. Και, βέβαια, αν η Κυβέρνηση θέλει
πραγµατικά να λύσει το θέµα, δεν έχει παρά να κάνει αποδεκτή
την τροπολογία που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα σε
αυτό το σχέδιο νόµου που συζητούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Θα πρότεινα, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, επιτέλους να
κοιτάξετε τις τροπολογίες που έχουµε καταθέσει και ιδιαίτερα
εκείνη που αφορά στην προστασία και την αύξηση του χρόνου
καταβολής του επιδόµατος ανεργίας για εκείνους που χάνουν τη
δουλειά τους στα ξενοδοχεία που κλείνουν µετά την πτώχευση
της «THOMAS COOK». Μη µένετε µόνο στις ανακοινώσεις. Οι
ανακοινώσεις σας πρέπει και να υλοποιούνται. Υπάρχει, λοιπόν,
τροπολογία δική µας, της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. Κάντε τη
δεκτή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν έρθω στο σχέδιο νόµου
θέλω να κάνω τρεις επισηµάνσεις. Επισήµανση πρώτη. Για το Κίνηµα Αλλαγής το θέµα της ψήφου των Ελλήνων κατοίκων του
εξωτερικού είναι θέµα εθνικό, είναι θέµα δηµοκρατίας και άρα
ξεπερνά τα στενά κοµµατικά όρια και τις αντιλήψεις. Γνωρίζουµε
όλοι ότι είναι αναγκαίες οι υποχωρήσεις και οι συµβιβασµοί για
να µπορέσουν να εξασφαλιστούν οι διακόσιοι Βουλευτές που
απαιτούνται. Όµως η στάση ευθύνης που έχουµε επιδείξει από
την πρώτη στιγµή για το ζήτηµα αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν επι-
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σηµαίνουµε και τις µικροκοµµατικές λογικές και σκοπιµότητες
που, δυστυχώς, δεν έλειψαν και από τις συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής. Λογικές που εκφράστηκαν και από τον ΣΥΡΙΖΑ
αλλά και από το ΚΚΕ και οδηγούν, δυστυχώς, στον αποκλεισµό
πολύ µεγάλου αριθµού Ελλήνων που δεν θα έχουν το δικαίωµα
να ψηφίσουν, δηλαδή να ασκήσουν το δικαίωµά τους στις εθνικές εκλογές. Εκτός κι αν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στην
Ελλάδα, να ταξιδέψουν. Τότε δεν θα έχουν κανέναν απολύτως
περιορισµό. Αρκεί όµως να έχουν την οικονοµική δυνατότητα για
να το πράξουν αυτό.
Θέλω, λοιπόν, να επισηµάνω ότι µικροκοµµατικές λογικές οδηγούν σε ταξικές επιλογές. Υπάρχουν περιθώρια να το ξανασκεφθούν. Έχουµε χρόνο µέχρι να έρθει ο νόµος για συζήτηση στη
Βουλή και τους καλώ να το κάνουν.
Η Νέα Δηµοκρατία, βέβαια, από τη µεριά της αρνείται µέχρι
τώρα να τοποθετηθεί συγκεκριµένα για το πώς θα γίνει η αντιπροσώπευση των Ελλήνων του εξωτερικού. Δεν έχουµε πάρει
καµµία δέσµευση από τη µεριά της. Επισηµαίνω για άλλη µια
φορά ότι έχει έρθει η ώρα να αναλάβουµε όλες οι πολιτικές δυνάµεις τις ευθύνες µας.
Επισήµανση δεύτερη. Στο προσφυγικό-µεταναστευτικό χρειάζεται επιτέλους αλλαγή πολιτικής. Δυστυχώς κι εδώ η Κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική του κ. Τσίπρα. Τη στιγµή που ο
Ερντογάν απειλεί και εκβιάζει την Ευρώπη µε το ζήτηµα αυτό,
δυστυχώς η Ευρώπη ανήµπορη χαϊδεύει τον Ερντογάν και η Ελλάδα άτολµη χαϊδεύει την Ευρώπη. Να διαµορφώσουµε, λοιπόν,
τώρα χωρίς άλλη καθυστέρηση το δικό µας πλαίσιο διεκδίκησης.
Πρώτον, να φυλάξουµε αποτελεσµατικά τα σύνορά µας. Να
γίνει η FRONTEX πραγµατική ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή. Αυτή
είναι η πιο κρίσιµη απόφαση. Αλλιώς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα µας παίζει και θα µας εµπαίζει ο Ερντογάν που, δυστυχώς, όλο το προηγούµενο διάστηµα µε τις αποφάσεις της η
Ευρώπη του έδωσε τα κλειδιά του προσφυγικού-µεταναστευτικού.
Δεύτερο σηµείο. Πρέπει να αλλάξει η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, ώστε όσοι, αναγκαία βεβαίως, µεταφέρονται από τα νησιά, που πρέπει να αποσυµφορηθούν, στην
ενδοχώρα, να µπορούν να επιστρέψουν στην Τουρκία, γιατί σύµφωνα µε την κοινή δήλωση δεν µπορούν. Θα εγκλωβίζονται στην
ενδοχώρα.
Τρίτο σηµείο. Να ξεκινήσει πρόγραµµα µετεγκατάστασης των
προσφύγων σε όλες τις χώρες κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν µπορεί η Ελλάδα να σηκώσει µόνη της αυτό το
βάρος. Το ζήτηµα είναι ευρωπαϊκό. Αν δεν αντιδράσουµε τώρα
κι αν δεν συνεννοηθούµε όλοι εγκαίρως θα το πληρώσουµε πολύ
ακριβά. Χτυπάµε το καµπανάκι του κινδύνου.
Επισήµανση τρίτη. Ανάµεσα στη Νέα Δηµοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει µια ιδιότυπη οµερτά όσον αφορά στις ευθύνες
τους. Υπάρχει µια συµφωνία στις κεντρικές πολιτικές της χώρας,
στις οποίες βλέπουµε ότι δεν αλλάζει τίποτα.
Τέλος, υπάρχουν και οι κοκοροµαχίες για το θεαθήναι, για τα
µάτια του κόσµου. Όµως δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή του
τόπου και λειτουργούν ως ανασταλτικός παράγοντας για την
ανάπτυξη, που είναι το κρίσιµο ζήτηµα για την Ελλάδα και τον
ελληνικό λαό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά από τις αυταπάτες, ας µη
ζήσουµε τώρα µε ψευδαισθήσεις. Δεν συζητάµε σήµερα ένα αναπτυξιακό νοµοσχέδιο. Συζητάµε ένα πολυνοµοσχέδιο µε τακτοποιήσεις, διευθετήσεις, διορθώσεις, χωρίς εσωτερική συνοχή και
µε απίστευτη προχειρότητα. Είχαµε αναδείξει από τις αρχές του
καλοκαιριού τα πρώτα αρνητικά δείγµατα για το πώς κυβερνά ο
κ. Μητσοτάκης. Τώρα επιβεβαιωνόµαστε.
Συγκεκριµένα, συµπέρασµα πρώτο. Η Κυβέρνηση δεν έχει
σχέδιο και στρατηγική για την ανάπτυξη της χώρας. Βαδίζει ακριβώς πάνω στα χνάρια που άφησε ο κ. Τσίπρας. Απόλυτη πίστη
στις δεσµεύσεις που είχε αναλάβει απέναντι στους δανειστές.
Δεσµεύσεις που τσάκισαν τη µεσαία τάξη. Κι αυτό αποτυπώνεται
και στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισµού.
Πάλι θα πληρώσουν οι πολίτες για την επίτευξη των υπερπλεονασµάτων, για να εµφανιστεί η Κυβέρνηση αυτή τη φορά ως
«γαλάζιος Άγιος Βασίλης», να επιστρέψει ένα µικρό µέρος ως
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προσωρινό επίδοµα στο τέλος του χρόνου.
Το νοµοσχέδιο επιχειρεί να κάνει ορισµένες διευθετήσεις,
όπως είπα πριν, να αντιµετωπίσει επιµέρους ζητήµατα χωρίς
πνοή, χωρίς προοπτική, κυρίως χωρίς προοπτική για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονοµίας και την προσέλκυση
επενδύσεων που θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Δεν
είναι τυχαίο ότι από το νοµοσχέδιο απουσιάζει κάθε ουσιαστικό
µέτρο για τους µικροµεσαίους, για την περιφερειακή ανάπτυξη,
αλλά και για την πρωτογενή παραγωγή. Εξάλλου και το δήθεν
πρόγραµµα ανάπτυξης δεν έχει στόχους, δεν έχει προτεραιότητες, δεν έχει χρηµατοδοτικά εργαλεία, άξονες επενδύσεων και
µελέτη επιπτώσεων.
Συµπέρασµα δεύτερο. Για τη Νέα Δηµοκρατία η ανάπτυξη
αφορά λίγους και ισχυρούς. Και την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης
δήθεν ανησυχεί για τους πολλούς, τους φορτώνει µε τα βάρη
των δεσµεύσεων του απέναντι στο ΣΕΒ. Οι εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα πληρώνουν το µάρµαρο. Η Κυβέρνηση τους αφήνει
έξω και από όποιο πλεόνασµα µοιράσει στο τέλος του χρόνου.
Με το νοµοθέτηµα που συζητούµε επιχειρείται η καταστρατήγηση των κλαδικών συµβάσεων, η απαξίωση των αµοιβών δηλαδή και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Δηµιουργείται
καθεστώς εργασιακών σχέσεων δύο ταχυτήτων, µε επιχειρήσεις
που τηρούν τις κλαδικές συµβάσεις, δηλαδή τα ελάχιστα όρια
αµοιβών και δικαιωµάτων και επιχειρήσεις που εξαιρούνται. Και,
µάλιστα, εξαιρούνται µε εν λευκώ εξουσιοδότηση στον Υπουργό
για να καθορίσει εκείνος κριτήρια και διαδικασίες και να προσδιορίσει ποιοι έχουν οικονοµικά προβλήµατα και ποιοι όχι.
Τι λέει, λοιπόν, µε λίγα λόγια η Κυβέρνηση αυτή τη στιγµή στις
επιχειρήσεις; Τους λέει «περάστε, παιδιά από το γραφείο του
Υπουργού και θα συνεννοηθούµε. Δεν χρειάζεται να αναλάβετε
και καµµία δέσµευση για διατήρηση θέσεων εργασίας, αρκεί να
έχετε µπάρµπα στην Κορώνη». Από αυτές τις «χειρουργικές» παρεµβάσεις που επιχειρεί αυτό το νοµοθέτηµα, οι µόνοι κερδισµένοι στο τέλος της ηµέρας θα είναι οι ασύδοτοι επιχειρηµατίες,
αυτοί που δεν τηρούν τις συµβάσεις και χαµένοι οι συνεπείς επιχειρήσεις και, βέβαια, οι εργαζόµενοι. Σε αυτή τη λογική, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, εµείς στο Κίνηµα Αλλαγής είµαστε απολύτως αντίθετοι. Η Ελλάδα δεν µπορεί να µετατραπεί σε χώρο φθηνής και απαξιωµένης εργασίας. Είναι βαθιά πίστη µας ότι η
ανάπτυξη πρέπει να αφορά άµεσα τους εργαζόµενους, τη βελτίωση της ζωής τους, της καθηµερινότητάς τους και, βέβαια, να
αφορά τους άνεργους, µέσα από τη δηµιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας.
Εµείς, λοιπόν, θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε για την Εθνική
Γενική Συλλογική Σύµβαση, τις κλαδικές συµβάσεις εργασίας και
την καθολική εφαρµογή τους σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε συµµετέχουν στις εργοδοτικές οργανώσεις είτε όχι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Συµπέρασµα τρίτο: η Κυβέρνηση συνεχίζει τις ωµές παρεµβάσεις στην αυτοδιοίκηση. Αφαιρούνται και πάλι αρµοδιότητες και
πόροι, υποβαθµίζεται ακόµα περισσότερο το δηµοτικό συµβούλιο µε τη διά περιφοράς συνεδρίαση. Επιτρέπει δε ανεξέλεγκτα
και αναιτιολόγητα, ακόµα και σε µειοψηφίες των δηµοτικών συµβουλίων να εκχωρούν µε αδιαφάνεια δηµοτικές υπηρεσίες σε
ιδιώτες. Είµαστε απολύτως απέναντι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Συµπέρασµα τέταρτο. Παρά τις δήθεν κυβερνητικές ευαισθησίες για τη βιώσιµη ανάπτυξη, το νοµοσχέδιο δεν προωθεί καµµία
παρέµβαση για την αντιµετώπιση των συνεπειών της κλιµατικής
αλλαγής. Αντίθετα, οι διατάξεις που αλλάζουν τις διαδικασίες
των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για επεκτάσεις επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι προβληµατικές, επιφανειακά µεν διευκολύνουν αλλά στην ουσία αφήνουν παράθυρα για παρερµηνείες και κακόβουλη χρήση τους από επιτήδειους.
Συµπέρασµα πέµπτο. Επιχειρήσατε, κύριοι της Κυβέρνησης,
να στήσετε τον δικό σας «Λευκό Οίκο» και τα θαλασσώσατε. Σκέψου να µην ήσασταν και «πανέτοιµοι», όπως µας λέγατε στις
αρχές του καλοκαιριού. Φέρατε τριάντα έξι -όχι µια και δύο, αλλά
τριάντα έξι- αλλαγές και διορθώσεις στο περίφηµο «επιτελικό
κράτος» που ψηφίσατε µόλις πριν από δύο µήνες. Και έπεται
άγνωστη συνέχεια, βέβαια, γιατί δεν θα σταµατήσουµε εδώ. Είναι
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βέβαιο! Και είναι ενδεικτικό ότι πενήντα άρθρα κατατέθηκαν την
τελευταία στιγµή, κυρίως βέβαια µε φωτογραφικές διατάξεις και
εξυπηρέτηση συµφερόντων και σκοπιµοτήτων. Και, βέβαια, η δηµιουργία νέας γραφειοκρατίας καλά κρατεί. Επιπλέον παρατηρητήρια, υπηρεσίες, διαδικασίες. Να έχουµε να βολεύουµε τους
δικούς µας, βρε παιδί µου! Παλιά µου τέχνη κόσκινο! Αυτό που
ξέρετε να κάνετε πάρα πολύ καλά, γιατί πίσω από τα µεγάλα
λόγια για τις δήθεν µεταρρυθµίσεις κρύβεται η λογική σας για
το πελατειακό κράτος, το κράτος του ξαναστήνετε και όχι σιγάσιγά, αλλά γρήγορα-γρήγορα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Και µία παρατήρηση. Για τους νέους εργαζοµένους µας λέει
η Κυβέρνηση «καλά είναι τα 400 ευρώ. Μια χαρά!». Αλλά για τα
στελέχη του υπερταµείου της υποτέλειας «είναι αναγκαίες οι µεγάλες αυξήσεις στους µισθούς τους». Προφανώς για να πειθαρχούν καλύτερα στις οδηγίες της Κυβέρνησης. Φαίνεται ότι δεν
αλλάζετε µυαλά. Καταφέρατε να καταπιείτε και την περίφηµη ψηφιακή διακυβέρνηση. Ήρθαν άλλες τριάντα διατάξεις, µετά από
τις χύµα διατάξεις που είχατε φέρει νωρίτερα, «λίθοι, πλίνθοι και
κέραµοι ατάκτως ερριµµένα», χωρίς συνολικό σχέδιο για ένα από
τα πιο σοβαρά θέµατα που αφορούν το µέλλον της χώρας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνοντας είναι φανερό ότι λέµε
«όχι» επί της αρχής σε αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί αποπνέει µία
βαθιά συντηρητική αντίληψη για τη διακυβέρνηση, που δεν υπηρετεί τις ανάγκες της χώρας στη συγκεκριµένη µάλιστα συγκυρία και δεν δηµιουργεί καµµία δυναµική για την ανάπτυξη που
είναι ο µεγάλος κοινός µας στόχος. Αντίθετα, υπηρετεί λογικές
που ενισχύουν τους λίγους, που ενισχύουν τους ισχυρούς σε
βάρος των πολλών, των πιο αδύναµων και βέβαια σε βάρος των
εργαζοµένων, των µικροµεσαίων και της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Ειδικότερα, για διατάξεις που αφορούν την καταστρατήγηση
των κλαδικών συµβάσεων και των εργασιακών δικαιωµάτων, αλλά και εκείνων που χτυπούν την αυτοδιοίκηση, καταθέσαµε πρόταση για ονοµαστική ψηφοφορία, ώστε να γνωρίζει ο κάθε Έλληνας πολίτης τις θέσεις όλων µας πάνω σε αυτά τα ζητήµατα.
Το νοµοσχέδιο είναι κατώτερο των περιστάσεων και των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά, ακριβώς επειδή είναι πολύ
µεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγµή για τον τόπο η ανάπτυξη και πολύ
µεγάλη και η προσδοκία του ελληνικού λαού, είµαστε υποχρεωµένοι να στηρίξουµε κάθε άρθρο που θεωρούµε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το πολυνοµοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση, µε το δήθεν αναπτυξιακό πολυνοµοσχέδιο,
θυµηθήκαµε ξανά -είχαµε ξεχάσει, γιατί είχε περάσει πάρα πολύς
καιρός- πώς ξέρει να νοµοθετεί η Νέα Δηµοκρατία, ποια είναι η
τεχνοτροπία νοµοθέτησης του παλαιού πολιτικού συστήµατος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό δεν είναι σχέδιο νόµου.
Αυτό είναι, για να θυµηθώ έναν ωραίο τίτλο µιας ταινίας, «το
ωραίο µου πλυντήριο». Σε κάθε άρθρο και µια εξυπηρέτηση, σε
κάθε σελίδα και µια φωτογραφία φίλων, επιχειρηµατιών, εκδοτών, δηµάρχων, πολιτευτών, σε κάθε άρθρο, σε κάθε σελίδα. Όχι
ότι δεν µας είχατε δώσει δείγµατα γραφής από την πρώτη µέρα
για το πώς θα πορευτείτε. Αλλά εδώ έχουµε να κάνουµε µε ένα
πανόραµα της νοµοθετικής σας τεχνοτροπίας.
Ποια είναι αυτή η τεχνοτροπία; Επιτρέψτε µου δύο λεπτά, γιατί
είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η τεχνοτροπία. Πρώτα, βλέπετε
ποιους φίλους και ποια συµφέροντα πρέπει να ικανοποιήσετε.
Εκεί, βεβαίως, έχετε κι ένα θεµατάκι, γιατί είναι τόσα πολλά τα
ρουσφέτια που έχουν συσσωρευτεί τεσσεράµισι χρόνια τώρα,
που δεν ξέρετε ποιον να ικανοποιήσετε πρώτα. Αφού µαζέψετε
όλα τα ρουσφέτια και τις εξυπηρετήσεις, µετά βγάζετε τις φωτογραφίες και τις µετατρέπετε σε άρθρα και τροπολογίες. Σε
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αυτό, δεν λέω, είστε καλλιτέχνες, δεν σας πιάνει κανείς. Αφού
περάσετε τις φωτογραφίες στο Νοµοθετικό Σώµα, µετά κοιτάτε
τι θα κάνετε και µε τον πυρήνα της πολιτικής σας, που είναι η νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα, τα αντιλαϊκά, τα αντεργατικά µέτρα
που σας πιέζει και σας υπαγορεύει ο ΣΕΒ.
Πράγµατι, εδώ δεν χρειάζεται να κάνετε φωτογραφίες και
µετά τροπολογίες. Ο ΣΕΒ έχει την ευγενική καλοσύνη να σας τα
δίνει έτοιµα και τα άρθρα και τις αιτιολογικές εκθέσεις. Εδώ δεν
κουράζεστε πολύ. Copy-paste κάνετε. Εκεί που βάζετε λίγο κόπο
είναι στο πώς θα τα πλασάρετε αυτά επικοινωνιακά, πώς θα τα
καµουφλάρετε ώστε να περάσουν όσο γίνεται πιο απαρατήρητα.
Εδώ, βεβαίως, υπάρχει και η συνηγορία των µέσων ενηµέρωσης. Και στο τέλος ρίχνετε µία τελευταία µατιά µήπως και ξεχάσατε κανένα δικό σας παιδί παραπονούµενο. Και πράγµατι, αν
λάβουµε υπ’ όψιν το γεγονός ότι από τη στιγµή που κατατέθηκε
το νοµοσχέδιο µέχρι σήµερα έχουν προστεθεί είκοσι επιπλέον
άρθρα, όλο και κάποιους ξεχνάτε την τελευταία στιγµή.
Και µε αυτόν τον τρόπο η ανάπτυξη, από κορµός του νοµοθετήµατος, µετατρέπεται σε ένα περιτύλιγµα δώρων, σε µία συρραφή χαριστικών ρυθµίσεων που κάνετε σε πελάτες σας και σε
χορηγούς σας, χωρίς κεντρικό αναπτυξιακό αφήγηµα, χωρίς
άποψη για το παραγωγικό µοντέλο που θα µπορούσε να αναδείξει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας,
χωρίς καµµία αναφορά σε κλάδους υψηλής εξωστρέφειας µεγάλης προστιθέµενης αξίας, πραγµατικών δυνατοτήτων ανάπτυξης
για την ελληνική οικονοµία, µόνο σπατάλη, ασυδοσία, αδιαφάνεια.
Και θα ήθελα να αναρωτηθούµε µήπως µας θυµίζει κάτι αυτό;
Μήπως µας θυµίζει, σε όλους µας, τις αιτίες που µας οδήγησαν
τελικά στην κρίση και στη χρεοκοπία; Μήπως µας θυµίζει κάτι;
Τον τρόπο µε τον οποίον κυβερνούσατε για πολλά χρόνια και τη
µεγάλη ευθύνη που είχατε και για τον δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό, αλλά και για τη µη αξιοποίηση των πολύ σηµαντικών δυνατοτήτων και των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης εκείνη την περίοδο,
ρυθµών ανάπτυξης που ήρθαν και έφυγαν, χωρίς να αφήσουν τίποτα ως βάση, για να µπορέσει να στηριχθεί και η κοινωνία αλλά
και η οικονοµία;
Ύστερα από τεσσεράµισι χρόνια, που κάναµε αµάν για να ξεφύγουµε από αυτό το παρασιτικό µοντέλο των «κουµπάρων» και
των «ηµετέρων», ύστερα από τεσσεράµισι χρόνια αγώνα για να
ξεφύγουµε από την κρίση, τη χρεοκοπία αλλά και από τις αιτίες
που µας οδήγησαν εκεί -γιατί θέλω να το επαναλάβω πολλές
φορές, µπορεί από την κρίση να βγήκαµε, µπορεί από τη χρεοκοπία να φύγαµε, αλλά αν δεν βγούµε συνολικά, αν δεν ξεφύγουµε από τη νοοτροπία και από τις αιτίες που µας οδήγησαν σε
αυτή, τότε δεν θα προχωρήσουµε µπροστά- µετά, λοιπόν, από
τεσσεράµισι χρόνια φοβάµαι ότι ξαναγυρίζουµε στον παλιό γνώριµο τρόπο διακυβέρνησης, που γνωρίζει πολύ καλά το ίδιο πολιτικό προσωπικό που είχε θέσεις υπουργικές την περίοδο της
κρίσης, την περίοδο που οδηγηθήκαµε στη χρεοκοπία.
Διότι εµείς δεν είναι ότι βγάλαµε απλά τη χώρα από τα µνηµόνια, επιχειρήσαµε κιόλας να συγκροτήσουµε για πρώτη φορά µία
εναλλακτική και ταυτόχρονα ολιστική εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, µε ισόρροπη ανάπτυξη ανά τις περιφέρειες, λαµβάνοντας
υπ’ όψιν, µέσα από διαδικασίες συλλογικής διαβούλευσης σε δεκατρείς περιφέρειες, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της κάθε
περιφέρειας, τις δυνατότητες που έχει κάθε περιφέρεια, αλλά
και µε καινούργια χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως η Αναπτυξιακή
Τράπεζα, αλλά και µε την πλήρη αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών
εργαλείων που είχαµε, που έχει η χώρα στη διάθεσή της, ευρωπαϊκά προγράµµατα, απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
Αρχίσαµε να µετατρέπουµε µία ρηµαγµένη οικονοµία και µία
χρεοκοπηµένη χώρα, που µας παραδώσατε τότε, σε ενεργειακό
hub, σε hub εµπορικό, κέντρο logistics και τηλεπικοινωνιών και
νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας, όσο αυτό βεβαίως ήταν δυνατόν και όσο είναι δυνατόν µέσα στα στενά δηµοσιονοµικά περιθώρια και πλαίσια που ακόµα βρίσκεται η χώρα.
Ολοκληρώσαµε, µέσα σε συνθήκες δηµοσιονοµικής ασφυξίας,
τους µεγάλους, µπλοκαρισµένους, σταµατηµένους από την
κρίση και τους εργολάβους, οδικούς άξονες.
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Η Ελλάδα κατέγραψε δέκα συνεχόµενα τρίµηνα ανάπτυξης,
µε το ΑΕΠ το 2018 να αυξάνεται κατά 2%, µε ρυθµισµένο το δηµόσιο χρέος -που εσείς για µια πενταετία στην κρίση λέγατε στον
ελληνικό λαό ότι είναι βιώσιµο, το µεγαλύτερο ψέµα που έχει ειπωθεί ποτέ, για να φτάσουµε µετά στο PSI που κατέστρεψε τα
ασφαλιστικά ταµεία, µε το κούρεµα των οµολόγων του ελληνικού
δηµοσίου- µε ρεκόρ δωδεκαετίας στις ξένες άµεσες επενδύσεις,
µε ρεκόρ εικοσαετίας στις εξαγωγές, µε την ανεργία να µειώνεται κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες, µε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
Αυτή ήταν η καταστροφική τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ.
Κι εσείς τι έρχεστε να αντιπαραβάλλετε σε αυτόν τον σχεδιασµό, εκτός από τα ρουσφέτια; Τις ιδεολογικές σας εµµονές στα
εργασιακά, που µας ξαναγυρίζουν στους µνηµονιακούς νόµους,
χωρίς βεβαίως την παρουσία των µνηµονίων και του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου.
Τώρα σε ό,τι αφορά τις χαριστικές ρυθµίσεις σε φίλους και
«ηµετέρους» που βγάζουν µάτι, τι να πρωτοσχολιάσει κανείς;
Πραγµατικά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να σταµατήσω.
Έρχεστε και θεωρείτε ότι οι ταχυδροµικές υπηρεσίες και η
κατ’ οίκον παράδοση τροφίµων, delivery, είναι τόσο βασικές για
την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, ώστε να συµπεριληφθούν σε έναν αναπτυξιακό νόµο και να επιδοτούνται. Και ψάχνει
κανείς το γιατί, µέχρι που συνειδητοποιεί ότι σε αυτό συµπεριλαµβάνεται και το Πρακτορείο Διανοµής του Τύπου, το «ΑΡΓΟΣ»,
το µονοπώλιο που µαντέψτε ποιος το έχει. Και έχει ενταχθεί στη
λίστα της ΕΕΤΤ για την ανάπτυξη ταχυδροµικών υπηρεσιών. Μα,
εσείς εδώ δεν νοµοθετείτε για το delivery, εσείς κάνετε delivery
στο µεγάλο αφεντικό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δείτε εδώ άλλη φωτογραφία. Εντάσσετε στους προς επιδότηση κλάδους τις ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές και για τη συνδροµητική τηλεόραση. Και πότε έγινε αυτή η προσθήκη; Όταν
φάνηκε ότι κλείνει η συµφωνία τραπεζών – «ALTER EGO» για την
εξαγορά της «FORTHNET» από τον όµιλο του κ. Μαρινάκη.
Δεν έχετε ούτε ιερό ούτε όσιο.
Βάζετε τις εξορύξεις στον αναπτυξιακό νόµο. Ο Πρωθυπουργός, όµως, από το βήµα της Ειδικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το
Κλίµα, είπε ότι θα τελειώνουµε ως το 2028 µε τον λιγνίτη. Στο
εσωτερικό, όµως, λίγες µέρες µετά, δεν τελειώνετε, αρχίζετε µε
τον λιγνίτη και επιδοτείτε τις εξορύξεις.
Γιατί το κράτος να επιδοτεί τις εξορύξεις; Η εξόρυξη µεταλλευµάτων δεν έχει σηµαντική επίδραση στην εγχώρια παραγωγή.
Γιατί, λοιπόν; Προφανώς για να ευνοήσετε την επέκταση της
εταιρείας που δραστηριοποιείται στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»
στη Χαλκιδική, να πάει και προς τη Θράκη, παρά τις µεγάλες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και δικών σας στελεχών.
Εκεί, πέραν των αντιδράσεων για το περιβάλλον θα πω εγώ, η
εταιρεία κάνει εξόρυξη, βγάζει το µετάλλευµα και όπως το βγάζει
από τη γη, το πηγαίνει στο εξωτερικό. Η µεταποίηση δεν γίνεται
εδώ. Καµµία υπεραξία στην ελληνική οικονοµία. Δεν φτάνει που
βγάζει έξω τον ορυκτό µας πλούτο χωρίς να αφήνει καµµία υπεραξία, δεν φτάνει που χρησιµοποιεί αµφισβητούµενες, µε βάση
την επιστηµονική κοινότητα, µεθόδους σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, θα την επιδοτήσουµε και από πάνω;
Αυτά, όµως, δεν έχουν καµµία σηµασία για σας, αρκεί που εξυπηρετούνται φίλοι και συµφέροντα. Τώρα για τους φίλους στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, εντάξει, δεν ξαφνιαζόµαστε γι’ αυτό.
Καταργείτε την υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών
των ιδιοκτητών µέσων ενηµέρωσης. Να το πω µε δύο λόγια, για
να καταλάβουµε τι σηµαίνει αυτό, να µην ξέρει κανείς ποιος είναι
ποιος, ποιος κρύβεται πίσω από τη χρηµατοδότηση µέσων και
να µην ξέρει ποιος βάζει τα λεφτά και πού τα βρίσκει τα λεφτά.
Και έµαθα σήµερα το πρωί διαβάζοντας όχι µία εφηµερίδα που
υποστηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» -και µας ενηµέρωσε και εµάς, γιατί και εµείς καµµία φορά ενηµερωνόµαστε από
τον Τύπο, τι να κάνουµε- ότι ήρθατε να τροποποιήσετε υπουργική απόφαση δική µας εις ότι αφορά την αναγκαία ενίσχυση του
έντυπου Τύπου, των εντύπων ΜΜΕ. Η δική µας, όµως, υπουργική
απόφαση έβαζε µία προϋπόθεση ότι οι εταιρείες αυτές θα
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έπρεπε να µην έχουν απλήρωτους εργαζόµενους και να µην
έχουν απλήρωτα τα ασφαλιστικά ταµεία. Και έρχεστε εσείς και
αυτή την προϋπόθεση την καταργείτε. Δηλαδή, µε δύο λόγια
λέτε στα µέσα ενηµέρωσης στη χώρα µας: Δεν θέλουµε συνεπείς
επιχειρηµατίες. Θέλουµε µπαταξήδες. Δεν θέλουµε γενικά επιχειρηµατίες. Θέλουµε µόνο διαπλοκή. Θέλουµε µόνο αυτούς που
θα συναλλάσσονται µε την πολιτική εξουσία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τους κάνατε δώρα, σας κάνουν αντίδωρα ή και το ανάποδο,
σας κάνουν δώρα, τους κάνετε αντίδωρα τώρα µετά τις εκλογές.
Ήµασταν η µόνη κυβέρνηση που επιχείρησε να βάλει -και
έβαλε- ένα πλαίσιο νοµιµότητας στα µέσα ενηµέρωσης. Βλέπω
και τον κ. Ρουσόπουλο στα έδρανα και άλλοι το επιχείρησαν
πράγµατι, αλλά µόνο εµείς το φτάσαµε µέχρι τέλους, το κάναµε
νόµο του κράτους και αψηφήσαµε στο τέλος το πολιτικό κόστος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το πληρώσαµε αυτό ακριβά και το πληρώνουµε. Το πληρώσαµε µε πολιτικές πληγές µέσα από µια διαρκή και επίµονη τότε
αντικυβερνητική προπαγάνδα που συνεχίζεται και τώρα που είµαστε στην Αντιπολίτευση. Αυτές, όµως, οι πληγές στο πολιτικό
µας σώµα είναι τα δικά µας παράσηµα, είναι τα παράσηµα της
εντιµότητας, της ακεραιότητας, της πολιτικής αξιοπρέπειας την
οποία εσείς δεν έχετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Διότι έρχεστε και πριν καν προλάβετε να κάτσετε στις καρέκλες τις κυβερνητικές, αµέσως να ξεπληρώσετε τα γραµµάτια!
Ανοίγετε ξανά την κάνουλα του µαύρου χρήµατος και φυσικά των
ευνοϊκών ρυθµίσεων και επαναφέρετε την ασυδοσία.
Εντάξει, όµως, το είπα και στην αρχή, δεν ξαφνιαστήκαµε µε
αυτό. Και στο κάτω-κάτω να το πω κι αλλιώς εδώ είναι φως φανάρι το τι γίνεται. Αυτοί οι οποίοι σας κάνουν δώρα σε είδος, προβάλλοντας ή αποκρύπτοντας ειδήσεις, το καταλαβαίνω ότι τώρα
εσείς τους κάνετε αντίδωρα.
Εντάξει µε αυτό, αλλά οι άλλες φωτογραφικές τροπολογίες σε
τι είδους δώρα αποτελούν αντίδωρα; Για πείτε µου, αλήθεια, το
σκάνδαλο µε τα κινεζικά POS για την απόδοση χρυσής βίζας που
προκάλεσε την παρέµβαση εισαγγελέα για πιθανό ξέπλυµα χρήµατος µε τι αντίτιµο, άραγε, το διευθετείτε σήµερα, νοµοθετώντας και µάλιστα µε αναδροµική ισχύ δύο ετών ακριβώς για να το
περιλαµβάνει;
Ειλικρινά, δεν ντρέπεστε που φέρνετε µία τέτοια διάταξη στην
ελληνική Βουλή, τόσο κραυγαλέα φωτογραφική, που παρεµβαίνει και σε µία υπόθεση την οποία εξετάζει η δικαιοσύνη;
Θα µου πείτε, όµως, εδώ ο Υπουργός που έχει τη βασική ευθύνη δεν είναι ο κ. Χατζηδάκης που κάθεται πρώτος, είναι ο κ.
Γεωργιάδης που έχει τη βασική ευθύνη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Και αυτός θα σας απαντήσει!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ναι, ναι. Μη χάσετε να απαντήστε, κύριε Γεωργιάδη. Κάθε φορά που απαντάτε βάζετε αυτογκόλ στην Κυβέρνησή σας. Είσαστε η ντροπή της παράταξής σας και του πολιτικού συστήµατος. Απαντήστε όσο θέλετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Παριστάνετε εδώ και χρόνια, µιας και είναι το θέµα των ηµερών, τον Τζόκερ της ελληνικής πολιτικής ζωής και του Κοινοβουλίου και τώρα της παράταξής σας και της Κυβέρνησής σας. Διότι
δεν ντραπήκατε, νοµίζοντας ότι η ελβετική τηλεόραση στα διεθνή
µέσα ενηµέρωσης είναι σαν τα ελληνικά, που έρχονται στο σπίτι
σας και κάνει η κάµερα focus στην υγρασία, για να αποδείξετε
πόσο φτωχός είστε και πόσο φτωχικά ζείτε, να βγείτε σε έναν τηλεοπτικό σταθµό που έκανε ντοκιµαντέρ για το κρίσιµο αυτό ζήτηµα, την ελληνική του πτυχή -µιάµιση ώρα έδωσε η ελβετική
τηλεόραση για το σκάνδαλο «NOVARTIS» την ελληνική του πτυχή
που λέτε ότι δεν υπάρχει, αλλά θεωρία- και να πείτε ότι µπορεί η
εταιρεία να δωροδοκούσε πολιτικούς, αλλά έσωζε ζωές.
Και όταν σας ζητήσαµε να µας πείτε, εσείς που λέτε ότι δεν
υπάρχει σκάνδαλο, ποιους πολιτικούς δωροδοκούσε, βγήκατε
µετά από τρεις-τέσσερις µέρες να πείτε ότι δωροδοκούσε τον
Τσίπρα και τον Πολάκη και δεν ντραπήκατε να το πείτε αυτό. Και
µόλις πέρασε µία ώρα τα µαζέψατε άρον-άρον σε άλλον τηλεο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πτικό σταθµό, αυτοπαραδεχόµενος και αυτογελοιοποιούµενος
ότι εξαπολύετε κατηγορίες, συκοφαντίες δίχως να έχετε κανένα
στοιχείο.
Δεν ντρέπεστε, λοιπόν, γι’ αυτά που κάνετε τόσα χρόνια, θα
ντραπείτε τώρα να φέρετε αυτές τις κραυγαλέες φωτογραφικές
διατάξεις που εξυπηρετούν συγκεκριµένα συµφέροντα; Όχι,
εσείς δεν ντρέπεστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Φοβάµαι, όµως, ότι ντρέπεται ο Πρωθυπουργός για πάρτη σας
και γι’ αυτό δεν βρίσκεται σήµερα στη Βουλή. Σε ένα τόσο κορυφαίο νοµοσχέδιο αποφεύγει θα έρθει, όχι να ακούσει τους πολιτικούς Αρχηγούς, αλλά να πάρει τον λόγο και να το υπερασπιστεί.
Εδώ, λοιπόν, όλα τα σφάζετε και όλα τα µαχαιρώνετε. Τίποτα
δεν σας ξεφεύγει. Μέχρι και διατάξεις για τα κολέγια έχετε συµπεριλάβει. Και εδώ δικοί σας άνθρωποι, δικά σας συµφέροντα.
Ολίγη απ’ όλα και για τα πάντα.
Και να µην ξεχάσω και κάποια τροπολογία που ευνοεί κάποιον
δικό σας δήµαρχο και άλλη µία που επηρεάζει τις επικείµενες
εκλογές στο Τεχνικό Επιµελητήριο που έχουµε σε µία εβδοµάδα,
ακόµη και για τα οδοιπορικά του κ. Πατούλη. Όλα τα συµπεριλάβατε µέσα χωρίς ντροπή, από τα πιο µεγάλα έως τα πιο ευτελή.
Φυσικά να µην ξεχάσω και τη µεγάλη θεσµική τοµή για να πάρουν και µια αυξησούλα, βρε αδελφέ, τα δικά σας τα παιδιά. Τι,
µε τα ίδια θα αµείβονται οι γαλάζιοι µετακλητοί µε αυτά που αµείβονταν οι µετακλητοί που ήταν «Μαδουραίοι» και είχανε µακριά
µαλλιά και ταγάρια; Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουµε τώρα; Θα
πάρουν µία αυξησούλα, αλίµονο. Γιατί να µην αυξήσουµε τις
αποδοχές των διευθυντών γραφείων γενικών γραµµατέων και τις
αµοιβές των διοικητών και υποδιοικητών και των γενικών επιθεωρητών και γενικώς όλων όσοι έχουν διοριστεί από τις 8 Ιουλίου
µέχρι σήµερα;
Και είχατε όµως επί τέσσερα χρόνια το θράσος να µιλάτε εσείς
για το κράτος που διόγκωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, για τους µετακλητούς του
ΣΥΡΙΖΑ, εσείς που εδώ και τέσσερις µήνες έχετε εκατοντάδες
ανθρώπους να στριµώχνονται στις πόρτες των κυβερνητικών
γραφείων για να χωρέσουν στο επιτελικό σας κράτος, που ο
θεός να το κάνει επιτελικό.
Αν εµείς τολµούσαµε να φέρουµε τέτοιου είδους τροπολογίες,
όχι δεκάδες όπως φέρατε εσείς, έστω µία στη Βουλή ή να φέρουµε τροπολογία για αυξήσεις µετακλητών, θα σηκώνατε µέχρι
και τις πέτρες.
Εµείς όµως, αντί να σπαταλάµε, αντί να ακολουθούµε την τακτική που εσείς ακολουθούσατε για χρόνια και οδηγήσατε τη
χώρα στη χρεοκοπία, µαζεύαµε σαν το µυρµήγκι ευρώ το ευρώ
µε την καθηµερινή αγωνία τότε γιατί µας είχατε αφήσει άδεια τα
δηµόσια ταµεία και δεν είχαµε να πληρώσουµε τις συντάξεις, µε
την καθηµερινή αγωνία να σωθεί η ελληνική οικονοµία, να ορθοποδήσει η Ελλάδα, να ανακτήσει την εθνική της ανεξαρτησία, την
εθνική της κυριαρχία.
Και εσείς έρχεστε εδώ, τα βρίσκετε όλα στρωµένα, γι’ αυτό
είπα προχθές ότι είστε η «κυβέρνηση Τζόκερ» όχι µόνο γι’ αυτές
τις ανοησίες που κάνετε, του νεοσυντηρητισµού στους κινηµατογράφους, αλλά γιατί σας έπεσε και το τζόκερ. Αφήσατε µία
χώρα διαλυµένη, χρεοκοπηµένη και την παραλαµβάνετε στρωµένη µε 37 δισεκατοµµύρια ευρώ στα δηµόσια ταµεία, µία οικονοµία η οποία πηγαίνει µπροστά, µιλάγατε για τέταρτο µνηµόνιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κι ενώ εµείς συµµαζέψαµε τα δικά σας σπασµένα, έρχεστε και
ξαναρχίζετε το πάρτι εις υγείαν των κορόιδων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, λυπάµαι πάρα πολύ που έχω
αναλώσει είκοσι λεπτά για να µιλήσω γι’ αυτά, αλλά είναι τόσο
ακραίο αυτό που επιχειρείται σήµερα σε ένα νοµοσχέδιο που επαναλαµβάνω- ξεκίνησε µε ογδόντα πέντε άρθρα, κατατέθηκε
τελικά µε διακόσια δεκατρία άρθρα και µέσα σε λίγες ώρες, από
τότε που κατατέθηκε, έφτασαν στα διακόσια τριάντα τέσσερα τα
άρθρα. Είναι τόσο ακραίο που δεν ξέρει κανείς από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Πρέπει να έχετε σπάσει σήµερα, λοιπόν, κάθε ρεκόρ ευτελισµού της νοµοθετικής διαδικασίας στο
ελληνικό Κοινοβούλιο.
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Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι το βασικό πρόβληµα του νοµοσχεδίου είναι τα εξόφθαλµα ρουσφέτια που επιχειρείτε σε συµφέροντα, µεγάλα ή µικρότερα. Υπάρχει και µια φιλοσοφία µε την
οποία είµαστε κάθετα απέναντι και είναι και η βασική ιδεολογική
και πολιτική διαφορά που έχουµε, η βασική ιδεολογική, πολιτική
διαφορά της Δεξιάς µε την Αριστερά, πόσω δε µάλλον µιας νεοφιλελεύθερης και ακραίας νεοσυντηριτικής Δεξιάς µε όλες -εγώ
θα έλεγα- τις προοδευτικές δυνάµεις του τόπου. Διότι θέλω να
επισηµάνω ότι στα θέµατα τα εργασιακά υπάρχει η αποµόνωσή
σας. Όλες οι υπόλοιπες δυνάµεις από το Κέντρο και προς τα Αριστερά έχουµε µία άποψη που κατατέθηκε τις µέρες αυτές, που
συζητάµε, απόλυτης αντίθεσης µε όλα όσα επιχειρείτε για να
επαναφέρετε τις µνηµονιακές νοµοθετικές προβλέψεις του εργασιακού µεσαίωνα.
Και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτές τις προβλέψεις, διότι
εδώ έχουµε ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο κρυµµένο µέσα στο αναπτυξιακό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που είναι νοσταλγός του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Αφού δεν µπορείτε να έχετε το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στη χώρα από τότε που βγήκαµε
από τα µνηµόνια, φέρνετε το άρωµά του και τις πρακτικές του,
τις φαεινές του ιδέες, τις ιδεοληψίες του και νοµοθετείτε ξανά
τις επιταγές του.
Και θα το πω ακριβώς, όπως είναι: Εδώ, έχουµε την πλήρη άλωση των εργασιακών δικαιωµάτων για τα οποία αγωνίστηκε σε
δύσκολες συνθήκες και νοµοθέτησε µε απέναντί τους δανειστές
-δεν ήταν όπως είναι τώρα τα πράγµατα- η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και στέλνετε -για να παραφράσω ένα ωραίο που έγινε και
ταινία κινηµατογραφική «Η εργατική τάξη πάει στον Παράδεισο»και την εργατική αλλά και τη µεσαία τάξη στον «παράδεισο» του
δεύτερου µνηµονίου.
Και να έλεγε κανείς ότι όλα αυτά γίνονται στο όνοµα της ανάπτυξης, θα µπορούσε να κάτσει να συζητήσει. Είναι, όµως, ανοησίες αυτά. Δεν υπάρχει καµµία προοπτική ανάπτυξης µέσα από
τη συρρίκνωση των εργασιακών σχέσεων. Τα δοκιµάσαµε αυτά
και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και διεθνώς έχουν δοκιµαστεί. Και από τις πολιτικές της Θάτσερ έχουν δοκιµαστεί. Και από
τον πυρήνα των µνηµονιακών πολιτικών έχουν δοκιµαστεί. Δοκιµάστηκαν στη χώρα µας και απέτυχαν παταγωδώς αυτές οι αντιλήψεις. Η διαρκής διαστροφή, όµως, που έχετε ότι µειώνοντας
τους µισθούς θα έρθει η ανάπτυξη είναι και αυτή µία -αν θέλετειδεολογική εµµονή και ο πυρήνας της ιδεολογίας σας.
Να θυµίσω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι µε απόφαση της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η συλλογική σύµβαση των εργαζοµένων στα
ξενοδοχεία -εκεί όπου υπάρχουν συνθήκες εργασίας που πολύ
καλά γνωρίζουµε ότι πολλές φορές δεν τηρείται η κείµενη νοµοθεσία και υπάρχουν και συνθήκες εκβιασµού απέναντι στους εργαζόµενους- έχει επεκταθεί και καλύπτει πλέον εκατόν δέκα
χιλιάδες εργαζόµενους και προβλέπει µισθούς κατ’ ελάχιστο 800
ευρώ.
Την επόµενη µέρα της ψήφισης του νοµοσχεδίου σας οι εργαζόµενοι αυτοί θα δουν τους µισθούς τους να πέφτουν στα 650
ευρώ. Είναι εκατόν δέκα χιλιάδες εργαζόµενοι. Καταργείτε τις
συλλογικές συµβάσεις εργασίας που επαναφέραµε µετά τα µνηµόνια. Καταργείτε την αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης για τον εργαζόµενο. Καταργείτε την επεκτασιµότητα. Οδηγείτε σε έναν
ασφυκτικό περιορισµό το δικαίωµα µονοµερούς προσφυγής των
εργαζοµένων στη διαιτησία. Και όσον αφορά τις κλαδικές συµβάσεις, οι επιχειρήσεις θα µπορούν πλέον να µην τις εφαρµόζουν
και να µειώνουν µισθούς, επικαλούµενοι τις οικονοµικές δυσλειτουργίες. Θα µπορούν ακόµα και να µην υπογράφουν κλαδική
συλλογική σύµβαση, όταν οι ανταγωνιστές τους πληρώνουν τους
εργαζοµένους τους µε χαµηλότερους µισθούς. Και δεν σας φτάνει, βέβαια, αυτό, αλλά δίνετε λευκή επιταγή στον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας να αποφασίζει αυτός ποιες επιχειρήσεις θα
εφαρµόζουν κλαδικές συµβάσεις και ποιες όχι.
Και όλα αυτά, πιστεύουµε εµείς ότι δεν γίνονται καθόλου τυχαία. Και, βεβαίως, δεν ξεκινούν τώρα. Το νοµοσχέδιο αυτό είναι
η θεσµοποίηση ενός σχεδίου απορρύθµισης των εργασιακών δικαιωµάτων που υπήρχε από πριν τις εκλογές, είναι κατά επιταγήν
του ΣΕΒ και των µεγάλων εργοδοτών στη χώρα και ξεκίνησε από
την εποµένη κιόλας µέρα των εκλογών.
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Γι’ αυτό, µέσα σε ένα µόλις τρίµηνο έχετε να «καυχιέστε» για
τρία ρεκόρ. Να τα πω, διότι δεν τα γνωρίζουν πολλοί: Ρεκόρ απολύσεων τον Ιούλιο µε το που βγήκατε. Ρεκόρ µερικής απασχόλησης τον Αύγουστο µε το που βγήκατε. Ρεκόρ µείωσης νέων
θέσεων εργασίας τον Σεπτέµβριο. Και όλα αυτά -ξέρετε- είναι
δικά σας ρεκόρ. Έχετε την ιδιοκτησία απολύτως. Δεν είναι σαν
τα άλλα που λέτε ότι είναι δικά σας, όπως η νοµοθετηµένη από
τον ΣΥΡΙΖΑ µείωση του ΕΝΦΙΑ που βγαίνετε και λέτε ότι είναι
δική σας, επειδή ο κόσµος πήγε να πληρώσει τον Σεπτέµβρη ή
οι συντάξεις χηρείας που εµείς νοµοθετήσαµε µε νόµο τον Μάιο
και αποδόθηκαν τον Αύγουστο. Και αυτό λέτε ότι είναι δικό σας.
Τα άλλα είναι απολύτως δικά σας. Είναι τα αποτελέσµατα µιας
µεγάλης προσδοκίας των εργοδοτών, οι οποίοι άκουσαν τον κ.
Μητσοτάκη να µιλάει για οδοστρωτήρα και είπαν: Βγήκε, τώρα,
η Νέα Δηµοκρατία. Δεν θα έχουµε κανέναν έλεγχο. Πάµε να αγοράσουµε όσο πιο φθηνά γίνεται την εργασία και να τους τα δώσουµε και έτοιµα, αν είναι δυνατόν, να τα ψηφίσουν.
Και θέλω να επιµείνω σε αυτό, κύριε Χατζηδάκη, για εσάς που
ενδεχοµένως να προσπαθήσετε να ασκήσετε µία σοβαρή κριτική.
Διότι από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα έχουµε την ίδια τύχη από τον
Υπουργό που κάθεται δίπλα σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μην ισχυριστείτε ότι το νοµοσχέδιο αυτό δεν µειώνει τους µισθούς. Μην το ισχυριστείτε. Αυτό δεν το λέµε εµείς. Το λέει η
Τράπεζα της Ελλάδος. Σας διαβάζω τι λέει η Τράπεζα της Ελλάδας: «Άµεση επίδραση του νοµοσχεδίου, η µείωση των µισθών
στον ιδιωτικό τοµέα και η µείωση της κάλυψης των εργαζοµένων
από τις συλλογικές συµβάσεις». Και ποιος τα λέει αυτά; Τα λέει
ο φίλος σας, ο κ. Στουρνάρας, ο Διοικητής. Δεν τα λέω εγώ. Δεν
τα λέει η «ΑΥΓΗ», την οποία δεν εκτιµάτε και πολύ, απ’ ό,τι κατάλαβα από τις χθεσινές συζητήσεις. Ο κ. Στουρνάρας τα λέει
αυτά. Να τον χαίρεστε, λοιπόν.
Σήµερα, όµως, να τον χαίρεστε διπλά τον κ. Στουρνάρα, κύριοι
της Κυβέρνησης. Διότι, σήµερα, µαθαίνουµε εµβρόντητοι ότι οι
εισαγγελείς διαφθοράς που διερευνούν το σκάνδαλο της «NOVARTIS», σε αναφορά τους προς τους εισαγγελείς που ανέλαβαν
τη διερεύνηση -και η αναφορά τους αυτή έχει έρθει στην προανακριτική επιτροπή και είδε το φως της δηµοσιότητας- αποκαλύπτουν ότι ο τότε προστατευόµενος µάρτυρας, που εσείς τότε
λοιδορούσατε, και µετέπειτα κατηγορούµενος, που τώρα τον αγκαλιάζετε και τον επευφηµείτε, απειλήθηκε -λένε οι τρεις εισαγγελείς- από τον κ. Στουρνάρα. Τον κάλεσε στο γραφείο του στην
Τράπεζα της Ελλάδας για να του κάνει το γεύµα και τον απείλησε. Αυτό λένε οι τρεις εισαγγελείς.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Και γιατί δεν τον κατηγόρησαν;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Παρακαλώ, τα ερωτήµατά σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Γιατί δεν τον κατηγόρησαν; Συγγνώµη, αλλά
δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι η έρευνα για τον κ. Στουρνάρα αφορούσε -και αφορά και αυτό µπήκε στο αρχείο- το να διερευνηθούν αν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρές για να ασκηθεί ποινική
δίωξη, σε σχέση µε τον χρηµατισµό του, δηλαδή, αν βρέθηκαν
λογαριασµοί, αν βρέθηκαν τα χρήµατα. Δεν αφορούσε το αν εκβίαζε ή δεν εκβίαζε τους προστατευόµενους µάρτυρες. Αυτή
είναι µία πολύ σηµαντική υπόθεση. Γιατί είναι µία πολύ σηµαντική
υπόθεση; Διότι αλλάζει άρδην όλη αυτή την προσπάθεια που κάνατε, και πριν τις εκλογές και µετά τις εκλογές, να πείσετε τον
ελληνικό λαό ότι ένα από τα σηµαντικότερα σκάνδαλα που έχει
δει η χώρα, το σκάνδαλο της «NOVARTIS», µε την υπερτιµολόγηση των φαρµάκων της «NOVARTIS» τη στιγµή που εσείς κόβατε µισθούς και συντάξεις και έπεφτε η φαρµακευτική δαπάνη,
δεν ήταν σκάνδαλο, αλλά σκευωρία.
Και τώρα αποδεικνύεται ότι η µόνη σκευωρία ήταν η προσπάθεια -δική σας απ’ ό,τι φαίνεται, ο κ. Στουρνάρας πρέπει να δώσει
τις απαντήσεις του- να συνωµοτήσετε και να εκβιάσετε δικαστές,
εισαγγελικούς λειτουργούς, προκειµένου να κουκουλώσουν
αυτό το τεράστιο σκάνδαλο.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έχουµε να θέσουµε τρία πολύ απλά και σοβαρά ερωτήµατα:
Είναι αλήθεια ότι ο κ. Στουρνάρας κάλεσε τον προστατευόµενο
τότε Μανιαδάκη προκειµένου να τον εκφοβίσει; Διαβάζω τι λένε
οι εισαγγελείς στην αναφορά που έκαναν. Λένε οι εισαγγελείς
ότι τους µετέφερε ο κ. Μανιαδάκης ότι ο κ. Στουρνάρας τού είπε
επί λέξει: «Όταν αλλάξει η κυβέρνηση, ο ίδιος, από κοινού µε
άλλα δύο πολιτικά πρόσωπα, έχουµε αποφασίσει να τσακίσουµε
τους εισαγγελείς και τους µάρτυρες».
Αν αυτό εδώ ευσταθεί, αν αυτό εδώ είναι αληθές, τότε φοβάµαι ότι πήγατε µε την προανακριτική για µαλλί, αλλά θα βγείτε
κουρεµένοι και, στο τέλος, αντί να εξεταστεί η σκευωρία, θα εξεταστεί η συνωµοσία σας για να κουκουλώσετε αυτό το σκάνδαλο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ρωτάµε, λοιπόν, πρώτον αν είναι αλήθεια όλα αυτά. Διότι,
όπως είδαµε τελικά την κατάθεσή του την άλλαξε ο τότε προστατευόµενος και τώρα κατηγορούµενος. Την άλλαξε λέγοντας
ότι ήταν δήθεν πιεζόµενος από τους εισαγγελείς. Ποιος τελικά
πίεσε τον κ. Μανιαδάκη;
Δεύτερον. Αντιλαµβάνεστε ότι αν όλα αυτά είναι αληθή, τα
οποία καταγγέλλουν τρεις, όχι µία εισαγγελέας, µε αυτό τον τρόπο ασκήθηκε βία και απειλές στους δικαστικούς λειτουργούς που
χειρίστηκαν το σκάνδαλο;
Τρίτο ερώτηµα και σηµαντικότερο. Ποιοι είναι οι άλλοι δύο;
Ποια είναι τα άλλα δύο πολιτικά πρόσωπα που µαζί µε τον κ.
Στουρνάρα σχεδίαζαν να τσακίσουν τους µάρτυρες και τους εισαγγελείς της διαφθοράς που ερευνούν το σκάνδαλο της «NOVARTIS»;
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα πω πολλά γι’ αυτό
το θέµα. Δεν θα πω παραπάνω, διότι ερευνά η δικαιοσύνη. Είµαι
βέβαιος ότι οι απαντήσεις που θα πάρουµε και σήµερα θα είναι
είτε η µπάλα στην εξέδρα είτε γκεµπελίστικου χαρακτήρα ύβρεις
και συκοφαντίες, χυδαίοι χαρακτηρισµοί και αθλιότητες αντιπερισπασµού, που θα αφορούν εµάς. Ο ελληνικός λαός, όµως, καταλαβαίνει.
Εγώ απαντήσεις ζητώ από την ελληνική δικαιοσύνη. Διότι στο
στόχαστρο αυτής της υπόθεσης τελικά είναι η ίδια η ελληνική δικαιοσύνη. Η συνωµοσία που εξυφάνθηκε ήταν για την ίδια την
ελληνική δικαιοσύνη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το µόνο που θα πω απευθυνόµενος στα κυβερνητικά έδρανα
-που κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την παραποµπή Παπαγγελόπουλου ήταν άδεια, σήµερα ευτυχώς είναι γεµάτα- είναι:
Μην τολµήσετε να επιµείνετε σε αυτή την αθλιότητα, να θέλετε
να εξαιρέσετε από µέλη της προανακριτικής επιτροπής βασικά
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που ήδη έχουν συµµετάσχει σε συνεδριάσεις της επιτροπής. Μην τολµήσετε να εξουδετερώσετε την προανακριτική. Δεν θα σας βγει!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το ποτήρι, είτε το θέλετε είτε όχι, θα το πιείτε µέχρι τέλους.
Θα το πιείτε το ποτήρι, διότι όπως λέει και η παροιµία «λαγός τη
φτέρη έσειε, κακό του κεφαλιού του». Κακό του κεφαλιού σας
που ανοίξατε ξανά αυτή την υπόθεση που ο ελληνικός λαός γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι είναι σκανδαλώδης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Σε αυτό το
ποτήρι πνίγεστε!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Στην υγειά σας!
Το νοµοσχέδιο που έχουµε στα χέρια µας, το είπα και εισαγωγικά το λέω και κλείνοντας, είναι ένα νοµοθέτηµα το οποίο αποτυπώνει παραστατικά το ζοφερό τοπίο της νέας πραγµατικότητας που φαίνεται στον τόπο.
Εµείς, από την πλευρά µας, έχουµε στόχο να αναδείξουµε την
αλήθεια κι έχουµε στόχο να κινητοποιήσουµε την ελληνική κοινωνία απέναντι στον πυρήνα της πολιτικής σας που είναι αντιλαϊκή. Έχουµε στόχο να κρατήσουµε ενιαίο τον κοινωνικό ιστό
της χώρας από την επίθεση που δέχεται σε δικαιώµατα και σε
κατακτήσεις. Κι έχουµε στόχο την επόµενη µέρα, γιατί κοιτάµε
µπροστά, να συνεχίζουµε την προσπάθειά µας, ώστε µία πραγ-
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µατικά προοδευτική διακυβέρνηση να έχει τη δυνατότητα της µετάβασης σε ένα δίκαιο, βιώσιµο µοντέλο ανάπτυξης, χωρίς αποκλεισµούς, χωρίς εξαρτήσεις από συµφέροντα.
Η υλοποίηση ενός πλέγµατος µεταρρυθµίσεων για την ενίσχυση του αληθινού αναπτυξιακού δυναµικού της χώρας είναι
το δικό µας όραµα και ο δικός µας στόχος. Είναι η τόνωση των
επενδύσεων, η υποστήριξη της υγιούς επιχειρηµατικότητας, η
δηµιουργία νέων καλοπληρωµένων θέσεων εργασίας, η ενσωµάτωση της οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής διάστασης σε ένα ολιστικό σχέδιο για την ανάπτυξη και την παραγωγική
ανασυγκρότηση. Είναι η αναβάθµιση του κράτους πρόνοιας,
γιατί αυτός είναι, εν τέλει, ο πιο σηµαντικός δείκτης ανάπτυξης
ενός λαού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο αυτό
θα µείνει στην ιστορία και για τη µεγάλη στροφή που επιχειρεί
προς τα πίσω, αλλά κυρίως για τις χαριστικές τροπολογίες που
εµπεριέχει. Είναι µια συρραφή χαριστικών τροπολογιών.
Το νοµοσχέδιο αυτό, όµως, θα µείνει στη µνήµη µας και για
έναν ακόµα λόγο. Διότι είναι το σηµείο τοµής, το σηµείο που κλείνει ο κύκλος της περιόδου χάριτος για την Κυβέρνησή σας. Οι
«εκατό µέρες» τελείωσαν, τελειώνει και η περίοδος χάριτος, τόσο
από τον ελληνικό λαό όσο, όµως, πιστεύω και από τις πολιτικές
δυνάµεις του τόπου.
Από εµάς, τουλάχιστον, πιστεύω να το καταλάβατε, τελείωσαν
οι ευγένειες, τελείωσαν οι καθωσπρεπισµοί, τελείωσαν όλα αυτά.
Εµείς θα είµαστε εδώ να καταγγέλλουµε την πολιτική σας, να καταγγέλλουµε τις αθλιότητές σας και θα είµαστε εδώ παρόντες
και µέσα και έξω από τη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεσµεύοµαι, απέναντι στη νέα εργασιακή λιτότητα, απέναντι
στο νέο αστυνοµικό κράτος, απέναντι σε αυτή την προσπάθεια
εξαθλίωσης και του θεσµικού πλαισίου, απέναντι σε αυτές τις αυθαιρεσίες, κανένας Έλληνας πολίτης εργαζόµενος, άνεργος,
νέος, αγρότης, δεν θα είναι µόνος. Θα είµαστε µαζί για να στηρίξουµε την προσπάθεια, ώστε σύντοµα ο τόπος να βγει από αυτόν τον εφιάλτη.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ζήτησε το λόγο ο
κ. Γεωργιάδης.
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Είναι πολύ λογικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από αυτή την παράσταση να φεύγει ο κ. Τσίπρας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί είναι προφανές ότι έχει µάθει, όπως κάνει στα συνέδρια
του ΣΥΡΙΖΑ, απλώς να δηλώνει τι θέλουν να πουν οι από κάτω κι
αν κάνουν κανένα λάθος και ψηφίσουν ανάποδα, να τους βάζει
να αλλάζουν και την ψήφο τους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Οφείλουµε, όµως, µερικές απαντήσεις, όχι στον κ. Τσίπρα, αλλά στον ελληνικό λαό που ακούει. Μπαίνω λίγο στα υπόλοιπα και
θα έρθω µετά στο νοµοσχέδιο που µε ενδιαφέρει.
Επιχείρηµα πρώτο. Είπε κ. Τσίπρας: «Τρεις εισαγγελείς έχουν
κατηγορήσει τον κ. Στουρνάρα». Το «τρεις εισαγγελείς» το είπε
ως τεκµήριο σοβαρής κατηγορίας.
Ακούστε, λοιπόν, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τα ονόµατα τριών εισαγγελέων: Γιάννης Αγγελής, Ελένη Ράικου και κ. Τσατάνη. Τρεις εισαγγελείς έχουν κατηγορήσει τον κ. Παπαγγελόπουλο για εξωθεσµική παρέµβαση στο έργο τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν κατάλαβα γιατί οι τρεις εισαγγελείς στη µία περίπτωση
είναι µεγάλο τεκµήριο ενώ οι τρεις εισαγγελείς στην άλλη δεν
ελήφθησαν καθόλου υπ’ όψιν από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση είναι απλή: γιατί είναι οι εισαγγελείς
που σας βολεύουν! Γιατί όλα τα κρίνετε, κυρίες και κύριοι του
ΣΥΡΙΖΑ, όπως σας βολεύουν.
Ε, λοιπόν, ο ελληνικός λαός στις 7 Ιουλίου, που πράγµατι βλέπει και κρίνει και άκουγε επί τεσσεράµισι χρόνια να µας κατηγο-
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ρείτε για όσα µας κατηγορούσατε και έδωσε την πλειοψηφία
στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δηµοκρατία και σε όσους
από εµάς µας κατηγορούσατε προσωπικά, µας επανεξέλεξε πανηγυρικά µε δεκάδες χιλιάδες σταυρούς. Άρα, πράγµατι, ο ελληνικός λαός και βλέπει και κρίνει.
Και κρίνει σωστά, όπως απεδείχθη στις 7 Ιουλίου.
Οφείλω, όµως, να πω ορισµένα πράγµατα που µου έκαναν
πολύ µεγάλη εντύπωση. Εξέφρασε ο κ. Τσίπρας έναν συλλογισµό που θέλω λίγο να τον παρακολουθήσουµε. Ανέφερε διάφορα άρθρα του αναπτυξιακού νόµου και δράσεις και δραστηριότητες που εντάσσονται και τις ταίριαξε µε ένα συγκεκριµένο πρόσωπο και εν προκειµένω τον κ. Μαρινάκη.
Σε δύο-τρία διαφορετικά άρθρα είπε «αφού ο κ. Μαρινάκης
κάνει αυτή τη δραστηριότητα και αφού εσείς εντάξατε αυτή την
δραστηριότητα στον αναπτυξιακό νόµο άρα δουλεύετε για το µεγάλο αφεντικό».
Θα διαβάσω επιλέξιµες δραστηριότητες του ν.4399/2016 του
ΣΥΡΙΖΑ. Αν εµείς κάναµε τα χατίρια του µεγάλου αφεντικού Μαρινάκη, δεν µου λέτε, στην επιλέξιµη δαπάνη «παραγωγή on-line
περιεχοµένου για ενήλικες» ποιος είναι το αφεντικό σας; Αυτός
που κάνει τις on-line ταινίες για ενήλικες; Αυτός είναι το αφεντικό
σας; Δεν µου λέτε, όταν εντάξατε τους ντεκορατέρ και τις µοντελίστ, µπορείτε να µου πείτε ποια είναι η ακριβής αναπτυξιακή
διάσταση των ντεκορατέρ και µοντελίστ που εντάξατε στις δαπάνες του αναπτυξιακού νόµου και τώρα σας έπιασε ο πόνος για
τις εξορύξεις; Για πείτε µας να καταλάβουµε ποια είναι η αναπτυξιακή διάσταση των µοντελίστ που βάλατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
συντοµεύετε, παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Άρα, λοιπόν, επειδή αν ξεκινήσουµε να τα πάρουµε έτσι θα είστε πάρα πολύ χαµένοι, θα σας πρότεινα να σταµατήσετε αυτό το τροπάρι.
Είπα και χθες -ο κ. Τσίπρας έφυγε, δεν θέλει να το ακούει- ο κ.
Τσίπρας νοµίζει ότι θα µπορεί να κατηγορεί εµάς µε εικασίες και
υποθέσεις, αλλά δεν θα µπορούµε να τον κατηγορούµε εµείς µε
εικασίες και υποθέσεις. Πού το είδατε γραµµένο αυτό ακριβώς;
Σε ποιον κώδικα το είδατε;
Λοιπόν, για να ξέρει ο ελληνικός λαός και από το Βήµα της
Βουλής, όπως το λέγαµε και πέρυσι, νόµος περισσότερο ύποπτος για διαφθορά στα φάρµακα από τον τελευταίο νόµο ΣΥΡΙΖΑ
δεν έχει ψηφιστεί. Είναι ο πρώτος νόµος στην ιστορία του ελληνικού κράτους που επέτρεψε αυξήσεις τιµών στα φάρµακα και
που φυσικά βοήθησε τη «NOVARTIS» να διασώσει τις τιµές της,
όπως και τις άλλες πολυεθνικές, διά των αυξήσεων στον υπόλοιπο πλανήτη. Άρα µαθήµατα σε εµάς, που ρίξαµε τη δαπάνη,
δεν δεχόµαστε.
Εµείς παραδώσαµε, για να ξέρει ο ελληνικός λαός, µηνιαία
φαρµακευτική δαπάνη 189 εκατοµµύρια και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί
του κ. Πολάκη πίσω έτρεχε επί τεσσεράµισι χρόνια µε 260 και
270. Κάντε τον υπολογισµό 70 εκατοµµύρια τον µήνα επί δώδεκα
µήνες επί τεσσεράµισι χρόνια ποια κυβέρνηση ωφέλησε τη φαρµακοβιοµηχανία στην Ελλάδα. Και έχουν και τα µούτρα να µιλάνε!
Αυτά είναι τα νούµερα του ΕΟΠΥΥ, δεν αµφισβητούνται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
µισό λεπτό, σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Γιατί µε διακόπτετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ζητήσατε τον λόγο
προφανώς για να δώσετε κάποιες απαντήσεις στον Πρόεδρο της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Δεν απαντώ; Αυτό τι είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη, η ώρα
είναι 20.10’. Στις 22.00’ είπαµε ότι θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Περιµένει για µία παρέµβαση, που έχει το δικαίωµα, ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης. Οι Υπουργοί είναι στη σειρά για να µιλήσουν και βεβαίως µεγάλη µερίδα
οµιλητών.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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Σας παρακαλώ!
Έχει δικαίωµα ο εκάστοτε Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας να ζητήσει να παρέµβει για δύο και για τρία λεπτά.
Κύριε Υπουργέ, επίσης να τονίσω και το ξέρετε, είστε παλιός
κοινοβουλευτικός, ότι εσείς κλείνετε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου, όπου και εκεί θα έχετε προφανώς έναν εύλογο χρόνο για
να τοποθετηθείτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Θα την κλείσει ο κ. Χατζηδάκης. Δώστε µου
άλλα τρία λεπτά και µη µε διακόπτετε.
Ως προς τα του αναπτυξιακού, λοιπόν, νοµίζω ότι τα ξεκαθαρίσαµε. Ο µόνος στην Αίθουσα που δεν µπορεί να µιλάει για αυτά
είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως προς τη φαρµακευτική
δαπάνη και τα οφέλη στη φαρµακοβιοµηχανία ο µόνος που δεν
µπορεί να µιλάει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο Παύλος Πολάκης και
ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα τελειώσαµε, είναι τα νούµερα.
Πάµε, όµως και στο ένα, γιατί µόνο για ένα µίλησε συγκεκριµένα ο κ. Τσίπρας και νοµίζει ότι µας έφερε και σε δύσκολη θέση.
Γιατί φέραµε τροπολογία για την Golden Visa;
Ήλπιζα να µην το κάνει, αλλά αφού το έκανε είµαι αναγκασµένος να εξηγήσω στο Σώµα πώς τα έκαναν θάλασσα. Ο νόµος για
την Golden Visa είναι νόµος που ψήφισε η συγκυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου. Ψηφίστηκε στο τέλος του 2014. Δεν πρόλαβε,
όµως, να εφαρµοστεί. Εφαρµόστηκε µόνο επί κυβέρνησης Αλέξη
Τσίπρα και άρχισε να πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Πάνω από
πέντε χιλιάδες Golden Visa -από αυτές οι τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες σε Κινέζους υπηκόους- εδώθησαν µέχρι την ηµέρα που
έγινε η εµπλοκή µε τα POS, που ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Προσέξτε, πάνω από ένα δισεκατοµµύριο ευρώ εισέπραξε η ελληνική
οικονοµία από αυτές τις Golden Visa µέσω POS.
Όταν πήγα εγώ στο Υπουργείο βρήκα ένα πρόγραµµα περίπου
παγωµένο, γιατί οι καλύτεροι πελάτες δεν µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν το µόνο µέσο που έχουν στη διάθεσή τους για να
αγοράσουν, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Βρήκα κάτι πολύ χειρότερο: καταθέτω στο Σώµα τρεις -έχουν βγει δυστυχώς δεκάδες. Έχω σβήσει τα προσωπικά δεδοµένα. Αν µου έχει ξεφύγει
κάτι από κάποιον Κινέζο, παρακαλώ πολύ να το σβήσετε- αποφάσεις ανακλήσεως των αδειών παραµονής που εξασφάλισαν
µε την Golden Visa λόγω της χρήσεως POS.
Λογικά οι αποκεντρωµένες διοικήσεις, που είχαν δώσει την
άδεια παραµονής, αφού είδαν ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε να
νοµοθετήσει την απαγόρευση των POS όχι δεν έβγαζαν πλέον
τις επόµενες άδειες παραµονής, αλλά ανακαλούσαν και τις προηγούµενες.
Φαντάζεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι θα σήµαινε για
το ελληνικό κράτος όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που η Ελληνική Δηµοκρατία τους πούλησε Golden Visa, να πηγαίνουν ένας-ένας
στο δικαστήριο και να ζητάνε τα λεφτά τους πίσω και να έχουν
ατέρµονη δικαστική διαµάχη µε αυτούς που τους πούλησαν διαµερίσµατα; Θα είχαµε καταστροφή της ελληνικής οικονοµίας και
τεράστια ζηµία στο brand της χώρας. Και γιατί το έκαναν;
Γιατί το κάνατε, κύριοι;
Εγώ έχω µεγάλη, νέα υποψία γιατί το κάνατε. Ξέρετε γιατί;
Γιατί παρέλαβα ως Υπουργός Ανάπτυξης κάτι που είχε και ο προηγούµενος Υπουργός. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά του Σώµατος. Είναι το πρακτικό συνεδριάσεως του Νοµικού Συµβουλίου
της Τραπέζης της Ελλάδος. Συνεδρία της 22ας Φεβρουαρίου
2019, δηλαδή επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Υπογράφοντες: Ευάγγελος Περάκης, Νικόλαος Αλιβιζάτος, Δηµήτριος Τζουγανάτος,
Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Βασίλειος Κωτσοβίλης, Ιωάννης Καράκωστας. Όλοι διακεκριµένοι νοµικοί και ορισµένοι και πάρα
πολύ διάσηµοι.
Πώς καταλήγει το συµπέρασµα της γνωµοδοτήσεως που ο κ.
Τσίπρας έφυγε για να µην την ακούσει; «Και στις περιπτώσεις
που η εισαγωγή κεφαλαίων από το εξωτερικό, τα οποία επανεξάγονται στη συνέχεια από την Ελλάδα, έχει διενεργηθεί µέσω
πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Εποµένως παράβαση της ελληνικής νοµοθεσίας περί ελέγχων κίνησης κεφαλαίων δεν στοιχειοθετείται». Πάρτε και την απόφαση του Νοµικού Συµβουλίου
της Τραπέζης της Ελλάδος.
Σας εδόθη αυτή η γνωµοδότηση, αλλά δεν ήρθατε στη Βουλή
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να διορθώσετε το πρόβληµα που είχατε δηµιουργήσει. Γιατί;
Ερευνητέο και αυτό το «γιατί». Για να αφήσετε σε εµάς ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβληµα; Για να αφήσετε την αγορά να τρέχουν όλοι στα δικαστήρια και να βρίζουν την Ελλάδα στον
πλανήτη ότι τους κοροϊδέψαµε; Για να τρέχουν οι ιδιοκτήτες που
είχαν πουλήσει τα ακίνητα και να ζητάνε από το ελληνικό δηµόσιο
αστική αποζηµίωση που επέτρεψε τη συναλλαγή και µετά την
ακύρωσε εκ των υστέρων; Ουδείς γνωρίζει. Μόνο εσείς γνωρίζετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αλλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ΣΥΡΙΖΑ, το να ερχόµαστε
να διορθώνουµε άλλη µια παταγώδη αποτυχία σας και να τα
ακούµε και από πάνω, πάει πολύ. Ας έχετε, επιτέλους, και λίγη
σεµνότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Λοιπόν, για να το κλείσουµε, το νοµοσχέδιο ασφαλώς και δεν
κάνει καµµία εξυπηρέτηση σε κανέναν χορηγό. Και δείτε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, για άλλη µία φορά την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ. Με κατηγορούν από χθες για το ότι τους κατηγόρησα, λέει,
χωρίς στοιχεία.
Και ήρθε ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης και είπε ότι νοµοθετούµε φωτογραφικά άρθρα για τους χορηγούς µας. Πού είναι τα
στοιχεία του κ. Τσίπρα; Για να καταλάβετε τώρα ότι τα θέλουν
µονά ζυγά δικά τους και παρασύρουν και ορισµένους εις τον
δήθεν καθωσπρεπισµό.
Λοιπόν, η εποχή πράγµατι άλλαξε. Ποια εποχή, όµως; Όχι αυτή
που είπε ο κ. Τσίπρας, αλλά η εποχή που πουλάγατε µαγκιά στην
ελληνική κοινωνία και κουνάγατε το δάκτυλο. Αυτή η εποχή έχει
προ πολλού περάσει, την τέλειωσε ο ελληνικός λαός στις 7 Ιουλίου εκλέγοντας Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από
δω και µπρος θα τα ακούτε, όπως σας αξίζει!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχει ζητήσει τον
λόγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής
Λύσης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Μετά από παράκληση του κ. Τζανακόπουλου, του δίνω τη
θέση µου για ένα λεπτό, αλλά δεν θέλω να γίνει αντιδικία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Για ένα λεπτό αποκλείεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Γίνεται. Θα το δείτε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Δεν θέλω, όµως, να γίνει αντιδικία, κύριε Τζανακόπουλε.
Έχω τον λόγο σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εφόσον παραχωρείτε τη θέση σας, δεν έχει αντίρρηση το Προεδρείο.
Ο κ. Τζανακόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, κοιτάξτε, το είχε
προεξοφλήσει ο κ. Τσίπρας ότι δεν επρόκειτο να ακούσουµε καµµία σοβαρή κριτική από τον κ. Γεωργιάδη και νοµίζω ότι αυτό παρακολουθήσαµε.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Απ’ ό,τι φαίνεται, όµως, δεν το είχε προεξοφλήσει µόνο ο κ.
Τσίπρας, το είχε προεξοφλήσει και ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος
επί δύο µέρες τον αγνόησε επιδεικτικά και σήµερα αρνήθηκε να
έρθει και να παρουσιαστεί στη Βουλή, ακριβώς επειδή ντρέπεται
όχι µόνο για τα ρουσφέτια και δεν θέλει να τα χρεωθεί, αλλά η
µεγαλύτερη πιθανότητα είναι ότι ντρέπεται για το χθεσινό σόου
του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος δεν πήγε σε ένα, δεν πήγε σε δύο,
δεν πήγε σε τρία, αλλά σε πέντε κανάλια και σήµερα συνέχισε
αυτόν τον µαραθώνιο εµφανίσεών του και προφανώς, έχει προκαλέσει ενοχλήσεις.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΝΟΣ: Αυτή είναι
η δευτερολογία σας;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η δευτερολογία µου, ναι.
Το ίδιο ακριβώς φάνηκε να προεξοφλούν και οι παρόντες
Υπουργοί της Κυβέρνησης, οι οποίοι προφανώς ήθελαν να γλιτώσουν από το βάσανο αυτό να παρακολουθούµε ως κοινοβουλευτικό Σώµα τον κ. Γεωργιάδη, γι’ αυτό ζητούσαν επίµονα τον
λόγο, προφανώς µετά από άνωθεν πολιτική εντολή. Βεβαίως ο
κ. Γεωργιάδης, µε το µεγάλο του πολιτικό εκτόπισµα, δεν το επέτρεψε. Πήρε τον λόγο και αυτογελοιοποιήθηκε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Πέτσας για να κάνει µια µικρή παρέµβαση για µια
τροπολογία και θα δώσω αµέσως µετά τον λόγο στον κ. Βελόπουλο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Θα ήθελα να
καταθέσω νοµοτεχνική βελτίωση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Πέτσα,
έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω µια παρέµβαση για µισό λεπτό για το εξής.
Αναφέρθηκε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σε µια
κοινή υπουργική απόφαση. Δυστυχώς δεν έµεινε στην Αίθουσα
για να ακούσει τον αντίλογο.
Είπε ότι δήθεν εµείς θέλουµε µπαταξήδες εργοδότες και απλήρωτους εργαζόµενους. Δυστυχώς διάβασε την εφηµερίδα,
αλλά όχι το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. Και αναφέρω χαρακτηριστικά την τροποποίηση στην υπουργική απόφαση που φέρει την υπογραφή µου:
Προστέθηκε άρθρο 4Α στην ΚΥΑ που εξειδικεύει την ενίσχυση
για τις εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Ο τίτλος είναι «Εκχώρηση της ενίσχυσης σε εργαζόµενους». Και διαβάζω επί λέξει:
«Σε περίπτωση που µία επιχείρηση έχει οφειλές, δεδουλευµένες
αποδοχές, επιδόµατα εορτών, αδείας κ.λπ. προς τους εργαζόµενους, που απασχολεί κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής προκειµένου να υπαχθεί στο πρόγραµµα,
υποχρεούται να εκχωρήσει στους εργαζόµενους το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται µέχρι το ύψος των ανωτέρω αναφεροµένων οφειλών σε αυτούς. Σε περίπτωση που το ποσό της ενίσχυσης δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των ανωτέρω αναφεροµένων οφειλών, το ποσό της ενίσχυσης θα κατανεµηθεί
αναλογικά σε όλους τους εργαζόµενους στους οποίους η επιχείρηση οφείλει».
Νοµίζω ότι µε αυτό αποδεικνύεται ποιος ενδιαφέρεται για τους
εργαζόµενους και ποιος όχι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, να ζητήσω συγγνώµη. Είναι δικό µου το λάθος.
Αυστηρά για πέντε λεπτά, έχετε τον λόγο, κύριε Βελόπουλε,
και αµέσως µετά ο κύριος Υπουργός.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Θα µου επιτρέψετε να πω ότι θα είναι παραπάνω η παρέµβαση, γιατί άλλοι µίλησαν τριάντα πέντε λεπτά και εγώ µόνο για
δεκαπέντε λεπτά χθες. Ζητώ συγγνώµη, αλλά έτσι είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Μιλήσατε χθες, κύριε
Βελόπουλε, και πήρατε κανονικά τον χρόνο σας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Το Προεδρείο θα είναι αντικειµενικό και ακριβοδίκαιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας παρακαλώ, σεβαστείτε τη διαδικασία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Θα σας σεβαστούµε, αν µας σέβεστε κι εσείς. Θέλουµε
ισηγορία. Θα το σεβαστώ όσο µπορώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ισηγορία σηµαίνει ότι
πρέπει να µιλήσουν όλοι σε αυτή την Αίθουσα και κυρίως οι Βουλευτές.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Θα το σεβαστώ. Ήδη περνάει ο χρόνος και µας κλέβετε
περίπου ενάµισι λεπτό.
Να ξεκινήσουµε, λοιπόν την παρέµβαση µε αυτό που είδαµε.
Ξέρετε, έχω κουραστεί καθηµερινά να βλέπω ψευτοαντιδικίες,
ψεύτικους διαξιφισµούς. Και όλα αυτά γίνονται την ώρα των ειδήσεων. Συµπτωµατικά µαλώνουν οι Υπουργοί ή ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης από τις 19.00’ µέχρι τις 20.30’. Η
ώρα του θεάµατος! Βγαίνει ο ένας λέει αυτό, απαντά ο άλλος.
Και απαντάει ξανά για να παίξουν οι ατάκες στα δελτία ειδήσεων.
Ξέρετε, έχω κουραστεί µε αυτή την ιστορία, γιατί ήµουν και
πριν εδώ, κύριοι συνάδελφοι, πολύ πριν µπείτε εδώ µέσα. Αυτό
είναι ένα συµφωνηµένο θέατρο του παραλόγου για επικοινωνιακούς λόγους. Ε, λοιπόν, µας λέτε πού ψευτοδιαφωνείτε.
Να σας πω εγώ, λοιπόν, πού συµφωνείτε και δεν µας λέτε πού
διαφωνείτε. Στο σκοπιανό, τα ελληνοτουρκικά, τους λαθροεισβολείς και την πραγµατική οικονοµία συµφωνείτε. Απλά έρχεστε
εδώ και κάνετε πως διαφωνείτε. Ήρθε ο κ. Τσίπρας και είπε στον
φίλο µου τον Άδωνι Γεωργιάδη κάποια πράγµατα, πήρε τον λόγο
ο Άδωνις, πήρε τον λόγο ο Τζανακόπουλος, πέρασε η ώρα, κά-
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ναµε τη δουλειά µας. Κοµµατική πελατεία, κοµµατικό ακροατήριο. Είµαστε καλά, κάναµε την εργασία µας. Δεν είναι έτσι.
Εγώ πάντως είµαι χαρούµενος σήµερα γιατί βγήκαµε από την
κρίση. Το είπε ο κ. Τσίπρας. Έχουµε βγει από την κρίση. Βρέχει
ήδη λεφτά έξω, κύριε Παππά. Ήδη βρέχει λεφτά. Όποιος θέλει
µπορεί να πάει έξω να µαζέψει τα ευρώ που πέφτουν από τον ουρανό, γιατί βρήκαµε από την κρίση!
Λοιπόν, κάποια στιγµή να καταλάβουµε ότι η κρίση υπάρχει και
θα υπάρχει γιατί είµαστε υπό επιτροπεία και δεν µπορούµε να
βρούµε ένα αναπτυξιακό σχέδιο…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ επιβάλετε την τάξη γιατί δεν γίνεται έτσι.
Εγώ τουλάχιστον και η δική µου οµάδα, όταν µιλάει κάποιος,
κάθοµαι και ακούω. Ούτε συνοµιλώ µε κάποιον, ούτε κάθοµαι
σκαµνάκι να µιλήσω µε κάποιον άλλο. Τι πράγµατα είναι αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ για λίγη ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Γι’ αυτό δεν µας σέβεται ο ελληνικός λαός, κύριοι συνάδελφοι. Τουλάχιστον ας βγάλουµε το «µεροκάµατο» των µισθών
που παίρνουµε σεβόµενοι ο ένας τον άλλον. Να υπάρχει αλληλοσεβασµός.
Εγώ περίµενα υποµονετικά δύο ολόκληρες ώρες, έδωσα τη
θέση µου σε άλλους συναδέλφους, ενώ θα µπορούσα να παρέµβω, δεν το έκανα. Τουλάχιστον σεβαστείτε µας. Είναι απλά
τα πράγµατα.
Πάµε στη «NOVARTIS». Εγώ θα επικαλεστώ µόνο τις λέξεις
που ακούστηκαν εδώ µέσα: Σκευωρία, απειλές, εκβιασµοί, χρηµατισµός. Αυτό δεν είναι πολιτικό σύστηµα. Αυτό είναι Κόζα Νόστρα! Αυτά ακούγονται εκατέρωθεν, όχι µόνο από τη µία πλευρά.
Αν, λοιπόν, όλα αυτά εσάς σας ικανοποιούν, εµάς δεν µας ικανοποιούν.
Και επαναλαµβάνω το ρητορικό -αλλά ουσιαστικό- µας ερώτηµα. Τα λεφτά που χάθηκαν θα επιστραφούν; Τα λεφτά που
έκλεψαν οι γιατροί θα τα πάρουµε πίσω από τη «NOVARTIS»;
Δύο δισεκατοµµύρια ευρώ είναι. Δεν τα χρειαζόµαστε; Εδώ ο κύριος Υπουργός για το ένα δισεκατοµµύριο έλεγε ότι θα καταστραφεί η οικονοµία από την Golden Visa. Για τα δύο δισεκατοµµύρια της «NOVARTIS» δεν θα καταστραφεί το κράτος; Αυτά
είναι που εµένα µε ενοχλούν και είναι ουσιώδη.
Χθες η Ελληνική Λύση έκανε µια παρέµβαση. Είπε για τις χρεώσεις των τραπεζών. Σήµερα ο Πρωθυπουργός προς τιµήν του
κάλεσε τους τραπεζίτες και είπε το εξής αµίµητο. Ζήτησε από
τους τραπεζίτες ο Πρωθυπουργός! Ζήτησε από τους τραπεζίτες
ο Πρωθυπουργός;
Έπρεπε να απαιτήσει ο Πρωθυπουργός. Και ξέρετε γιατί; Με
τόσες ανακεφαλαιοποίησεις οι τράπεζες δεν είναι των τραπεζιτών αλλά του ελληνικού λαού! Για να λέµε όλη την αλήθεια.
Άκου, «ζήτησε»! Να απαιτήσει, αυτό είναι το ουσιαστικό. Ζήτησε
ο Πρωθυπουργός της χώρας το αυτονόητο να µην κλέβουν µε
τις χρεωστικές κάρτες, αλλά και µε τις κάρτες τον ελληνικό λαό,
τον συνταξιούχο και όποιον πάει να βγάλει ένα εξτρέ.
Πάµε στα ουσιώδη, γιατί εγώ δεν θέλω να κοροϊδεύω τον
κόσµο. Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, αυτό εδώ λέγεται νοµοσχέδιο µε τόσες τροπολογίες; Αυτές εδώ είναι οι τροπολογίες.
Είµαστε µε τα καλά µας; Διακωµωδούµε τη δουλειά µας, εν πάση
περιπτώσει, το λειτούργηµά µας; Είναι απίστευτο! Πόσες τροπολογίες έχει; Έχει συνολικά είκοσι µία τροπολογίες, εκ των οποίων
οι δεκατρείς είναι εκπρόθεσµες. Έτσι νοµοθετείτε; Αυτό είχατε
ως σχέδιο; Αυτό ήταν το όραµα για την πατρίδα, το µεταρρυθµιστικό του κ. Μητσοτάκη, που µας προώθησε ένα πρόσωπο -αν
θέλετε- µεταρρυθµιστού; Έτσι θα συνεχίσει η δουλειά στην Ελλάδα; Θα κάνουµε τροπολογίες στο πόδι;
Οι έντεκα είναι δικές σας και δεν είναι δική σας η εργολαβία.
Όχι, έχει και από εδώ. Είναι και από δω η εργολαβία. Η εργολαβία τροπολογιών έχει γίνει και από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και
ξέρετε γιατί το κάνετε; Γιατί εξυπηρετείτε κόσµο. Κάνετε ρουσφέτια. Εξυπηρετείτε κοινωνικές οµάδες, γιατί ψάχνετε ψήφους,
εξυπηρετούνται και αυτοί.
Καταπατάµε τον Κανονισµό της Βουλής! Παραβιάζουµε τον
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όρο της δηµοκρατίας ότι πρέπει ο Βουλευτής να είναι µελετηµένος όταν έρχεται εδώ µέσα. Πώς θα µελετήσουµε τα νοµοσχέδια; Είναι τα ρουσφετάκια, ουσιαστικά, που κάνετε καθηµερινά.
Υπάρχουν θέµατα άσχετα µε το νοµοσχέδιο. Τι σχέση έχουν
τώρα οι υδρογονάνθρακες µε το αναπτυξιακό νοµοσχέδιο, που
θα το περάσετε µε τροπολογία; Πείτε µου εσείς, τι σχέση έχει.
Σας επαναλαµβάνω, καµµία. Οι λιγνίτες, οι καταχρηστικές χρεώσεις τραπεζών, ενίσχυση για ιατρικούς ελέγχους ζώων, ενίσχυση πληγεισών περιοχών, εργασία σε υποβρύχια -αναπτυξιακό
και αυτό!- απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ ακινήτου στη Φλώρινα, είναι
τροπολογίες επί τροπολογιών.
Εµείς σε µερικές θα πούµε ναι. Είναι δεδοµένο. Όχι γιατί συµφωνούµε µε τη λογική σας, αλλά κάποια στιγµή πρέπει να σταµατήσει αυτή η ιστορία. Σταµατήστε τις τροπολογίες. Είναι
ντροπολογίες! Δεν είναι σωστή η διαδικασία.
Πάµε σε µια τροπολογία του κ. Σταϊκούρα. Είναι η 69/2019.
Ουσιαστικά δίνετε συγχωροχάρτια σε καρτέλ εργολάβων. Το ξέρετε αυτό; Εξυπηρετείται εργολάβους. Το αντιλαµβάνεστε; Ακούστε: «Αναστολή ποινικών και διοικητικών µέτρων σε όσους
υπήχθησαν σε καθεστώς διευθέτησης επιείκειας της επιτροπής
ανταγωνισµού». Τους τιµωρεί, δηλαδή, η επιτροπή ανταγωνισµού
γιατί έκαναν καρτέλ και έρχεστε εσείς και τους βάζετε στην κολυµπήθρα του Σιλωάµ και τους αθωώνετε, τους µεγαλοεργολάβους, τους νταβατζήδες. Έτσι τους έλεγε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής εδώ. Τους έλεγε νταβατζήδες.
Και σήµερα τους αθωώνετε µε µία τροπολογία και δεν ντρέπεστε, δεν αισχύνεστε;
Επίσης 80 εκατοµµύρια ευρώ είναι το σύνολο των προστίµων
και 1 δισεκατοµµύριο η ζηµιά στο δηµόσιο. Για το 1 δισεκατοµµύριο έκλαιγε ο Άδωνις, εδώ που χάναµε από την Golden Visa
και έλεγε ότι θα χρεοκοπήσει το κράτος. Και αυτή η ιστορία είναι
1 δισεκατοµµύριο.
Άρα, λοιπόν, να το ξαναπώ. Τους δίνετε τη δυνατότητα να συµµετέχουν και πάλι σε δηµόσιους διαγωνισµούς καταχρηστικά.
Και αυτό για µας είναι παράνοµο. Δεν µπορείτε να εξαγνίζετε παράνοµους εργολάβους. Σταµατήστε το πια.
Πάµε στο νοµοσχέδιο. Έπρεπε να αλλάξετε τον τίτλο: «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες Μαρινακικές διατάξεις» έπρεπε να
λέγεται. Έτσι έπρεπε να λέγεται το νοµοσχέδιο. Για τον φίλο
τους τον Μαρινάκη γίνεται η ιστορία, ο οποίος έχει εφηµερίδες,
έχει τηλεοράσεις. Τον φοβούνται, τον αγαπάνε, κουµπάροι είναι.
Το καταλαβαίνω. Αλλά τόση πρεµούρα για τον κ. Μαρινάκη, ειλικρινά δεν µπορώ να την καταλάβω.
Όσο για τον κ.Τσίπρα ενηµερώστε τον ότι, οι εξορύξεις δίνουν
στην Ελλάδα 3% στο ΑΕΠ. Είπε ο κ. Τσίπρας ότι οι εξορύξεις δεν
δίνουν στο ΑΕΠ. Δίνουν 3%. Συµβάλλουν κατά 3% τουλάχιστον
στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν µας. Άρα, λοιπόν, µη λέγονται
πράγµατα που δεν ισχύουν. Ας έρθει διαβασµένος καµµιά φορά.
Και θα κλείσω για να µην καταχρώµαι τον χρόνο σας. Ο κ. Τσίπρας, λοιπόν, µας είπε για όλα αυτά που έκανε η κυβέρνησή του.
Μας είπε για τις πληγές που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι παράσηµα
στο κορµί του. Στο τέλος θα γίνετε και Ιώβ εσείς του ΣΥΡΙΖΑ.
Μαρτυρική διαδικασία! Τέτοιο µαρτύριο κυβερνησιµότητας, βρε
παιδί µου, δεν το περίµενα ούτε εγώ! Πολλές πληγές και πολλά
παράσηµα!
Άκουσα το πρωί τον κ. Λοβέρδο να λέει ότι πρέπει κάποια
στιγµή ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, να απολογηθεί
για το πρώτο εξάµηνο. Εµείς, λοιπόν, σας δίνουµε δέκα βουλευτές, για να βάλετε τους άλλους είκοσι εσείς ή το ΠΑΣΟΚ για να
πάµε σε µία εξεταστική επιτροπή, για να δούµε τι έκανε ο Βαρουφάκης ή ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρώτο εξάµηνο και χάσαµε δισεκατοµµύρια. Γιατί αθωώσατε τον κ. Τσίπρα εσείς –γι’ αυτό λέω για
ψευτοαντιδικίες- για το πρώτο εξάµηνο και αυτό είναι λυπηρό για
τη Νέα Δηµοκρατία.
Όσο για τις αµοιβές των 7.600 ευρώ στις ΔΕΚΟ, τι να πω;
Τους δίνετε 7.600 ευρώ, όταν εσείς παίρνετε πέντε και έξι χιλιάρικα. Θα παίρνει ο άλλος, ο αποτυχηµένος Βουλευτής, 7.600
ευρώ. Και φέρνετε εδώ προκλητικά το νούµερο αυτό, όταν ο
άλλος παίρνει 700 ευρώ ή 600 ευρώ ή 400 ευρώ το µήνα.
Γιατί το κάνετε αυτό; Για ποιον λόγο; Για να εξυπηρετήσετε τη
στρατιά των πραιτοριανών των υποψηφίων αποτυχηµένων Βου-
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λευτών σας; Γι’ αυτό το κάνετε; Και αυτό λέγεται ισοδικία; Αυτό
λέγεται σοβαρή διακυβέρνηση;
Θα πω κάτι στον φίλο µου τον Άδωνι Γεωργιάδη για τον κ. Μητσοτάκη. Αντιλαµβάνοµαι ότι έµαθες τη λεξιπλασία του Πρωθυπουργού. Η ελληνική λέξη Macedonia θα γράφεται µε «κ» και η
σκοπιανή µε «c»στα προϊόντα. Το µάθατε εσείς, κύριοι, της βόρειας Ελλάδος; Πλέον τα µακεδονικά προϊόντα θα λέγονται µακεδονικά µε «κ» και των άλλων θα λέγονται µε «c»! Μιλάµε για
φοβερό µυαλό, µιλάµε για τροµακτικό µυαλό, για ευφυία Αϊνστάιν. Βαφτίζετε το «c» και το «κ» για να αλλάξετε την έννοια του
όρου. Αλλάζει το Macedonia µε το Makedonia; Είστε µε τα καλά
σας; Έτσι κάνετε πολιτική;
Κλείνω, λοιπόν, µε το εξής για να τελειώνει η ιστορία. Και θα
το κάνω µε πόνο ψυχής. Επιχειρείτε µε κάθε τρόπο, κύριοι συνάδελφοι, να αποκαλέσετε ρατσιστές τους Έλληνες. Επικαλείστε
συνεχώς το ρατσισµό των Ελλήνων. Και λέτε ότι οι Έλληνες είναι
ρατσιστές, στα Βρασνά οι Έλληνες ήταν ρατσιστές. Όπου αντιδρά ο Έλληνας και δεν είναι µε τη δική σας ρότα, είναι ρατσιστής.
Εγώ, λοιπόν, θα το αντιστρέψω, γιατί βάζετε τα «παπαγαλάκια», τους δηµοσιογράφους και τα κανάλια να λένε το ίδιο
πράγµα. Δεν είναι θέµα ευρωπαϊκό και το λέω στο ΠΑΣΟΚ. Άκουσα την κ. Γεννηµατά. Δεν είναι το θέµα των λαθροεισβολέων,
µεταναστών, προσφύγων ευρωπαϊκό. Δυστυχώς, έχει γίνει ελληνικό µόνο. Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να µας βοηθήσουν. Δεν το
καταλαβαίνετε αυτό;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Δεν µπορώ να καταλάβω την εµµονή σας. Είναι δικό µας θέµα!
Είναι θέµα της Ελλάδος και των Ελλήνων.
Και λέω λοιπόν: Ποιος είναι ρατσιστής; Αυτός που δίνει 400
ευρώ και 500 ευρώ το µήνα επίδοµα στον Ιµπραήµ ή αυτός που
φορολογεί κάθε µήνα τον Έλληνα; Ποιος είναι ρατσιστής; Αυτός
που ουσιαστικά δίνει στέγη δωρεάν και κάνει κατασχέσεις στο
σπίτι του Έλληνα; Ποιος είναι ρατσιστής; Αυτός που δίνει δωρεάν τηλέφωνο στον Ιµπραήµ και ο Έλληνας πληρώνει; Ποιος
είναι ρατσιστής; Αυτός που έδιωξε διακόσιες χιλιάδες ελληνόπουλα και θέλει να φέρει ένα εκατοµµύριο λαθροεισβολείς;
Ποιος είναι ρατσιστής, λοιπόν, µε βάση την απλή λογική;
Θα σας το πω εγώ. Ρατσιστές είστε όλοι εσείς εναντίον των
Ελλήνων, γιατί πολύ απλά αγαπάτε περισσότερο αυτούς που έρχονται εδώ και όχι τους Έλληνες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κλείνοντας να πω κάτι αυτονόητο. Επειδή µιλάτε συνεχώς για
τη µετανάστευση και το push back. Ξέρετε, κύριοι ποιοι είναι
στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του ΟΗΕ; Ξέρετε; Το
έχετε ψάξει; Θα σας πω εγώ, λοιπόν, τώρα. Είναι η Σαουδική
Αραβία -όπου τη γυναίκα την έχουν για πράγµα- το Πακιστάν, η
Σοµαλία, η Νιγηρία, το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Κούβα, η Κίνα, η Βενεζουέλα, η Μαυριτανία, το Σουδάν και η Λιβύη. Δεν έχει πλάκα;
Αυτοί που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα στις χώρες
τους όλων των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ και των οµοφυλοφίλων, θα
γίνουν κήνσορες, για να µου πούνε εµένα ότι είµαι υποχρεωµένος να δέχοµαι τον κάθε Ιµπραήµ. Όχι, κύριοι, αυτά κοµµένα. Θα
κλείσουµε τα σύνορα, θα κλείσουµε τις ΜΚΟ, θα τους πάµε στα
ακατοίκητα νησιά και τελειώνει το πρόβληµα. Τελεία και παύλα.
δεν υπάρχει άλλη λύση. Καταλάβετε το στη Νέα Δηµοκρατία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε τον
κύριο Πρόεδρο.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός, κ. Χατζηδάκης για δέκα λεπτά µε
σχετική ανοχή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ο κ. Τσίπρας θεώρησε µείζον αµάρτηµα της Νέας Δηµοκρατίας
ότι είναι φιλική στην επιχειρηµατικότητα. Κυρίες και κύριοι του
ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει λόγος να κουράζεστε. Ναι, είµαστε φιλικοί
στην επιχειρηµατικότητα, γιατί τη θεωρούµε µοχλό για την ανάπτυξη της οικονοµίας. Εσείς µόνο στα δικά σας δόγµατα θεωρούσατε ότι µπορεί να υπάρξουν επενδύσεις χωρίς επενδυτές
και εργαζόµενοι χωρίς επιχειρηµατίες. Εµείς µε την ψήφο του
ελληνικού λαού κάνουµε αυτή τη στροφή, που είναι βασική προ-
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ϋπόθεση για να προχωρήσει µπροστά η χώρα. Και επειδή δεν
µπορείτε να αντιληφθείτε αυτό το πνεύµα, θεωρείτε ότι κάνουµε
χάρες.
Εσείς, λοιπόν, που δεν κάνατε χαρές -και αναφέροµαι στο πρόσωπο που αναφερθήκατε και εσείς, στον κ.Μαρινάκη- θέλω να
µου πείτε κάτι. Εσείς στον διαγωνισµό, που έπεσε στο Συµβούλιο
της Επικρατείας, δεν δώσατε στον κ. Μαρινάκη κανάλι και στη
συνέχεια περιχαρής το ανακοίνωσε ο κ. Παππάς; Δεν λέω ότι
ήταν χάρη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Είναι σοβαρά πράγµατα αυτά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Λέω µε τη δική σας λογική, κύριε Παππά. Δώσατε κανάλι, το ανακοινώσατε περιχαρής στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης -το έχει πει χωρίς να
διαψευσθεί- µπαινόβγαινε στο Μαξίµου κάθε τρεις και λίγο.
Τότε δεν σας πείραξε ο κ. Μαρινάκης, δεν ήταν συνδεδεµένος
µε όλα αυτά που το συνδέετε, τώρα τα θυµηθήκατε. Θέλετε και
τα µόνα και τα ζυγά δικά σας.
Ε, λοιπόν ο κόσµος το ξέρει, βλέπει και κρίνει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Η διαφορά είναι ότι εµείς τον βάζαµε να
πληρώνει, ενώ εσείς τον πληρώνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Μη διακόπτετε παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Αλλά, δεν πρόκειται να σας χαριζόµαστε.
Ο κ. Τσίπρας είπε µιλώντας για την οικονοµική λογική αυτού
του νοµοσχεδίου ότι το νοµοσχέδιο αυτό µας θυµίζει τα αίτια της
κρίσης, γιατί έπεσε έξω η Ελλάδα. Έπεσε έξω η Ελλάδα, δηλαδή,
γιατί η Ελλάδα υπήρξε φιλική στην επιχειρηµατικότητα.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, αυτό είναι δική σας εκτίµηση. Και, προφανώς, επειδή είναι δική σας εκτίµηση, την υποστηρίξατε συνεπώς
και µετά τη στροφή που κάνατε –ευτυχώς, δόξα τω Θεώ- το καλοκαίρι του 2015 σε σχέση µε το ευρώ. Γι’ αυτό, προφανώς,
επειδή πιστεύετε όλα αυτά για την επιχειρηµατικότητα, υιοθετήσατε εικοσιεννέα φόρους στα τεσσεράµισι χρόνια που µείνατε
στην εξουσία. Και γι’ αυτό επειδή πιστεύετε αυτά για την επιχειρηµατικότητα, είχατε φέρει ένα ολόκληρο νοµοσχέδιο, µε το
οποίο καταργήσατε προηγούµενο δικό µας, το οποίο εν πολλοίς
προέβλεπε αυτά από το 2014. Και αν έµενε η απλούστευση της
αδειοδότησης από το 2014, σήµερα θα ήταν διαφορετικά τα
πράγµατα για την ανάπτυξη, για την ανεργία, και για τις προοπτικές των νέων ανθρώπων. Υπήρχε οριζόντια απλούστευση των
αδειοδοτήσεων και το καταργήσατε περιορίζοντας τους τοµείς
µόνο σε τρεις. Βγάλτε άκρη. Είναι τα ΣΥΡΙΖΑ nomics, τα οικονοµικά του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία τα υποστηρίζει ο κ. Τσίπρας.
Ο κ. Τσίπρας ήρθε σήµερα µε µία -δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω- έτσι πάντως πολύ παράξενη πολιτική και οικονοµική αντίληψη να µας κουνήσει το δάχτυλο και να µας πει ότι όλα ήταν
καλά, τα χρόνια που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα ήταν καλά, διότι
µεταξύ των άλλων, ιδρύσατε -τώρα πέντε-έξι µήνες πριν πέσετετην Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία Αναπτυξιακή Τράπεζα -το ξέρουν όλοι που ασχολούνται µε τα συγκεκριµένα ζητήµατα- είναι
πολύ απλά ένα πουκάµισο αδειανό, η µετεξέλιξη του ΕΤΕΑΝ. Και
ήρθε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα να κοµπάσει για αυτό το
µεγάλο κατόρθωµα.
Ξέχασε, βεβαίως, να µας πει ότι τα τεσσεράµισι χρόνια τα δικά
σας -για να µην το κάνω πολύ περίπλοκο- το χάσµα που δίεπε
την Ελλάδα µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οικονοµικά,
από πλευράς Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, διευρύνθηκε, µεγάλωσε το χάσµα που µας χωρίζει µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι κοιτάζαµε µε τα κιάλια την πρόοδο της
Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Κύπρου. Αυτή ήταν η αναπτυξιακή σας πολιτική, εσάς των σηµερινών εισαγγελέων.
Αλλά ξεχάσετε και κάτι πιο βασικό ότι ενώ όλα πήγαν καλά χάσατε τις εκλογές. Γιατί τις χάσετε τις εκλογές; Αυτό θυµίζει το
«η εγχείρηση επέτυχεν, αλλά ο ασθενής απεβίωσε». Ε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, κάποιοι λόγοι υπήρχαν που χάσατε τις εκλογές!
Αντί, λοιπόν, να κουνάτε το δάχτυλο σε αυτή την Κυβέρνηση
των εκατό ηµερών, κοιτάξτε και τους εαυτούς σας. Λίγη σεµνότητα πολιτική δεν βλάπτει, επιτέλους! Δεν βλάπτει! Δείτε τα λάθη
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σας. Το 30%-31% του ελληνικού λαού σας ψήφισε. Οφείλετε,
πρώτα και κύρια στους δικούς σας ψηφοφόρους, να έχετε στοιχειώδη πολιτική υπευθυνότητα.
Μας είπε ο κ. Τσίπρας ότι τελείωσαν τα µνηµόνια. Δεν υπάρχουν τα µνηµόνια. Μπράβο! Προφανώς, εγώ ζω σε οπτασίες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Υπάρχει µνηµόνιο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Διότι, κύριε Παππά, αυτές τις µέρες διαπραγµατευόµαστε, για να κλείσει το καινούργιο review µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τους άλλους θεσµούς -όπως τώρα λέγονται- και
κάνουµε συναντήσεις. Και κάνω εγώ συναντήσεις για τη ΔΕΗ και
τα ενεργειακά. Γιατί τις κάνουµε αυτές τις συναντήσεις άραγε;
Από χόµπι; Έχουµε κάποιο λόγο να κάνουµε τέτοιες συναντήσεις, αν η χώρα είναι απελευθερωµένη από την επιτήρηση και
από την τρόικα;
Και θέλω να κάνω και µερικά άλλα σχόλια, για επιµέρους παρατηρήσεις του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας θυµήθηκε ότι είναι εναντίον των µεταλλευτικών επιχειρήσεων, οι οποίες, βεβαίως συµβάλλουν στο ΑΕΠ, συµβάλλουν στο 3,5% του ΑΕΠ και εµείς, προφανώς, θεωρούµε ότι η µεταλλευτική δραστηριότητα, είναι µια
επιχειρηµατική δραστηριότητα που συµβάλλει στην ανάπτυξη και
δηµιουργεί θέσεις εργασίας.
Εµείς αυτό το πιστεύουµε τυχαία; Δεν µπορούµε, βέβαια, να
σας παρακολουθήσουµε στα συγκεκριµένα ζητήµατα, διότι εσείς
έχετε το παγκόσµιο ρεκόρ, το οποίο το πετύχατε πριν από µερικές µέρες στη Βουλή. Φέραµε εδώ, χωρίς να αλλάξουµε ούτε
ένα κόµµα τη δική σας σύµβαση για τους υδρογονάνθρακες, την
οποία υπογράψατε δέκα ηµέρες πριν από τις εκλογές στις 27
Ιουνίου 2019, για την οποία είχε µιλήσει πανηγυρικά ο κ. Τσίπρας
τότε ως Πρωθυπουργός, και εσείς αφήνοντας όλους µας εδώ
εµβρόντητους, αρνηθήκατε να την ψηφίσετε.
Ε, λοιπόν, δεν έχουµε αυτή την πολιτική. Εµείς δεν έχουµε σηµαία ευκαιρίας σε σχέση µε την επιχειρηµατικότητα. Είµαστε
σταθερά υπέρ της επιχειρηµατικότητας, γιατί τη θεωρούµε προϋπόθεση για να πάει µπροστά η χώρα.
Από κει και πέρα θέλω να κάνω κι άλλη µία παρατήρηση σε
σχέση µε τα media. Ο κ. Τσίπρας εµφανίστηκε ως ο αδικηµένος
των media, αυτός που δεν τον υποστήριξε κανένας, που δεν είχε
φωνή να ακουστεί! Μάλιστα. Αλλά για πείτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ -και νοµίζω σε αυτό µπορεί να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες τι ακριβώς συµβαίνει- πως δικαιολογείται, ακόµα και στα τελευταία χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, που τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ έπεφταν, να ανοίγουν ολοένα και νέες εφηµερίδες, οι οποίες υποστήριζαν στα περίπτερα τη γραµµή του
ΣΥΡΙΖΑ. Πώς δικαιολογείται το ίδιο πράγµα µε τις ιστοσελίδες,
ήταν σύµπτωση, ήταν αστοχία της φύσης ή µήπως δεν είστε και
τόσο αθώοι όσο θέλετε να παρουσιάζεστε; Νοµίζετε ότι θα καθόµαστε να σιωπούµε, να ακούµε αυτή την επίδειξη πολιτικού
θράσους και να µη σας δίνουµε απαντήσεις; Δεν θέλουµε να αδικήσουµε κανέναν, αλλά εδώ υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριµένοι
αριθµοί και συγκεκριµένα περιστατικά.
Και προχωρώ µε τα εργασιακά. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε εδώ
πέρα ένα Αρµαγεδδώνα ότι θα καταστραφούν οι εργαζόµενοι.
Λοιπόν, ακούστε. Μίλησε για το ότι θα µειωθούν οι αµοιβές στα
ξενοδοχεία. Γράψτε το: Δεν θα µειωθούν οι αµοιβές τα ξενοδοχεία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Με συγχωρείτε, εδώ είναι η µελέτη!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Και οι καλύτεροι µάρτυρες, κύριε Παππά, θα
είναι σε λίγο καιρό οι εργαζόµενοι στα ξενοδοχεία, οι οποίοι θα
κρίνουν και εσάς και εµένα, γι’ αυτά τα οποία λέµε.
Βεβαίως δεν µπορείτε να δηµιουργείτε τεχνητή σύγχυση για
µονάδες οι οποίες είναι σε πτωχευτική ή προπτωχευτική διαδικασία. Τι θέλετε να κάνουµε γι’ αυτές τις µονάδες; Να τους δώσουµε ακόµα µια σπρωξιά και να πέσουν στο γκρεµό και µαζί
τους και οι εργαζόµενοι που δουλεύουν σε αυτές τις µονάδες;
Γι’ αυτόν το λόγο προβλέπουµε και αυτές τις ειδικές επιχειρησιακές συµβάσεις, που θα είναι κάτι καινούργιο. Το είχαµε πει µε
θάρρος και παρρησία πριν από τις εκλογές και µάλιστα κατ’ επανάληψη. Και λέµε κάτι πάρα πολύ απλό: Αν µια επιχείρηση κινδυνεύει και οι ίδιοι οι εργαζόµενοι έχουν και τα βρουν µε την
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εργοδοσία, δεν είναι θέµα ούτε του κ. Μητσοτάκη ούτε του κ.
Τσίπρα ούτε κανενός άλλου, να φροντίσει πριν από αυτούς γι’
αυτούς. Προσθέτουµε, µάλιστα, συγκεκριµένη διάταξη ότι σε
αυτές τις συµβάσεις πρέπει να διατηρούνται όλες οι θέσεις εργασίας. Κάποια στιγµή, λοιπόν, θα πρέπει να µπει τέλος στη διαστρέβλωση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ναι να σας πω και κάτι άλλο; Γιατί δεν πρόκειται να σας χαρίσουµε τίποτα και να το ξέρετε αυτό το πράγµα. Μιλάτε συνέχεια
για τους εργαζόµενους, τους εργαζόµενους, τους εργαζόµενους. Έγιναν εκλογές πριν από τρεις µήνες. Ποιόν ψήφισαν πλειοψηφικά οι εργαζόµενοι, εσάς ή εµάς; Όλος ο κόσµος ξέρει –το
είπαν όλες οι δηµοσκοπήσεις, όλα τα exit polls- ότι περισσότεροι
εργαζόµενοι ψήφισαν αυτή εδώ την παράταξη, παρά τη δική σας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι,
λίγη ησυχία σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας): Γιατί οι εργαζόµενοι αφού σας δοκίµασαν, αφού
δοκίµασαν την πουτίγκα του ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβαν ότι η πουτίγκα
αυτή, ήταν τελικά πολύ πικρή.
Γιατί οι εργαζόµενοι δεν χρειάζονται λόγια. Χρειάζονται έργα.
Οι εργαζόµενοι έχουν καταλάβει ότι βασική προϋπόθεση για να
προχωρήσει µπροστά η χώρα, είναι οι επενδύσεις. Και γι’ αυτό
το νοµοσχέδιο αυτό έχει και τον τίτλο: «Επενδύω στην Ελλάδα».
Αυτό είναι το Α και το Ω της προόδου. Αυτό γίνεται σε όλη την
Ευρώπη και σε όλες τις προηγµένες χώρες διεθνώς.
Τώρα αν εσείς µένετε µε αυτή την ανάγνωση της ιστορίας και
της οικονοµίας, είναι πρόβληµά σας. Αλλά το πρόβληµά σας δεν
θα γίνει πρόβληµα των Ελλήνων πολιτών.
Και µια τελευταία παρατήρηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι περήφανος για
το πρωτογενές πλεόνασµα- µε το οποίο δηµιούργησε αυτά τα
περίφηµα «µαξιλαράκια» τα οποία δεν ξέρουµε τι να τα κάνουµετων 11 δισεκατοµµυρίων ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Νοµίζω ότι πιο πολύ από το πρωτογενές πλεόνασµα της οικονοµίας,
σας χαρακτηρίζει ένα πρωτογενές πλεόνασµα πολιτικού θράσους και αλαζονείας.
Εγώ αυτό κατάλαβα από την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα. Δεν
ήταν µόνο ότι δεν υπήρχε κανένα ίχνος αυτοκριτικής τρεις µήνες
µετά τις εκλογές. Ήταν κυρίως αυτό το εισαγγελικό ύφος, το
οποίο προσβάλλει τη νοηµοσύνη του µέσου Έλληνα πολίτη.
Ο κ. Τσίπρας πιστεύει ότι όλα τα έκανε καλά, ότι του χρωστάει
περίπου ο λαός. Όχι, δεν σας χρωστάει ο λαός. Εσείς χρωστάτε
στον λαό. Χρωστάτε µια συγγνώµη πρώτα απ’ όλα για τα ψέµατα
που είπατε, για την οπισθοδρόµηση που φέρατε στη χώρα, για
την πανθοµολογούµενη αποτυχία σας. Και αν βρείτε το θάρρος
να πείτε αυτή τη συγγνώµη, µπορεί ο κόσµος να σας ακούσει,
διαφορετικά θα µείνετε πολλά χρόνια στα έδρανα της Αντιπολίτευσης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Θα καλέσω τον Υπουργό Υγείας, κ. Κικίλια, να αναπτύξει την
τροπολογία του.
Έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία Πρόεδρε,
χρειάζοµαι είκοσι δευτερόλεπτα, όχι πέντε λεπτά.
Είναι µια τροπολογία η οποία αφορά δύο πράγµατα, πρώτον
τις εκατόν είκοσι δόσεις, όπως είχαν περάσει στο προηγούµενο
νοµοσχέδιο, που όριζε από το 2013 και µετά αναδροµικά, από
2012 προφανώς, για να µπορούν να εµπίπτουν σε αυτό οι ανάλογες ρυθµίσεις σε ό,τι έχει να κάνει µε τους κατόχους άδειας
κυκλοφορίας φαρµακευτικών προϊόντων.
Και το δεύτερο κοµµάτι της τροπολογίας έχει να κάνει µε καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης στα επιχειρησιακά προγράµµατα του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή για να µπορέσουµε
να επισπεύσουµε την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ εν
είδει ενδιάµεσης διαχειριστικής αρχής, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή του περιφερειάρχη, να είναι η αρχή η οποία
αναλογεί στο Υπουργείο Υγείας.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς, κύριε Υπουργέ.
Καλώ στο Βήµα τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Μαµουλάκη.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά την τετραετία 2015 - 2019
σηµειώθηκε µια εντυπωσιακή πρόοδος στις θεσµικές µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και
την υποβοήθηση της επιχειρηµατικότητας.
Σε αυτό το πεδίο η προηγούµενη κυβέρνηση επέδειξε εντυπωσιακή συνέπεια στην εφαρµογή µεταρρυθµίσεων, µε το βλέµµα
στραµµένο στην υποβοήθηση των επενδύσεων, µε σεβασµό στο
περιβάλλον και µε µέριµνες για το δηµόσιο συµφέρον και τη δηµόσια ασφάλεια, µε ελάχιστες τυµπανοκρουσίες και εντυπωσιακή αποτελεσµατικότητα, καθώς οι εν λόγω αλλαγές όχι µόνο
ψηφίζονταν αλλά και υλοποιούνταν.
Επιτρέψτε µου παραδείγµατα: Κτηµατολόγιο, απλοποιήσεις
την αδειοδότηση one-stop-shop στις επιχειρήσεις, νέος νόµος
για τις δηµόσιες προµήθειες και συµβάσεις παραχώρησης, οι
γνωστοί νόµοι ν. 4412 και ν. 4413, που θωράκιζαν θεσµικά µε
πολύ πιο βελτιωτικές κινήσεις το θεσµικό πλαίσιο αναφορικά µε
τις µελέτες και εκπονήσεις και εκτελέσεις έργων, νέο θεσµικό
πλαίσιο για τη χωροταξία, πλήρης ηλεκτρονικοποίηση του συστήµατος έκδοσης οικοδοµικών αδειών, νέο θεσµικό πλαίσιο για
τις στρατηγικές επενδύσεις και φυσικά νέος αναπτυξιακός νόµος.
Το παρόν νοµοσχέδιο είναι η απάντηση της Νέας Δηµοκρατίας
σε µεταρρυθµιστικές προσπάθειες τεσσάρων χρόνων. Ανέµπνευστο, χωρίς καµµία τοµή που ενδέχεται να δυσαρεστήσει εµπεδωµένα συµφέροντα της χώρας, µε πλήθος -επιτρέψτε µουατάκτως ερριµµένων ετερόκλητων, διάσπαρτων φωτογραφικών
διατάξεων.
Με το κείµενο αυτό ο κ. Γεωργιάδης µοιάζει µε κακό άριστο
µαθητή του έργου του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει φροντίσει να µελετήσει καλά
και να υπογραµµίσει κάθε σηµείο στο οποίο ο νοµοθέτης της
προηγούµενης κυβέρνησης έχει προσθέσει διατάξεις που µεριµνούσαν για το δηµόσιο συµφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος. Και τι κάνει στο τέλος; Με επιµέλεια αφαιρεί µία προς
µία τις εν λόγω διατάξεις.
Σε αυτό το σηµείο επιτρέψτε µου να τοποθετηθώ, για θέµατα
που αφορούν τον τεχνικό κλάδο και λόγω της ιδιότητός µου.
Δέκα µόλις ηµέρες πριν τις εκλογές του Τεχνικού Επιµελητηρίου
έχουµε αυτή την αιφνίδια αλλαγή, και στη διάρκεια της θητείας
των οργάνων αλλά και σε επίπεδο θεσµικών κινήσεων, όπως το
άρθρο 7, το κεντρικό σύστηµα αδειοδοτήσεων, που µόνο επίπλαστη µπορεί να χαρακτηριστεί αυτή η τιτλοποίηση, δεδοµένου ότι
χορηγούνται εφεξής οι πάσης φύσεως άδειες δόµησης λειτουργίας τόσο δηµοσίων όσο και ιδιωτικών έργων. Άρα, ουσιαστικά,
βάλλεται ευθέως η εκπόνηση, η επίβλεψη και εν γένει η εκτέλεση
όλων των έργων. Είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό που πρέπει να
το εκθειάσουµε.
Είδαµε, βέβαια, πριν από λίγα λεπτά και µια τροπολογία, όπου
υπεισέρχεται επιτέλους και ο ΥΠΕΝ σε αυτό και δεν είναι ζήτηµα
του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πραγµατικά αυτό µας εξέπληξε
εξαρχής.
Σε ένα ζήτηµα που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και νοµίζω
ότι το ζήσαµε και το µεσηµέρι και τώρα, καθώς έξω από το Κοινοβούλιο υπάρχουν κινήσεις διαµαρτυρίας γύρω από αυτό.
Άρθρο 179: Επιχειρείται η πλήρης αποδόµηση των κεντροβαρών και ιδιαίτερα κοστοβόρων, για τους ΟΤΑ πρώτου βαθµού,
ιδιαιτέρως, υπηρεσιών, όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η συντήρηση, η αποκοµιδή, η οδόστρωση και φυσικά η ανακύκλωση
στους δήµους. Έτσι, λοιπόν, επιτυγχάνεται η στελεχιακή αποψίλωση όλων αυτών των ΟΤΑ πρώτου βαθµού, των δήµων, σε συνέχεια της λογικής του ένα προς πέντε και φυσικά επιτυγχάνεται
η πλήρη αποδόµηση των δήµων, ώστε σε µερικά χρόνια να είναι
τελείως έρµαια των εκάστοτε τοπικών και µη εργολάβων.
Κι αφού συζητάµε για τοπική αυτοδιοίκηση, να πούµε και για
µια τροπολογία που αφορά τους ΦΟΣΔΑ. Πραξικοπηµατικά φαίνεται ότι ο κ. Γραφάκος µε τον κ. Θεοδωρικάκο, δεν νοµοθέτη-
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σαν σωστά πριν από έναν µήνα, που µας έφεραν πάλι τελευταία
στιγµή τροπολογία και έχουµε το εξής τώρα, µια τροπολογία η
οποία θέτει σε κίνδυνο το σύνολο των χρηµατοδοτήσεων, που
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εξασφαλίστηκαν µέσω του ΕΣΠΑ, διότι
αλλάζει πλήρως και τη βούληση µέσω των τοπικών Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων, και µάλιστα στην Κρήτη έχουν ιδιαίτερη
συνθήκη γύρω από αυτό, και φυσικά ελλοχεύει ο κίνδυνος επεντάξεων των έργων λόγω της τεκτονικής αλλαγής της φύσεως
αυτών των ΦΟΔΣΑ.
Μιλώντας αυτές τις µέρες περί ανάπτυξης και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων, έχει νόηµα να συζητήσουµε για το µεγαλύτερο
πρόβληµα του ελληνικού επιχειρείν, που νοµίζω ότι είναι το µεγαλύτερο εµπόδιο της Green Field Investment σε αυτή τη χώρα
την απουσία χωροταξικού σχεδιασµού.
Όλα τα προβλήµατα σε αυτή τη χώρα και όλες οι ιδιοµορφίες
στο θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης εκκινούν από εκεί. Σκεφτείτε
το λίγο. Για παράδειγµα: Άδεια εγκατάστασης, ελληνική πρωτοτυπία. Η απουσία κτηµατολογίου, ελληνική ιδιαιτερότητα. Τα ειδικά σχέδια χωρικής ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων και
όλες τις προηγούµενες ρυθµίσεις ad hoc χωροθέτησης. Patenta
a la creca. Και φυσικά υπάρχει κα η µεγαλύτερη περιβαλλοντική
αµαρτία αυτής της χώρας η εκτός σχεδίου δόµηση.
Όλες οι παραπάνω ιδιοµορφίες έχουν στην ιστορία του ελληνικού κράτους νοµιµοποιηθεί και αντιµετωπίζουν ένα και µοναδικό πρόβληµα, την απουσία ολοκληρωµένου χωροταξικό σχεδιασµού και την απουσία σαφώς προσδιορισµένων χρήσεων γης
για όλη την επικράτεια.
Τι κάναµε εµείς για όλα αυτά; Ψηφίσαµε έναν νόµο για τη χωροταξία. Προχωρήσαµε την έκδοση των περιφερειακών χωροταξικών. Κάναµε διαγωνισµούς που βρίσκονται υπό εκπόνηση όλα
τα τοµεακά κλαδικά χωροταξικά. Βάλαµε όρια στη λογική της ad
hoc χωροθέτησης και ειδικών χωρικών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι, κάνετε πολλή φασαρία. Υπάρχει οµιλητής στο Βήµα και δεν ακούγεται τίποτα στην Αίθουσα. Σας παρακαλώ πολύ σεβαστείτε τον.
Σεβαστείτε και την Ολοµέλεια.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Θα ήταν χρήσιµο να άκουγε
και ο κ. Γεωργιάδης την τοποθέτηση.
Φυσικά προχωρήσαµε την ολοκλήρωση της κτηµατογράφησης. Εσείς τι κάνετε για όλα αυτά µε το παρόν νοµοσχέδιο; Ως
προς τα θέµατα που άπτονται της χωροταξίας εννοώ.
Πρώτον, καταργείτε ή µάλλον καθιστάτε προαιρετική την προέγκριση σε χωρικά σχέδια, σαν ο έλεγχος συµβατότητας µε το
ειδικό χωρικό σχέδιο και τον εθνικό χωρικό σχεδιασµό να εναπόκειται πλέον στη διακριτική ευχέρεια του κάθε είδους επενδυτή.
Δεύτερον, παραβιάζοντας τη λογική τόσο του συντεταγµένου
καθολικού χωροταξικού σχεδιασµού όσο και το σκεπτικό µε το
οποίο έχουµε εξασφαλίσει ανοιχτή χρηµατοδοτική γραµµή µε
την ΕΤΕΠ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Τρίτον, προωθείτε την κατάργηση των περιορισµών στην εγκατάσταση βιοµηχανικών µονάδων στα µεγάλα αστικά κέντρα
µέσα από την κατάργηση της κατηγορίας οχλήσεων στις άδειες
εγκατάστασης. Εδώ πέρα ελλοχεύει η εκ νέου βιοµηχανοποίηση
του Λεκανοπεδίου. Θα το δούµε στην πορεία βέβαια.
Θα ήθελα να αναφερθώ και σ’ αυτό το µνηµείο κακής πολεοδοµικής νοµοθεσίας του άρθρου 205.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Είναι πέντε λεπτά η οµιλία σας και είστε στα επτά σχεδόν, κύριε συνάδελφε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, δεν υπάρχει καµµία προηγούµενη περίπτωση πλήρους
παράκαµψης της πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Καµµία, κύριε Οικονόµου. Κάθε προηγούµενη απόπειρα σύνταξης νοµοθετικού
κειµένου που να υπερβαίνει τους προβλεπόµενους όγκους κατά
τον εκάστοτε οικοδοµικό κανονισµό, γινόταν αναφορά µε κάποιον τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, αφαιρείτε χρόνο από συνάδελφό σας. Σας παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Τελειώνω.
Η σπουδή του νοµοθέτη να περιγράψει την ειδική αρχιτεκτονική σχεδίαση ως κατηγορία ικανή να παρακάµψει κάθε διάταξη
του ΝΟΚ είναι µάλλον υπερβολική.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, αυτό
είναι ασέβεια στους συναδέλφους σας. Σας παρακαλώ πάρα
πολύ. Κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε ότι είναι άλλα πενήντα άτοµα
να µιλήσουν.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Κλείνω.
Το άρθρο 205 θα µπορούσε απλά να λέει «αν γνωρίζεις τον κατάλληλο άνθρωπο, στην κατάλληλη θέση χτίζεις ό,τι θέλεις». Για
την διευκόλυνση πάντοτε του επενδυτικού κοινού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εγώ τώρα τι να πω,
κύριε συνάδελφε; Τι να πω; Ξέρετε ότι υπάρχει ένας κατάλογος
και περιµένουν οι συνάδελφοι. Είµαστε στο νούµερο ενενήντα.
Θα µιλήσει η κ. Αυγέρη και πρέπει να πάµε στο νούµερο εκατόν
είκοσι δύο. Οι συνάδελφοί µας θα µείνουν χωρίς οµιλία. Δεν νοµίζω ότι είναι σωστό αυτό. Έτσι δεν είναι; Αυτό πρέπει να το σκεφτόµαστε. Όταν ανεβαίνουµε στο Βήµα και έχουµε γραπτό τον
λόγο, νοµίζω ότι µπορούµε να είµαστε συνεπέστατοι στον χρόνο.
Κυρία Αυγέρη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Υπάρχει µια οικονοµική και πολιτική αντίληψη, σύµφωνα µε την
οποία η εργασία αποτελεί τον βασικό, καθοριστικό και κρίσιµο
πυλώνα για την ανάπτυξη. Είναι σαφές ότι αυτή η αντίληψη, δεν
διαπνέει αυτό το περιβόητο αναπτυξιακό νοµοσχέδιο της Νέας
Δηµοκρατίας που συζητούµε αυτές τις µέρες και θα καταψηφιστεί από εµάς σε λίγο.
Από την πλευρά µας- στην Αριστερά, στον προοδευτικό κόσµο- όταν µιλάµε για εργασία, µιλάµε για ανθρώπους που εργάζονται, που έχουν δικαιώµατα, που νοιάζονται για το παρόν και
το µέλλον της επιχείρησης όπου εργάζονται κι όχι απλώς για ένα
αναγκαίο κακό που φορτώνεται ο εργοδότης, για να βγάλει τη
δουλειά όσο γίνεται πιο φτηνά µε αναλώσιµους εργαζοµένους,
που οι επιλογές τους είναι ή σκύβεις το κεφάλι ή µένεις άνεργος.
Από την πλευρά µας µιλάµε για εργασία στην οποία διασφαλίζονται αξιοπρεπείς µισθοί και συνθήκες. Μιλάµε για εργασία, που
δίνει αληθινή προοπτική στον εργαζόµενο. Άρα δίνει προοπτική
και στην επιχείρηση. Για µας επενδύω στην Ελλάδα σηµαίνει
επενδύω στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας και στο ανθρώπινο δυναµικό της. Αυτό το ανθρώπινο δυναµικό ως αφετηρία και άφιξη ενός αναπτυξιακού σχεδίου δεν είναι η αντίληψη
της Νέας Δηµοκρατίας και των δεξιών κυβερνήσεων της Ευρώπης. Δεν είναι η αντίληψη εκείνων για τους οποίους «Επενδύω
στην Ελλάδα» σηµαίνει «κάνω αρπαχτές στην Ελλάδα». Δεν είναι
η αντίληψη όσων θεωρούν την εργασία εµπόδιο στην ανάπτυξη
προκρίνοντας την επισφαλή εργασία, τη δουλειά όπου καθηµερινά κυριαρχεί το δίκαιο του ισχυρού. Έτσι ξέρετε γίνονται κυρίως οι επενδύσεις στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Οι φορείς
αυτών των αντιλήψεων δεν το έκρυβαν στα χρόνια των µνηµονίων και δεν το κρύβουν ούτε και τώρα. Συνεχίζουν να βοµβαρδίζουν την κοινή γνώµη µε απόψεις που λένε είτε λίγο είτε πολύ
ότι οι παρεµβάσεις στην αγορά εργασίας είναι προαπαιτούµενο,
για να γίνει επανεκκίνηση της οικονοµίας και να επιτευχθούν οι
ανταγωνιστικοί ρυθµοί στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας. Βέβαια, το αντίθετο είδαµε πριν από το 2015, και απορρύθµιση της
αγοράς είχαµε και οικονοµική στασιµότητα µε ελάχιστες επενδύσεις.
Σήµερα, ξαναζούµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
ίδιο παραµύθι µε αλλαγµένες τις διατυπώσεις και τους κεντρικούς χαρακτήρες, για να µη µας θυµίζουν τα πρώτα χρόνια των
µνηµονίων. Οι παρεµβάσεις στην αγορά εργασίας είναι στην
ουσία οι ίδιες µ’ αυτές πριν από το 2015. Το λεγόµενο νέο αναπτυξιακό, εµφορείται από την νεοσυντηρητική και νεοφιλελεύθερη αντίληψη που λέει ότι για να υπάρχει ανάπτυξη, πρέπει να
υπάρχουν ευέλικτες µορφές εργασίας, χαµηλοί µισθοί και εργαζόµενοι που να ζουν σε ανασφάλεια. Είναι η ίδια παλιά κακή αντίληψη που λέει ότι για να παράγεται πλούτος, πρέπει να πρώτα
να διασφαλίζεται ο εργοδότης και µετά ο εργαζόµενος. Και µάλιστα να διασφαλίζεται ο εργοδότης εις βάρος πάντα του εργαζοµένου.
Το πού πήγε όλος αυτός ο πλούτος κάθε φορά που οι εργαζόµενοι έχαναν δικαιώµατα, το καταγράφουν όλες οι στατιστικές.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Άνοιγµα της ψαλίδας, αύξηση των εισοδηµατικών και κοινωνικών
ανισοτήτων.
Αν εστιάζω αυτή τη στιγµή, που λήγει η διαδικασία, στις εργασιακές διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου µετά και την ένσταση
αντισυνταγµατικότητας που διατυπώθηκε επ’ αυτών, είναι γιατί
προεκλογικά η Νέα Δηµοκρατία µίλησε για τα οικονοµικά της
προσφοράς, παραλείποντας όµως να εξηγήσει ότι αυτά συνοδεύονται από την απορρύθµιση στα εργασιακά. Και τώρα έρχεται
σιγά-σιγά η ώρα της αλήθειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ήταν ανώδυνες οι προσπάθειες της τελευταίας τετραετίας 2015 - 2019 αλλά είχαν απτά
αποτελέσµατα και κερδισµένους στόχους. Θα περίµενε κανείς η
Νέα Δηµοκρατία να αρπάξει την ευκαιρία, για να τελειώνουµε
οριστικά µε τις µνηµονιακές εµµονές και τις συνταγές του ΔΝΤ.
Δεν παρέλαβε καµένη γη αλλά γερές βάσεις. Όµως είναι άλλο
να θες να χτίσεις δίνοντας προτεραιότητα σε αυτό που ιδεολογικά, από φιλελεύθερη σκοπιά, προτάσσεις ως επιχειρείν κι άλλο
να προσπαθείς για πολλοστή φορά να ξαναγκρεµίσεις, φορτώνοντας µε βάρη τους εργαζοµένους και εκείνους που κινούνται
στα όρια της φτώχειας.
Το ερώτηµα που επιµελώς αποκρύβεται από την Κυβέρνηση
και τώρα και όταν η Νέα Δηµοκρατία ήταν αξιωµατική αντιπολίτευση, είναι τι είδους ανάπτυξη θέλουµε. Ανάπτυξη µπορεί να
έχει κανείς και µε εξαθλιωµένους εργαζοµένους. Ανάπτυξη µπορεί να έχει κανείς και µε σκλάβους. Ανάπτυξη µπορεί να έχει κανείς και µε µεγάλες κοινωνικές οµάδες στο περιθώριο. Ανάπτυξη
και µάλιστα ιλιγγιώδη µπορεί να έχει µια αναπτυσσόµενη οικονοµία µε θηριώδεις κοινωνικές ανισότητες. Εδώ, λοιπόν, βλέπουµε
ότι η Νέα Δηµοκρατία βάζει για άλλη µια φορά τις επιχειρησιακές
συµβάσεις πάνω από τις κλαδικές. Υποτίθεται ότι αυτό θα γίνει
µόνο όταν δεν υπάρχει συµφωνία µεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
Μπορείτε όλα αυτά που περιεγράφησαν και από τους συναδέλφους µου στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση αλλά και από άλλα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης, όλα αυτά που συντελούνται σήµερα µε το νοµοσχέδιο που έχετε εισαγάγει στη Βουλή, µπορείτε
να τα πείτε και να τα εξηγήσετε στους απλούς ανθρώπους στους
οποίους υποσχεθήκατε καλύτερες µέρες;
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
θερµά.
Τον λόγο έχει ο κ. Μελάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφήνουµε το παρελθόν πίσω
και αγωνιζόµαστε για το µέλλον. Ερχόµαστε στο σήµερα. Τι κάνει
από τις 7 Ιουλίου η Κυβέρνηση µε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο
Μητσοτάκη; Δουλεύουµε όλοι µαζί σκληρά, Κυβέρνηση και Βουλευτές για να πράξουµε ό,τι δεσµευθήκαµε. Μέρα µε τη µέρα,
νοµοσχέδιο µε νοµοσχέδιο, οικοδοµούµε ξανά τη σχέση εµπιστοσύνης της Κυβέρνησης µε την κοινωνία.
Για όλους εµάς στη Νέα Δηµοκρατία, από τον Πρωθυπουργό
της χώρας µέχρι τον τελευταίο Βουλευτή, η συνέπεια απέναντι
στις δεσµεύσεις που αναλάβαµε ενώπιον του ελληνικού λαού και
η υλοποίηση των προεκλογικών µας δεσµεύσεων για ανάπτυξη
της χώρας µε νέες επενδύσεις, νέες και καλύτερα αµειβόµενες
θέσεις εργασίας, καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, χρήση της
τεχνολογίας και βελτιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών
του κράτους προς τους πολίτες, µείωση της φορολογίας, µείωση
του ΕΝΦΙΑ, οργάνωση του κράτους -χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και την αναστολή του ΦΠΑ για την οικοδοµή- και πολλά
άλλα, αποτελούν ευαγγέλιο και θα τα υλοποιήσουµε µέχρι τέλους.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα, είναι ακόµα ένα βήµα.
Μεγάλο όµως, βήµα σε αυτή τη διαδροµή που έχουµε ακόµα
πολύ δρόµο να διανύσουµε µέχρι το τέλος της τετραετίας. Το
«Επενδύω στην Ελλάδα» είναι η ραχοκοκαλιά της πολιτικής µας
για τα επόµενα χρόνια. Η Ελλάδα, δυστυχώς, εξακολουθεί να
έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
17,2%, ενώ ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο
6,3%. Η βελτίωση των δεικτών της οικονοµίας αποτελεί βασικό

3667

στόχο µας και αυτό δεν θα γίνει πράξη χωρίς ουσιαστική αποκλιµάκωση της ανεργίας. Η αποκλιµάκωση της ανεργίας σίγουρα
δεν έρχεται από τον δηµόσιο τοµέα. Η αποκλιµάκωση της ανεργίας έρχεται, δηµιουργώντας τις συνθήκες για νέες επενδύσεις,
για νέες θέσεις εργασίας.
Στρατηγική µας επιλογή, λοιπόν, είναι όλα αυτά τα άρθρα που
περιλαµβάνονται στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο λέξη προς λέξη
για την υλοποίηση των δεσµεύσεών µας. Είτε συµφωνείτε είτε
διαφωνείτε, τουλάχιστον πρέπει να µας αναγνωρίσετε ότι είµαστε συνεπείς απέναντι στις ιδέες µας, στις αρχές µας και τις δεσµεύσεις µας. Ό,τι υποσχεθήκαµε στους Έλληνες το κάνουµε
πράξη. Όλα τα υπόλοιπα που ακούσαµε τόσο στις συνεδριάσεις
της επιτροπής που επεξεργάστηκε το νοµοσχέδιο όσο και σε
αυτή εδώ την Αίθουσα είναι τσιτάτα, προϊόντα ιδεοληψίας που
έχετε απέναντι στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Θέλω να σταθώ λίγο στην ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί ακούστηκαν πολλά σε αυτή την Αίθουσα σε ό,τι αφορά το άρθρο 179
του νοµοσχεδίου. Το άρθρο 179 του νοµοσχεδίου τι λέει; Ότι
ιδιώτες µπορούν να αναλαµβάνουν υπηρεσίες καθαριότητας και
έργα πρασίνου στους δήµους. Η δυνατότητα αυτή δίνεται στους
δήµους, µε την προϋπόθεση να υπάρξει απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου, µε την οποία να προκύπτει αδυναµία εκτέλεσης
συλλογής των απορριµµάτων και των υπόλοιπων εργασιών.
Υπηρέτησα την τοπική αυτοδιοίκηση και το Δήµο του Πειραιά
σχεδόν για δέκα χρόνια. Η εικόνα που βλέπουµε τις τελευταίες
ηµέρες µε τα βουνά των απορριµµάτων στους δρόµους, δίπλα
σε σχολεία, σε παιδικές χαρές, σε πάρκα που παίζουν τα µικρά
παιδιά, είναι ντροπιαστική και νοµίζω ότι αυτό είναι κάτι στο
οποίο συµφωνούµε όλοι. Σέβοµαι το δικαίωµα της απεργίας των
εργαζοµένων. Το ερώτηµα, όµως, είναι, αν εκείνοι σέβονται την
προστασία της δηµόσιας υγείας και την υγεία των πολιτών και
των µικρών παιδιών. Δεν πρέπει να δίνουµε λύσεις στους δηµάρχους και στα δηµοτικά συµβούλια, όταν έχουν να αντιµετωπίσουν
για πολύ µεγάλα χρονικά διαστήµατα τέτοιου είδους προβλήµατα; Δεν πρέπει να βάζουµε ως προτεραιότητα την προστασία
της δηµόσιας υγείας;
Να επιστρέψω, όµως, στην ουσία του σηµερινού νοµοσχεδίου.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο φιλοδοξούµε να δώσουµε λύσεις σε
αυτά τα ζητήµατα και στοχεύουµε στη δηµιουργία ενός σύγχρονου, σταθερού, σαφούς και φιλικού προς τις επενδύσεις πλαισίου, το οποίο να µπορεί έµπρακτα να ενθαρρύνει υπάρχοντες
και υποψήφιους επενδυτές εντός και εκτός Ελλάδος.
Μεγάλη τοµή είναι η χορήγηση των αδειών και των γνωµοδοτήσεων εντός αποκλειστικής προθεσµίας σαράντα πέντε ηµερών. Πλέον κανένας επενδυτής δεν θα είναι όµηρος καµµίας
γραφειοκρατίας.
Ποια είναι η διαφορά µας; Η διαφορά µας σε ό,τι αφορά τις
µεγάλες και στρατηγικές επενδύσεις είναι αυτό που είδαµε µε
το Ελληνικό. Πώς ήταν το Ελληνικό µε ΣΥΡΙΖΑ και πώς είναι το
Ελληνικό µε Νέα Δηµοκρατία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Πώς ήταν και πώς είναι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ: Μέσα σε δύο µήνες η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας, αναφέροµαι και σε εκείνους που ρωτάνε, εξέδωσε
τις απαραίτητες κοινές υπουργικές αποφάσεις για την υλοποίηση του έργου και αναµένονται οι µπουλντόζες. Ο ΣΥΡΙΖΑ µέχρι
το 2015 ήταν ενάντια στην επένδυση στο Ελληνικό. Χρειάστηκε
δύο χρόνια ως κυβέρνηση, επειδή µε ρωτάτε, για την υπογραφή
του προεδρικού διατάγµατος και χρειάστηκε άλλους είκοσι
µήνες από την υπογραφή του προεδρικού διατάγµατος, για να
µπλοκάρει την επένδυση στο Ελληνικό µε µία κοινή υπουργική
απόφαση.
Αυτή είναι η διαφορά µας, λοιπόν. Εµείς επιταχύνουµε για τις
επενδύσεις κι εσείς βάζετε φρένο και εµπόδια. Αν στο τέλος
αυτής της τετραετίας έχουµε καταφέρει οι επενδύσεις που θα
φέρουν οι πολιτικές µας, να είναι οι µισές από τις απεργίες που
προκαλούν οι µειοψηφίες που σας υπηρετούν, τότε να είστε σίγουροι ότι θα έχουµε πετύχει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
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Τον λόγο έχει ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Γεραπετρίτης για
επτά λεπτά και αµέσως µετά ο κ. Κυρανάκης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κυρία
Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο περιέχει διατάξεις, οι οποίες
αναφέρονται και στο ζήτηµα της οργάνωσης του κράτους. Θα
αναφερθώ πρώτα για λίγο στο ζήτηµα αυτό. Περιέχει διατάξεις
οι οποίες αποσκοπούν στην άρση αµφισβητήσεων που έχουν
προκύψει, όπως για παράδειγµα το ζήτηµα της δυνατότητας
εξουσιοδότησης σε γενικούς και ειδικούς γραµµατείς για αρµοδιότητες και υπογραφή ή στα ζητήµατα τα οποία αναφέρονται
στη δυνατότητα των ανεξάρτητων αρχών να θέτουν τα οργανογράµµατα µε ίδια µέσα και όχι δια της επιβουλής υπουργείων.
Περιέχει διατάξεις οι οποίες κατατείνουν στην οικονοµία κλίµακος, όπως οι διατάξεις οι οποίες αναφέρονται στη δυνατότητα
ανάθεσης διοικητικής και οικονοµικής υποστήριξης στη Γενική
Γραµµατεία της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Αντιπροέδρων, του
Υπουργού Επικρατείας και των Υφυπουργών στον Πρωθυπουργό, περιέχει διατάξεις οι οποίες κατατείνουν στην εξοικονόµηση και τον εξορθολογισµό των πόρων, όπως είναι κατ’
εξοχήν τα ζητήµατα τα οποία αναφέρονται στην κατάργηση της
δυνατότητας παράλληλης άσκησης µετακλητών υπαλλήλων και
αποσπασµένων, οι οποίοι εργάζονται σε διάφορες θέσεις εντός
των ιδιαίτερων γραφείων.
Πέρα από αυτό στο νοµοσχέδιο περιέχεται µία σειρά από διατάξεις, οι οποίες είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα. Το «Επενδύω
στην Ελλάδα» δεν είναι ένα ευφυολόγηµα, είναι µία πραγµατικότητα η οποία καταγράφεται. Οι βασικές αρχές είναι πέντε: Ψηφιοποίηση του κράτους. Αναφέροµαι στον Ενιαίο Ψηφιακό
Χάρτη, µία σηµαντική καινοτοµία, όπως επίσης και στο ενιαίο µητρώο, στο Εθνικό Μητρώο Υποδοµών, το οποίο θα βελτιώσει
στην πραγµατικότητα τη λειτουργία των κρατικών υποδοµών,
απλούστευση διαδικασιών µέσω του Εθνικού Προγράµµατος
Απλούστευσης, το οποίο θα κατατείνει στην αποκάθαρση διαδικασιών, στην κωδικοποίηση διαδικασιών, στην κωδικοποίηση και
απλοποίηση της νοµοθεσίας. Επίσης, στην απλοποίηση διαδικασιών στο ΓΕΜΗ. Επιτάχυνση δικαιοσύνης µέσω της ψηφιοποίησης των διαδικασιών, υποχρέωση κατάθεσης δικογράφων µε
ηλεκτρονικά µέσα, έτσι ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία κοινοποιήσεων και έκδοσης των αποφάσεων. Τέταρτο κοµµάτι είναι
η κινητροδότηση, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις οι οποίες θα εγκατασταθούν σε επιχειρηµατικά πάρκα. Μία πρακτική η οποία υφίσταται στην Ευρώπη και συγκροτεί στην πραγµατικότητα ένα πλέγµα, εντός του οποίου, µε ισχυρά κίνητρα, εγκαθίστανται βιοµηχανικές και εµπορικές δραστηριότητες. Τέλος πέµπτον, η ενίσχυση της καινοτοµίας µέσω του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας
Τεχνολογίας και Καινοτοµίας το οποίο θα αποτελείται από πρόσωπα πολύ υψηλού κύρους, µέσω των οποίων θα µπορέσουν να
υπάρξουν καινοτόµες δράσεις για να βελτιώσουν την εικόνα της
ελληνικής καινοτοµίας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι άκουσα µε ιδιαίτερη
προσοχή τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να αναφέρεται στα ζητήµατα του νοµοσχεδίου, ανάµεσα σε άλλα ζητήµατα τα οποία έθεσε και τα οποία, προφανώς, δεν έχουν σχέση
µε την ανάπτυξη. Θα ήθελα να επισηµάνω ότι αυτό το οποίο
έλειπε από την οµιλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ήταν η τεκµηρίωση στα πράγµατα. Δεν άκουσα έστω έναν
δείκτη ή έναν αριθµό ο οποίος να τεκµηριώνει τα στοιχεία τα
οποία ανέφερε. Είναι γνωστό ότι υπάρχει µία δυσκολία τεκµηρίωσης στον λόγο ο οποίος προέρχεται, ενίοτε, από τα στελέχη
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Γι’ αυτόν τον λόγο, θα αναφέρω εγώ πάρα πολύ συγκεκριµένους δείκτες, οι οποίοι αναφέρονται ακριβώς σε ό,τι αφορά το
νοµοσχέδιο δηλαδή στην ανάπτυξη. Και οι δείκτες αυτοί είναι
πάρα πολύ συγκεκριµένοι. Θα πάρω ως παράδειγµα τις δύο πιο
συγγενείς χώρες τόσο από την άποψη του αναπτυξιακού δυναµικού όσο και του πληθυσµού, την Ελλάδα και την Πορτογαλία.
Η Ελλάδα, το 2014 έχει ανάπτυξη 0,7% και η Πορτογαλία 0,8%.
Δηλαδή παράλληλη ανάπτυξη σχεδόν σε οικείους δείκτες. Το
2015 - 2016 η Πορτογαλία έχει πάει στο 3,8% και η Ελλάδα έχει
ύφεση, δηλαδή αρνητική ανάπτυξη 0,6%. Συνολικά την τετραετία
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2015 - 2018 η Πορτογαλία αναπτύχθηκε µε ρυθµό 9,8% και η Ελλάδα µε ρυθµό 2,8%. Μία τεράστια διαφοροποίηση σε ό,τι
αφορά τους δείκτες, οι οποίοι είναι απολύτως αναµφισβήτητη.
Να πάρω την εικόνα των spreads, που είναι η εικόνα της πραγµατικής οικονοµίας στη δευτερογενή αγορά. Τον Ιούνιο του 2014
η αξία των spreads, η τιµή των spreads είναι 436 µονάδες βάσης.
Τον Μάιο του 2019, δηλαδή µε τη λήξη της κυβερνητικής θητείας
της προηγούµενης διακυβέρνησης, έχει περιέλθει στο 354, µία
µείωση περίπου ογδόντα µονάδων. Μέσα σε τέσσερις µήνες, τον
Οκτώβριο του 2019, από το 354 βρισκόµαστε στο 168, σχεδόν
60% µείωση των spreads, ενόσω η µείωση για µία ολόκληρη τετραετία ήταν περίπου στο 25%.
Τέλος, επειδή σε ένα στοιχείο αναφέρθηκε ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και αυτό ήταν η µνεία µιας έκθεσης
της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία αναφερόταν στο γεγονός ότι
αποµειώνονται εργατικά δικαιώµατα. Δεν είµαι σίγουρος ότι κατατέθηκε η έκθεση αυτή και δεν είµαι σίγουρος ότι αναφέρεται
στην ίδια έκθεση, αλλά υπάρχει µία έκθεση της Τράπεζας της
Ελλάδος για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Βεβαίως η Τράπεζα της Ελλάδος όχι µόνο δεν αναφέρεται σε
µείωση εργασιακών δικαιωµάτων και ύφεση αλλά αναφέρει πολύ
συγκεκριµένα ότι το νοµοσχέδιο το οποίο έχετε ανά χείρας, θα
συµβάλλει σε µία ανάπτυξη η οποία αναµένεται να είναι ανάπτυξη πέντε µονάδων την επόµενη δεκαετία, µία πραγµατική εκτόξευση της ανάπτυξης, και 0,5 µονάδες µέσω των ελέγχων των
ασφαλιστικών.
Προφανώς βρίσκεστε σε µία δυσκολία όταν αναφέρονται τεκµήρια. Το καταλαβαίνω, διότι δεν χρησιµοποιείτε τεκµήρια στον
λόγο σας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Να αναφέρω, λοιπόν, τι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος για να το
ακούσουµε. Τα ευρήµατα της έκθεσης είναι τα ακόλουθα: «Το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο κατατείνει στην αποτελεσµατική µείωση της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της αγοράς µέσω της καλύτερης σύνθεσης
των µισθών µε την παραγωγικότητα, η οποία επηρεάζει θετικά
την απασχόληση και εν τέλει τις επενδύσεις, στη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας της αγοράς προϊόντων κατά 40% µεγαλύτερη επίδραση στο ΑΕΠ».
Αναφέρεται στο ανά χείρας νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι.
Και συνεχίζει: «Είναι µία επιτυχής βελτίωση επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος και ευρύτερου θεσµικού πλαισίου, που θα αυξήσει τη συνολική παραγωγικότητα και το δυναµικό της οικονοµίας,
µέτρα που ενισχύουν νέα επενδυτικά σχέδια, αξιοσηµείωτη θετική έµµεση επίδραση των µέτρων στις επενδύσεις, στην αγορά
προϊόντων, στην εργασία, στη µεταφορά σε δραστηριότητες,
στη µείωση της παραοικονοµίας».
Αυτό είναι το αναπτυξιακό νοµοσχέδιο µε στοιχεία και όχι µε
αερολογίες, κυρίες και κύριοι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα µου επιτρέψετε,
κύριε Υπουργέ, να δώσω τον λόγο στον κ. Κυρανάκη, επειδή τον
έχω ήδη ανακοινώσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Απλά να ξαναπώ, γιατί δεν ακούστηκα πριν, ότι ζήτησα από το Προεδρείο τον λόγο για δύο λεπτά, για να πω στοιχεία τα οποία διαψεύδουν αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας για την
ανεργία, την ΕΛΣΤΑΤ και την «ΕΡΓΑΝΗ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, θα σας
δώσω τον λόγο µόνο δύο λεπτά µετά τον κ. Κυρανάκη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Εντάξει, κυρία Πρόεδρε, απλά θα παραθέσω τα
στοιχεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Κυρανάκη, έχετε
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
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Νοµίζω ότι έχει υπεραναλυθεί το πολυνοµοσχέδιο, έχουν
ακουστεί τα περισσότερα επιχειρήµατα εκατέρωθεν. Εγώ θα
ήθελα να σταθώ σε µερικές σκέψεις, σε µερικά επιχειρήµατα κριτικής ως προς τα εργασιακά και ως προς τις διατάξεις που αφορούν τον κ. Βρούτση, εννοώντας την κριτική από την Αντιπολίτευση προς τον κ. Βρούτση.
Ακούω συναδέλφους από την Αντιπολίτευση, να κάνουν κριτική για τη δυνατότητα που δίνει αυτό το νοµοσχέδιο σε µία επιχείρηση που αντιµετωπίζει µεγάλα οικονοµικά προβλήµατα, που
είναι υπερχρεωµένη και που θέλει να βρει µία διέξοδο. Σας πειράζει πολύ, που επιτρέπει µία επιχειρησιακή σύµβαση να επικρατήσει της συλλογικής, της κλαδικής.
Θέλω να δούµε, εφόσον θεωρείτε ότι η προηγούµενη πολιτική
είναι φιλεργατική και η προηγούµενη πολιτική της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ ευνοεί τους εργαζοµένους, τι έγινε επί των ηµερών σας.
Για να δούµε λίγα λουκέτα πού µπήκαν από το 2015 έως το
2019: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ», λουκέτο και τετρακόσιοι πενήντα εργαζόµενοι στον δρόµο. «FRONERI», έκλεισε το εργοστάσιο στον Ταύρο, εκατόν δύο εργαζόµενοι στον δρόµο. «ATHENS
LYDRA», λουκέτο κι εκεί, εκατόν πενήντα εργαζόµενοι έχασαν τη
δουλειά τους. «ΠΥΡΣΟΣ SECURITY», λουκέτο, οκτακόσιοι εργαζόµενοι στον δρόµο. «TRAVEL PLANET» και «AIRTICKETS», τριακόσιοι εργαζόµενοι στον δρόµο. Εργοστάσιο «ΙΜΑΣ», επίσης,
λουκέτο και εκατόν σαράντα εργαζόµενοι χωρίς δουλειά. «JET
OIL» πάνω από εξακόσια πρατήρια έκλεισαν και φυσικά όλοι οι
εργαζόµενοι στον δρόµο.
Για να ξεκινήσει, κύριε Υπουργέ, η πραγµατική ανάταξη της
οικονοµίας, έπρεπε να µπει ένα ακόµη λουκέτο: Το λουκέτο στην
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το λουκέτο στις ιδεοληψίες µιας κυβέρνησης που ποτέ δεν πίστεψε στις επενδύσεις και στην πραγµατικά φιλεργατική πολιτική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σε τεσσεράµισι χρόνια κυβέρνησης αντί να ανοίγουν επιχειρήσεις και να έρχονται στη χώρα επενδύσεις που θα µπορούσαν
να δηµιουργήσουν καλά πληρωµένες δουλειές, πέρα από το
brain drain είχαµε και το business drain. Πρώτη οικονοµική δραστηριότητα στη Βουλγαρία είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις οι
οποίες έφυγαν επί ΣΥΡΙΖΑ.
Δεύτερο σηµείο κριτικής οι συλλογικές συµβάσεις. Ακούµε
όλα αυτά τα χρόνια, τα έχουµε ακούσει πολλές φορές, συνάδελφοι από τη Νέα Δηµοκρατία, ότι για κάποιον λόγο είχαµε καταργήσει στην προηγούµενη κυβέρνηση τις συλλογικές συµβάσεις
εργασίας. Κάθε φορά που έρχεται το θέµα µε τα εργασιακά σε
µία συζήτηση εδώ στη Βουλή ή σε µία συζήτηση σε µέσα ενηµέρωσης, συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ µας κατηγορούν ότι κατήργησε η Νέα Δηµοκρατία τις συλλογικές συµβάσεις και ότι ήµασταν πλήρως ανάλγητοι.
Ειδικά εσάς, κύριε Βρούτση.
Πάµε να δούµε, λοιπόν, αυτή η ανάλγητη κυβέρνηση τι έκανε.
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Διαβάζω εδώ: Στις 13 Μαΐου 2014 υπεγράφη συλλογική σύµβαση εργασίας στον ΟΣΕ. Πώς καταργήθηκαν οι συλλογικές
συµβάσεις εργασίας και το 2014 µε κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είχαµε συλλογική σύµβαση εργασίας στον ΟΣΕ;
Διαβάζω, επίσης, στο «left.gr» επίσηµη ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ:
«ΟΤΕ, υπεγράφη νέα επιχειρηµατική συλλογική σύµβαση», µε
ηµεροµηνία 24-5-2013.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Και ο ΟΣΥ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Και ο ΟΣΥ, κύριε Οικονόµου,
πολύ σωστά.
Ή το «left.gr» αναπαράγει ψευδείς ειδήσεις ή εσείς πρέπει να
αναθεωρήσετε τη ρητορική σας, διότι και αυτά ψέµατα είναι.
Το τελευταίο σηµείο κριτικής, κυρία Πρόεδρε, αν έχω ακόµη
ένα λεπτό, είναι η λήψη απόφασης για την απεργία, στην οποία
έχει κάνει πάρα πολύ κριτική και η πρώην Υπουργός Εργασίας
κ. Αχτσιόγλου.
Έχουµε, λοιπόν, το εξής φαινόµενο. Το «50% συν 1» αυτή η
πολιτική για την οποία τόσο πολύ διαµαρτύρονται συνολικά δυνάµεις από την Αριστερά, είναι δική σας πολιτική, την οποία, µάλιστα, θέλατε να περάσετε σε άσχετο νοµοσχέδιο του κ. Παππά.
Ο κ. Παππάς είχε φέρει ένα νοµοσχέδιο για τον ELLAS SAT, τον
δορυφόρο, κι εκεί έβαλε τροπολογία η κ. Αχτσιόγλου, που ανάγκαζε συνδικάτα να περνάνε αποφάσεις µε το «50% συν 1». Την
απέσυρε, λόγω αντιδράσεων, και έναν µήνα µετά σε καινούργιο
νόµο, πάλι άσχετο, έβαλε την τροπολογία «50% συν 1».
Αυτά είναι τα σηµεία κριτικής του ΣΥΡΙΖΑ, που ξανά δεν έχουν
καµµία βάση. Σοβαρευτείτε, επιτέλους. Κάντε σοβαρή αντιπολίτευση ή ενωθείτε µαζί µας στην προσπάθεια να φέρουµε επενδύσεις στην Ελλάδα, γιατί τώρα είναι η στιγµή να στείλουµε σε
ολόκληρο τον πλανήτη ένα ισχυρό µήνυµα. Τώρα είναι η στιγµή
να επενδύσουµε στην Ελλάδα και να φέρουµε δουλειές, ώστε να
πάει η χώρα µπροστά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Εργασίας για δύο λεπτά,
όπως µου ζήτησε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα να καταθέσω µία νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Μου τα µπερδεύετε
πολύ σήµερα! Παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Παρακαλώ πολύ καταθέτω µια νοµοτεχνική
βελτίωση.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Παρεµβαίνω επί της διαδικασίας, γιατί πιστεύω ότι η Βουλή
είναι ένας χώρος στον οποίον τουλάχιστον στις τοποθετήσεις
µας και δη από Αρχηγό Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τέως Πρωθυπουργό, όταν τοποθετείται µε στοιχεία, αυτά που πρέπει να
λέει πρέπει να είναι ακριβή και σωστά.
Δεν µπορούµε να παίζουµε µε ψέµατα, να διασπείρουµε ψεύτικες ειδήσεις, κάτι που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όλη την προηγούµενη
περίοδο, ως Αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, όµως, έχουµε µπει σε µία νέα πολιτική περίοδο, που πρέπει,
τουλάχιστον, να λέµε την αλήθεια.
Εγώ εκτιµούσα ότι στην οµιλία του ο κ. Τσίπρας θα έλεγε κάτι
για τις εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, για το ένα εκατοµµύριο πενήντα οκτώ χιλιάδες εκκρεµότητες που αφήσανε στο
Υπουργείο Εργασίας βαριά κληρονοµιά. Τίποτα δεν είπε για
αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εκτιµούσα ότι θα έλεγε κάτι για τους εργαζόµενους µε τη µερική απασχόληση. Τίποτα, ένας στους τρείς και πλειοψηφία στις
νέες προσλήψεις.
Εκτιµούσα ότι θα έλεγε κάτι για τις δικές µας πρωτοβουλίες
τις νοµοθετικές, για το 12% υπέρ των εργαζοµένων της µερικής
απασχόλησης, για το ηλεκτρονικό µητρώο το οποίο θα καταγράφει την παραβατικότητα. Τίποτα, τα ίδια λόγια τα γνωστά αυτή η
πολιτική η γνωστή από το παρελθόν.
Έρχοµαι, όµως, να πω ορισµένα στοιχεία στη Βουλή, τα οποία
δεν µπορούν να αποκρυφτούν, γιατί είναι κόντρα στην αλήθεια,
στην πραγµατικότητα.
Τι είπε ο κ. Τσίπρας; Είπε πριν από λίγο στην οµιλία του ότι
ρεκόρ επί Νέας Δηµοκρατίας, τους τρεις µήνες που κυβερνάµε
δηλαδή, καταφέραµε εµείς στους τρεις µήνες, να διαλύσουµε
την οικονοµία. Ακούστε τι είπε. Στους τρεις µήνες διαλύσαµε
στην αγορά εργασίας.
Διαβάζω τα στοιχεία. Είναι κρίσιµα, κυρία Πρόεδρε, για την
αποκατάσταση της αλήθειας και εύχοµαι ο κ. Τσίπρας είτε να ζητήσει συγγνώµη είτε να εγκαλέσει αυτούς που του τα δώσανε,
γιατί εκτίθεται.
ΕΛΣΤΑΤ: Ανεργία Ιούλιος 2019, γιατί είπε πριν από λίγο: «Εσείς
κυβερνήσατε τον Ιούλιο», 16,9% η ανεργία. Ιούλιος του 2018,
19,9%. Μείωση της ανεργίας, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, 2,2% επί
Νέας Δηµοκρατίας το πρώτο µήνα που µας καταλογίζεται ότι επιδεινώθηκαν τα πράγµατα στην αγορά εργασίας.
Ακούστε. Τον Ιούλιο του 2019 οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν
κατά πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιους ενενήντα εννέα σε
σχέση µε τον Ιούλιο του 2018, αύξηση 1,5% τον Ιούλιο που κυβερνούσαµε. Τον Ιούλιο του 2019 οι άνεργοι µειώθηκαν κατά
εκατόν εννέα χιλιάδες πεντακόσιους εβδοµήντα επτά άτοµα σε
σχέση µε τον Ιούλιο του 2018, µια µείωση 12,1%, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, δελτίο Τύπου 10 Οκτωβρίου 2019, τα πιο
επικαιροποιηµένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Αυτή είναι η απάντηση στον κ. Τσίπρα για το πρώτο σκέλος
στην αγορά εργασίας µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτά αµφισβητεί
ο κ. Τσίπρας;
Συνεχίζω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε,…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): «ΕΡΓΑΝΗ». Ισοζύγια, το τρίµηνο Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέµβριος τους τρεις µήνες που κυβερνάµε εµείς, κύριε
Τζανακόπουλε, που διαµαρτύρεστε και δέχεστε να λένε ψέµατα
εδώ µέσα ασύστολα, αλλά θα παίρνετε επίσηµες απαντήσεις
αληθινές, κάτι που δεν ανέχεστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δέχοµαι τα δικά σας και δεν
µπορώ άλλο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Το τρίµηνο, λοιπόν, αυτό το ισοζύγιο της «ΕΡΓΑΝΗ», που αµφισβητούσατε παλιά και µετά το κάνατε εµβληµατικό, είχαµε µείον οκτώ χιλιάδες εννιακόσιους είκοσι εννέα ήταν
αρνητικό. Πέρυσι, όµως, ήταν µείον εννέα χιλιάδες οκτακόσιοι
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δύο. Είχαµε θετική διαφορά τους τρεις µήνες µε την Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας κατά οκτακόσιες εβδοµήντα τρεις θέσεις.
Αυτή είναι η αλήθεια. Πού είναι τα αρνητικά ρεκόρ, κύριε Τσίπρα;
Και καταλήγω για τη µερική απασχόληση. Στη µερική απασχόληση, λοιπόν, το Σεπτέµβριο του 2019, η πλήρης απασχόληση,
τα πιο επικαιροποιηµένα της «ΕΡΓΑΝΗ», ήταν 41,74% µε τις ευέλικτες στο 58,26%. Το Σεπτέµβριο του 2018, η πλήρης απασχόληση ήταν 40.89%, ενώ οι ευέλικτες 59,11%, δηλαδή είχαµε µια
αύξηση της πλήρους απασχόλησης 0,85%.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Τι συγκρίνετε τον Σεπτέµβριο του 2018
µε τον Σεπτέµβριο του 2019; Έλεος, αφήστε τα ψέµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Δεν την αντέχετε την αλήθεια, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ!
Θα είστε εδώ και θα ακούτε την αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κυρία Πρόεδρε, ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ πολύ για
το χρόνο που µου διαθέσατε, αλλά δεν µπορεί να έρχεται εδώ ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, το έκανε κατά κόρον
ως Πρωθυπουργός, µε λαθεµένα στοιχεία. Να εγκαλέσει αυτούς
που του τα δώσανε ή να ζητήσει δηµόσια συγγνώµη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κρύβετε δύο µέρες και έρχεται τώρα εδώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ πάρα πολύ προσπαθούµε να κρατήσουµε ένα επίπεδο και στην Αίθουσα και να τελειώσουµε. Σας παρακαλώ όσο
πιο πολύ φωνάζετε τόσο δεν θα τελειώσει η διαδικασία και είναι
κρίµα αυτό το πράγµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχει πάρει
τον λόγο τέσσερις φορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ο κύριος Υπουργός
απάντησε. Όπως έδωσα στον κύριο Υπουργό παραπάνω χρόνο,
νοµίζω ότι παραπάνω χρόνο έχω δώσει και σε συναδέλφους σας
και πολύ περισσότερο χρόνο. Δεν είµαι άδικη, το ξέρετε, σας παρακαλώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν είχε το σθένος να φέρει δικό του
νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας παρακαλώ πολύ.
Θα συνεχίσω τώρα µε τους Βουλευτές. Τον λόγο έχει η κ.
Σκόνδρα για πέντε λεπτά.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά τη διαπίστωση ότι ο κ. Τσίπρας εξακολουθεί να βρίσκεται στη σφαίρα
της αυταπάτης, της παραπληροφόρησης και της σύγχυσης ,ας
έρθουµε στο θέµα το οποίο συζητάµε σήµερα.
«Επενδύω στην Ελλάδα», λοιπόν, τρεις λέξεις που συµπυκνώνουν πρόσκληση και υπόσχεση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη ότι
το επενδυτικό τοπίο στη χώρα αλλάζει, εξελίσσεται και γίνεται
φιλικό, ελκυστικό και πρόσφορο.
Τρείς λέξεις που συµπυκνώνουν την απόφαση, να αντιµετωπιστούν παθογένειες και δοµικές αδυναµίες µε συγκεκριµένους
στόχους και όραµα, την εµπιστοσύνη στους ανθρώπους του επιχειρείν να δηµιουργήσουν, να φέρουν άνθιση οικονοµική και κατ’
επέκταση κοινωνική σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό µοντέλο.
Συµπυκνώνουν το ακράδαντο πιστεύω µας στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας και τις απεριόριστες δυνατότητες στο ελληνικό δαιµόνιο, όπως και στο ενδιαφέρον των στρατηγικών
επενδυτών. Τρεις λέξεις που ακουµπάνε στον πυρήνα της ιδεολογίας µας και για την ιδιωτική πρωτοβουλία και κάνουν πράξη
τις δεσµεύσεις µας για γρήγορη, βιώσιµη και µακροχρόνια ανάπτυξη. Διότι αυτό ακριβώς επιφέρουν οι ρυθµίσεις και οι αλλαγές
στην επιχειρηµατικότητα, οι ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης των επενδύσεων, η είσοδος των ορκωτών στις αδειοδοτήσεις, η µείωση της γραφειοκρατίας, τα λιγότερα έγγραφα στο
ΓΕΜΗ, τον πενταετή σχεδιασµό του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων, οι βελτιώσεις στα εργασιακά καθώς και τα µέτρα

3672

πάταξης της αδήλωτης εργασίας. Θεραπεύει, δηλαδή, τη διαχρονική έλλειψη του ολοκληρωµένου σταθερού επενδυτικού και
αναπτυξιακού σχεδιασµού.
Αγαπητοί συνάδελφοι, εξέχουσα πολιτική µας θέση ήταν και
είναι η προσέλκυση επενδύσεων. Προϋπόθεση για αυτό είναι η
δηµιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος. Μπορεί κάποιοι για
να κάνουν ντόρο, να διαστρέβλωσαν τις ρυθµίσεις για τα εργασιακά, ωστόσο ο πυρήνας των αλλαγών αφορά τη ριζική αλλαγή
στο επενδυτικό τοπίο της Ελλάδος, αυτό δηλαδή που έχουµε
πολύ ανάγκη σήµερα.
Ο κρατισµός δεν βοήθησε µέχρι τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ. Φέρνω παράδειγµα την περιφέρειά µου. Η Καρδίτσα
είναι ο δεύτερος φτωχότερος νόµος της Ελλάδος, παρ’ όλο που
είναι νόµος παραγωγικός µε εύφορο κάµπο, µε πανέµορφα ορεινά, µε αξιόλογο ανθρώπινο δυναµικό στο γεωγραφικό κέντρο
της επικράτειας. Τι περιµένει η Καρδίτσα για να βγει από αυτή
την κατάσταση;
Βεβαίως, κύριοι Υπουργοί, περιµένει την ολοκλήρωση των
έργων του Αχελώου και την ολοκλήρωση της Ε-65, εννοώ τον βόρειο τοµέα, αλλά περιµένει και θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν µόνο µέσα από επενδύσεις. Περιµένουν οι αγρότες
µεταποιητικές µονάδες της πρωτογενούς παραγωγής τους, που
θα προσφέρουν νέα δυναµική στην τοπική οικονοµία.
Πώς σκοπεύει να επιτύχει η Κυβέρνηση την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων; Αναφέρω επιγραµµατικά. Με κίνητρα για
την εγκατάσταση επενδύσεων σε επιχειρηµατικά πάρκα, µε κίνητρα προσέλκυσης στρατηγικών επενδύσεων 15 εκατοµµυρίων
ευρώ και άνω, δηµιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη για τα γεωχωρικά δεδοµένα όπου κάθε πολίτης θα µπορεί να έχει απευθείας απλή, έγκυρη, πλήρη και δωρεάν πληροφόρηση για θέµατα όπως ισχύουν στις χρήσεις γης, όροι δόµησης, ρυµοτοµία, αιγιαλός και δάση.
Επιταχύνει αναθέτοντας σε ορκωτούς ελεγκτές την αξιολόγηση και την παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων. Σήµερα λιµνάζουν περισσότεροι από δυόµισι χιλιάδες φάκελοι και είναι
τραγικό για µία χώρα που ψάχνει επενδυτές.
Συγκροτεί Εθνικό Μητρώο Υποδοµών, θέτει δικλίδες αποτροπής αδήλωτης εργασίας και επιταχύνει τη δικαστική διαδικασία,
πράγµα πάρα πολύ σηµαντικό και πολλά ακόµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι λεπτοµέρειες έχουν συζητηθεί και επικεντρώνοµαι στην πολιτική ουσία και ρωτώ τους διαφωνούντες: Με ποιους από τους στόχους του νοµοσχεδίου διαφωνείτε; Διαφωνείτε µε τις βελτιώσεις που ξεκλειδώνουν επενδύσεις εκατοµµυρίων; Διαφωνείτε µε τις ρυθµίσεις κατά της αδήλωτης εργασίας;
Σηµειώνω ότι σύµφωνα µε µελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος,
όταν εφαρµοστούν αυτές οι διατάξεις η επίδραση στο ΑΕΠ θα
είναι συν 5 µονάδες µέσα σε δέκα χρόνια.
Τελικά, όµως, µήπως η διαφωνία οφείλεται στην πρόσφατη
απώλεια της διακυβέρνησης; Προφανώς η αποτυχία σας για
απόλυτη επικράτηση επί της αστικής τάξης σας πονάει. Και νιώθουµε τον πόνο σας. Αλλά τι να πω; Βλέπω τις σπασµωδικές σας
αντιδράσεις, που ξυπνήσατε τα συνδικάτα από το λήθαργο που
είχαν πέσει τα προηγούµενα τέσσερα χρόνια. Κοιτάτε τελικά
προς τα πίσω, αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης.
Ακούστε, οι προτάσεις σας που αφορούν την πραγµατική βελτίωση ρυθµίσεων, πάντα εισακούγονται από αυτή την Κυβέρνηση. Όταν φωνασκείτε, όµως, απλά για να δηµιουργήσετε εντυπώσεις, οι αντιδράσεις σας να ξέρετε θα πέφτουν στο κενό. Διότι
πολύ απλά ο λαός έδωσε σαφέστατη εντολή στην παρούσα Κυβέρνηση, να προχωρήσει στην ανάπτυξη, στη δηµιουργία νέου
πλούτου. Και εσείς πήρατε κάποτε αυτή την εντολή. Οι αναχρονιστικές, όµως, αντιλήψεις και οι πολιτικές σας έστειλαν τον
πλούτο και την ανάπτυξη αλλού και τα λαµπρά µυαλά και πολλές
από τις επιχειρήσεις. Κοιτάξτε στη γειτονιά µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρία συνάδελφε, πρέπει να ολοκληρώσετε. Μου ζητήσατε µισό λεπτό και µιλάτε ήδη
ένα λεπτό παραπάνω.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Υπερψηφίζουµε, λοιπόν, το παρόν νοµοσχέδιο, γιατί κοιτάµε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µπροστά και κοιτάµε το µέλλον. Εσείς έχετε ξεµείνει µάλλον πίσω, αγαπητοί συνάδελφοι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο κ. Στολτίδης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας για πέντε λεπτά.
Αµέσως µετά, θα µιλήσει ο κ. Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σαφώς απαρέγκλιτες από τον
κύριο στόχο τους οι καπιταλιστικές αναδιάρθρωσεις, είτε σε περίοδο κρίσης είτε σε περίοδο ανάπτυξης. Απαρέγκλιτη είναι και
η κυβερνητική πολιτική άσχετα από την αλλαγή των κοµµάτων.
Στόχος και του πολυνοµοσχεδίου που φέρνει η Νέα Δηµοκρατία, είναι να υλοποιήσει ακόµα καλύτερα τις απαιτήσεις των επιχειρηµατικών οµίλων από εκεί που τις άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, φέρνοντας πιο κοντά τον πάγιο και διακαή πόθο της εργοδοσίας, να έχει στη διάθεσή της τους εργαζόµενους ευέλικτους
είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο και στην ουσία µε την
ελάχιστη αµοιβή.
Η υπερίσχυση των συµβάσεων των ενώσεων προσώπων, των
τοπικών κλαδικών, των επιχειρησιακών έναντι των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας, η επίκληση από τους εργοδότες
δυσµενών οικονοµικών στοιχείων και η αξιοποίηση µιας σειράς
εξαιρέσεων, οι ειδικές οικονοµικές ζώνες, η µη δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία προσπαθούν να σφραγίσουν όλες τις πόρτες εφαρµογής και επέκτασης µιας κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας. Ανοίγει, µε άλλα λόγια, η δυνατότητα πλήρους
συµπίεσης του µέσου µισθού προς τον κατώτατο.
Και δεν φτάνει µόνο αυτό. Προσπαθείτε να πληγώσετε πιο
βαθιά την πλήρη και σταθερή εργασία µε τον µανδύα της τιµωρίας της µερικής απασχόλησης. Η πληρωµή µε 12% κάθε ώρας
υπερωριακής απασχόλησης, όταν για την πλήρη απασχόληση η
πληρωµή της ίδιας ώρας γίνεται µε 40% προσαύξηση, δίνει
στους εργοδότες το πράσινο φως, να προχωρήσουν σε περαιτέρω ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, µιας και φθηναίνουν την τιµή της εργατικής δύναµης δραστικά.
Ο συνδυασµός της χρήσης αυτού του όρου µε τους ήδη υπάρχοντες για τη διευθέτηση του εργασιακού χρόνου, δηµιουργούν
τις προϋποθέσεις ακόµα και αυτόν τον κατώτατο µισθό οι εργαζόµενοι να τον προσεγγίζουν, παραδίδοντας στην ευελιξία την
οικογενειακή του ζωή, την κοινωνική του ζωή, τον ελεύθερο τους
χρόνο, την ξεκούραση τους, προσαρµόζοντας, µε άλλα λόγια,
όλη τους τη ζωή στις ανάγκες λειτουργίας µιας επιχείρησης,
προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη για αυτή κερδοφορία µέσα
στους όρους ανταγωνισµού.
Με δεδοµένο ότι ο πλούτος άρα και το κέρδος παράγεται αποκλειστικά και µόνο από την εργασία των εργαζοµένων, της δίνετε
όλες τις δυνατές και προσαρµόσιµες µορφές από τις οποίες
προκύπτει από αυτή το µέγιστο κέρδος. Στον αντίποδα, όµως,
ξεζουµίζει τα βιολογικά όρια και το σύνολο της ζωής των εργαζοµένων.
Βεβαίως, εκτός από το τσάκισµα των µισθών και των όρων εργασίας προβαίνετε µέσω του πολυνοµοσχεδίου και τον προϋπολογισµό και άλλους νόµους, συνολικά στη θωράκιση των επιχειρηµατικών οµίλων από κάθε µικρό και µεγάλο ρίσκο, µην τους
ξεφύγει και κανένα ευρώ. Τους δίνετε γη και ύδωρ. Τους δίνετε
φθηνό τραπεζικό χρήµα για επενδύσεις, κάλυψη µε εγγυήσεις
του δηµοσίου σε περίπτωση κοκκινίσµατος των δανείων τους στις πλάτες δηλαδή του λαού και η ενδεχόµενη επιχειρηµατική
τους αστοχία- φθηνή ενέργεια, µείωση ασφαλιστικών εισφορών,
µείωση φόρου εισοδήµατος και µερισµάτων, παράκαµψη κωλυµάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, τζάµπα γη, τζάµπα
ορυκτό πλούτο και υποδοµές δηµοσίου. Αφαιρείτε, δηλαδή, τα
πάντα και οδηγείτε σε εξαθλίωση αυτούς που παράγουν τα
πάντα, αυτούς που µε τους υπάρχοντες όρους εργασίας ,ξοδεύουν κάθε εργάσιµη µέρα δύο και τρεις µέρες από τη ζωή
τους λόγω της έντασης, όλους αυτούς που πάνε την επιστήµη
και τεχνολογία µπροστά και εκτινάσσουν την παραγωγικότητα
της εργασίας, δηµιουργώντας προϋποθέσεις, σήµερα κιόλας, να
µπορούν να εργάζονται όλοι µε παραγωγή που να καλύπτει το
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σύνολο των σύγχρονων λαϊκών αναγκών σε πολύ λιγότερο χρόνο
και µε πολύ λιγότερο κόπο.
Και σε ποιους δίνετε τα πάντα; Δίνετε τα πάντα στους µετόχους µίας χούφτας µονοπωλιακών οµίλων, αυτούς, δηλαδή, που
η µόνη δουλειά που κάνουν, εξαντλείται στο πώς θα ξεζουµίσουν
και το παραµικρό απόθεµα εγκεφαλικής και µυϊκής ενέργειας
των εργαζοµένων µέχρι εξαντλήσεως τους. Τα δίνετε σε αυτούς,
που µετατρέπουν τη δυνατότητα εργασίας για όλους µε πολύ λιγότερες ώρες σε µαζική ανεργία, σε αυτούς που ψάχνουν πού
θα δώσουν µίζες για να κερδίσουν στον ανταγωνισµό, σε αυτούς
που ψάχνουν ανέξοδους τρόπους, για να µετακινούν τα εργοστάσιά τους όπου έχει φθηνό εργάτη. Τα δίνετε σε αυτούς ,που
χρειάζονται σφαγές λαών για να κερδίσουν και από την ανοικοδόµησή τους. Και αυτό το λέτε εσείς ανάπτυξη και πρόοδο.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι µία τέτοια ανάπτυξη, δεν θα γίνει ανεκτή για πολύ καιρό από τους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα. Θα οργανωθούν. Θα αντιδράσουν. Για αυτό εκτός από τα
ιδεολογήµατα περί ταξικής συνεργασίας, το τσάκισµα όποιου
σηκώνει το κεφάλι, ένα κάρο νόµους εκφοβισµού, το τάισµα της
πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ για να εκφυλίσει το εργατικό κίνηµα, χρειάζεστε περισσότερο νόµο και τάξη µε ηλεκτρονικό µητρώο, για
ξεµπερδεύουν οι εργοδότες από τους πρωτοπόρους αγωνιστές
εργαζόµενους, µε ηλεκτρονική ψηφοφορία για το χτύπηµα της
απεργίας.
Από αυτά θέλει να απαλλαγεί η εργοδοσία, από αυτά δηλαδή
που της έκαναν τη ζωή δύσκολη, την εµπόδιζαν -και την εµποδίζουν- να επιβάλλει τους βαρβάρους όρους της και ανέθεσε σε
εσάς, το κράτος της δηλαδή, αυτό το επιτακτικό καθήκον, να την
απαλλάξετε. Διότι χωρίς το κράτος της δεν έχει καµµία τύχη.
Οι εργαζόµενοι -να το ξέρετε- δεν θα µείνουν µε τα χέρια
σταυρωµένα. Παρά τους δυσµενείς συσχετισµούς, παλεύουν και
οργανώνονται, συσπειρώνουν δυνάµεις, δίνουν καθηµερινά µικρές και µεγάλες µάχες µε δίκαια αιτήµατα και διεκδικήσεις.
Η ανασύνταξη του εργατικού κινήµατος και η κοινωνική συµµαχία είναι νοµοτελειακή αναγκαιότητα και θα συντελεστεί κάτω
από οποιεσδήποτε συνθήκες, ανοίγοντας τον δρόµο για νέες κατακτήσεις.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε, που ήσασταν και συνεπής στον χρόνο σας.
Τον λόγο έχει ο κ. Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ειλικρινά µε φοβίζει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτή η αβάσταχτη ελαφρότητα των Υπουργών της Νέας Δηµοκρατίας και
στελεχών, Βουλευτών µε αυτή την απίστευτη αφέλεια ότι οι χώρα
µας χρειάζεται επενδύσεις, ότι θα δώσουµε κίνητρα, ότι θα έρθουν οι επενδύσεις και θα σωθεί η χώρα, µια χώρα χρεοκοπηµένη, που ξέφυγε βήµα βήµα από την χρεοκοπία, αλλά οι πληγές
είναι ακόµα ορθάνοιχτες. Χαίνουν οι πληγές. Και τα ζητήµατα
είναι πάρα πολύ σοβαρά.
Τώρα η αξιοπιστία των στοιχείων του κ. Βρούτση είναι παροιµιώδης. Χρόνια τώρα έχουµε την εµπειρία µέσα σε αυτή την Αίθουσα.
Κύριε Γεραπετρίτη, όµως, δεν γίνεται να συγκρίνετε τη χρεοκοπηµένη, ισοπεδωµένη σε κάθε παραγωγικό τοµέα Ελλάδα µε
την Πορτογαλία. Εντελώς άλλα προβλήµατα είχε η Πορτογαλία.
Η κρίση στην Πορτογαλία ήταν εντελώς διαφορετική µε την Ελλάδα.
Έχουµε για δεκαπενταετή ορίζοντα ρυθµισµένο χρέος, που
αποτελεί στέρεο εργαλείο, θεµέλιο και βάση για αναπτυξιακό
σχεδιασµό; Έχουµε. Ποιανού είναι έργο; Είναι έργο του ΣΥΡΙΖΑ.
Έχουµε «µαξιλάρι» τριάντα επτά δισεκατοµµύρια που δίνει
κύρος, αξιοπιστία στις αγορές, που δίνει δυνατότητα ευελιξίας,
που µας απαλλάσσει από τον πανικό; Έχουµε. Είναι αναπτυξιακό
εργαλείο; Είναι θεµέλιο; Είναι. Ποιανού έργο είναι; Είναι έργο
του ΣΥΡΙΖΑ.
Έχουµε συνεχείς ρυθµούς ανάπτυξης, σε µία χρεοκοπηµένη
οικονοµία που έχασε το 25% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος; Ούτε σε πόλεµο δεν το έχουµε αυτό. Έγινε αυτό διαδοχικά
και σταθερά; Είναι αυτό εργαλείο και σταθερή βάση και θεµέλιο;
Είναι. Ποιανού έργο είναι; Είναι έργο του ΣΥΡΙΖΑ.
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Έχουµε µείωση της ανεργίας; Ποιανού έργο είναι; Είναι έργο
του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουµε δείκτες κοινωνικής συνοχής αρκετά ικανοποιητικούς υπό τις παρούσες συνθήκες; Έχουµε. Να µη συνεχίσω. Θα στηριχθείτε σε αυτά;
Εντάξει αποθεώνετε το κεφάλαιο, την επιχειρηµατικότητα ως
αναπτυξιακό µέγεθος. Η εργασία είναι για σας αναπτυξιακό µέγεθος; Είναι παράγοντας παραγωγικής ανασυγκρότησης και
ανάπτυξης; Πείτε το! Είναι ή δεν είναι; Το περιβάλλον είναι παραγωγικό µέγεθος για σας, για την κοσµοθεωρία σας, για το σχέδιό σας, για το πρόγραµµά σας, για τα νοµοσχέδιά σας; Είναι ή
δεν είναι; Η κοινωνική συνοχή και οι δείκτες της κοινωνικής ανισότητας είναι παραγωγικό µέγεθος ή δεν είναι;
Αυτές είναι οι µεγάλες µας διαφορές! Κι αυτές δεν είναι λόγια.
Μεταφράζονται, ακριβώς, σε συνεχείς σχεδιασµούς και επιλογές, που κάνουν τα βήµατα της ανάπτυξης βιώσιµα και πραγµατικά δηµιουργούν συνθήκες προόδου.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Πλειοψηφίας, και κυρίες και κύριοι Υπουργοί, ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγο σωστά
είπε ότι αυτά που εξαγγέλλετε σε αυτό το νοµοσχέδιο µας, θυµίζουν πάρα πολύ έντονα τον παρασιτικό κρατικοδίαιτο καπιταλισµό ,που ονειρεύεται ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός που εισάγει
το νοµοσχέδιο και το στηρίζει, τη δεκαετία του 1990 και τη δεκαετία του 2000, όπου είχαµε και επενδύσεις και µεγαλεία και
Ολυµπιάδες και υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και ευµάρεια.
Όλα αυτά τα είχαµε. Και µετά το πλοίον εβυθίσθη!
Σε αυτό θα απαντήσουµε ή θα είµαστε τόσο πολύ αφελείς,
τόσο επικίνδυνα αφελείς, µπροστά σε µια κατάσταση που και διεθνώς διαγράφονται απειλές νέου υφεσιακού κύκλου. Κι έρχεται
ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και λέει ότι η Ελλάδα θα
αποτελέσει την εξαίρεση. Πού πας βρε Καραµήτρο;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Με συγχωρείτε δηλαδή. Τόση αφέλεια! Για να αποτελέσει την
εξαίρεση, χρειάζονται πάρα πολύ σοβαρά πράγµατα κι όχι φωτογραφικά κίνητρα ή και πραγµατικά κίνητρα σε κλάδους ατάκτως ερριµµένους και χωρίς αξιολόγηση, ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και πού είναι και πού δεν είναι.
Και µη µου πείτε ότι δεν χαρακτηρίζεται από αυτό το στοιχείο
αυτό το νοµοσχέδιο. Πού βλέπετε προτεραιοποίηση, εξορθολογισµό, περιφερειακή ανάπτυξη; Πού τα βλέπετε σε αυτό το νοµοσχέδιο; Κατά παραγγελία είναι. Ό,τι παραγγέλνει ο κ. Νικολόπουλος, όπως κάποτε λέγεται στην ιστορία του ελληνικού Κοινοβουλίου ότι εκδόθηκε και ΦΕΚ µε νόµο, που παρεισέφρησε το
σηµείωµα ενός Υπουργού στη δεκαετία του 1930 και µπήκε και
στη διάταξη του νόµου «και ό,τι άλλο επιθυµεί ο κ. Νικολόπουλος».
Αυτό δεν είναι ανάπτυξη ή τουλάχιστον δεν είναι σοβαρή ανταπόκριση στη µεγάλη σοβαρότητα που έχουν οι στιγµές.
Από αυτή την άποψη σοβαρευτείτε. Εγώ αισθάνοµαι αλλά δεν
ικανοποιούµαι από αυτό, ότι ήδη µε αυτή τη συζήτηση χθες και
σήµερα διαφαίνονται ρωγµές όχι µόνο στην αξιοπιστία σας αλλά
και στο πλεονέκτηµα που κατακτήσατε µε τις εκλογές της 7ης Ιουλίου τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Έχετε δύο µέρες τώρα υποστεί σοβαρές ρωγµές στην δηµοκρατική νοµιµοποίηση και ως
Κυβέρνηση και ως παράταξη.
Θα ήθελα και µία εξήγηση. Φωτογραφικές διατάξεις χιλιάδες.
Στο άρθρο 180 για την τιµητική πολιτογράφηση, εξαιρούνται του
ελέγχου ποινικού µητρώου κάποιοι για την τιµητική πολιτογράφηση. Κύριε Θεοδωρικάκο, δικό σας είναι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις, τι
είναι αυτό το άρθρο 180 και για ποιους είναι. Ποιοι εξαιρούνται
από τον έλεγχο ποινικού µητρώου για να τους αποδοθεί η τιµητική πολιτογράφηση;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ πολύ.
Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό, θα µου επιτρέψετε
να δώσω τον λόγο στην κ. Ευθυµίου. Έχετε για πέντε λεπτά,
κυρία Ευθυµίου, αυστηρά.
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ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτή την παραχώρηση.
Κυρίες και κύριοι, το νοµοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα» επιχειρεί να άρει δεκάδες επενδυτικά εµπόδια σε αδειοδοτικά, περιβαλλοντολογικά, πολεοδοµικά και εργασιακά θέµατα και
παράλληλα θεραπεύει αδυναµίες που ξέµειναν από το βαθύ παρελθόν, που λειτουργούσαν ως ανάχωµα για την προσέλκυση
επενδύσεων.
Επίσης, εµπεδώνει ένα υγιές και ελκυστικό θεσµικό καθεστώς
για την προσέλκυση επενδύσεων, υπογραµµίζοντας έναν από
τους κύριους στόχους της Κυβέρνησης, που είναι η επίτευξη της
ανάπτυξης ως βασικού µοχλού εξόδου από την κρίση και επιτάχυνσης της οικονοµίας.
Στα πλαίσια αυτού του στόχου να τονίσω ότι ο Πρωθυπουργός
χθες εξήγγειλε την αναστολή για τρία χρόνια του ΦΠΑ σε όλες
τις οικοδοµικές άδειες που εκδόθηκαν από 1-1-2006 και εντεύθεν. Είναι ένα ζωογόνο µέτρο για την οικονοµική δραστηριότητα,
γιατί ας µην ξεχνάµε ότι σχετίζονται και πάνω από εκατόν πενήντα επαγγέλµατα µε αυτόν το χώρο.
Στην παρούσα τοποθέτηση µου θα κάνω µνεία στις διατάξεις
που αφορούν τα εργασιακά, αντικείµενο που κατέχω από την
ενασχόλησή µου ως µάχιµος δικηγόρος µε ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο.
Η προηγούµενη κυβέρνηση επιχείρησε να εισφέρει βελτιωτικές διατάξεις για τους εργαζόµενους, αλλά αυτές έγιναν, δυστυχώς, µε αποσπασµατικό τρόπο και χωρίς να είναι συνδεδεµένες
µε την αγορά εργασίας. Άρα δεν επέφεραν το αναµενόµενο αποτέλεσµα.
Η ειδοποιός διαφορά που εισάγει αυτή η Κυβέρνηση, που εισάγει αυτό το νοµοσχέδιο, είναι ότι θεσµοθετούµε διατάξεις που
βρίσκονται σε ισορροπηµένη σχέση µε τους εργαζόµενους, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις τρέχουσες οικονοµικές, συγκυρίες και
ανάγκες. Ο στόχος είναι διττός. Πρώτον, η στήριξη των επιχειρήσεων και η προσέλκυση νέων και δεύτερον, η στήριξη των εργαζόµενων και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας καλά αµειβόµενων. Αυτά τα δύο τελούν σε πλήρη εξάρτηση και αλληλεπίδραση. Το νοµοσχέδιο αυτό το διασφαλίζει. Και µε ποιον τρόπο
το διασφαλίζει; Πρώτον, ενισχύοντας τις συλλογικές εργασιακές
σχέσεις. Η ευνοϊκότερη ρύθµιση, η συρροή, η επεκτασιµότητα,
συνιστούν θεµελιώδεις αρχές του συστήµατος των ελεύθερων
συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Το νοµοσχέδιο αυτό τις σέβεται,
λαµβάνοντας όµως υπ’ όψιν και τις τρέχουσες συνθήκες της οικονοµίας.
Να θυµίσω ότι η επανενεργοποίηση των αρχών αυτών το καλοκαίρι του 2015 µετατέθηκε, ελαίω «περήφανης διαπραγµάτευσης» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, για τον Αύγουστο του
2018. Δηλαδή, η αναστολή τους διήρκεσε τρία χρόνια περισσότερο από τα προβλεπόµενα, µε αποκλειστική υπαιτιότητα της
τότε κυβέρνησης. Ακόµη, όµως, και κατά τη µε τρία χρόνια καθυστέρηση επαναφορά τους τόσο το περιεχόµενο όσο και οι διαδικασίες δεν επανήλθαν ως είχαν και είχαν συνέπεια τη διαµόρφωση πλήθους στρεβλώσεων στην αγορά εργασίας.
Πέρα από αυτό, όµως, αυτό στο οποίο εσείς της Αντιπολίτευσης µας ψέγετε, είναι ότι εισάγουµε µία ρήτρα απόκλισης. Αυτή
η ρήτρα απόκλισης δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι κάτι που
εφαρµόζεται και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, είναι κάτι που αποδέχονται και στην Ελλάδα και οι οργανώσεις που είναι υπέρ των εργαζόµενων.
Αυτή, λοιπόν, η ρήτρα απόκλισης αφορά τις επιχειρήσεις οι
οποίες διαβιώνουν ένα δύσκολο οικονοµικό καθεστώς. Να σας
πω ότι τα κριτήρια θεσµοθετούνται καθαρά στον Πτωχευτικό Κώδικα είτε είναι σε πτωχευτικό στάδιο είτε είναι στο στάδιο εξυγίανσης είτε είναι στο στάδιο της επικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης είτε είναι στο στάδιο του εξωδικαστικού συµβιβασµού.
Αυτά, λοιπόν, τα κριτήρια είναι πολύ συγκεκριµένα.
Επίσης, έχουν πλέον οριοθετηθεί κατά τα χρόνια της κρίσης
και από µία πληθώρα των δικαστικών αποφάσεων. Υπάρχει συγκεκριµένη νοµολογία, η οποία καθορίζει τον τρόπο που θα εφαρµοστούν.
Είναι εύλογο, λοιπόν, ότι όλα αυτά θα ληφθούν υπ’ όψιν κατά
τη διαµόρφωση των υπουργικών αποφάσεων που καθορίζουν τα
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κριτήρια.
Να πω, επίσης, ότι η Κυβέρνηση µε το νοµοσχέδιο αυτό ενισχύει και τις ατοµικές εργασιακές σχέσει, µε µοναδική κατεύθυνση την πλήρη απασχόληση. Κι αυτό το κάνει είτε µε την
καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας, που στις µέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ µε το «νόµο Κατρούγκαλου» είχε ανθίσει, διότι
είχαν δοθεί τα αντίθετα κίνητρα, που βοηθούσαν τη µαύρη εργασία και την εισφοροδιαφυγή αλλά και µε την καταπολέµηση
της υποδηλωµένης εργασίας, ενισχύοντας την πλήρη απασχόληση.
Επίσης είναι προς θετική κατεύθυνση η χρονοθέτηση των δύο
µηνών σε ό,τι αφορά τη µη καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών. Η προηγούµενη κυβέρνηση είχε θέσει ότι αν δεν καταβάλλονται σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, τότε αυτό συνιστά
βλαπτική µεταβολή. Αυτό, όµως, στην ουσία δεν εφαρµοζόταν
πρακτικά, διότι ο εργαζόµενος δεν είχε τα χρήµατα να προσφύγει στα δικαστήρια, διότι δεν µπορούσε να προσδιοριστεί ποιο
είναι το εύλογο χρονικό διάστηµα. Αυτό τώρα θεσµοθετείται.
Καταλήγοντας, λοιπόν, και κλείνοντας, να πω ότι η Κυβέρνηση
λίγους µήνες µετά την εκλογή της έχει να επιδείξει ένα σηµαντικό
κοινοβουλευτικό έργο. Και είναι εύλογο ότι σε µία άλλη φάση
που θα υπάρχουν άλλες δυνατότητες της οικονοµίας, θα υπάρξει
και µία άλλη προσέγγιση και αντιµετώπιση των εργασιακών θεµάτων. Το νοµοσχέδιο αυτό θα φέρει αλλαγές που µας επιτρέπουν να είµαστε αισιόδοξοι, γιατί προσελκύει επενδύσεις,
δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και παράγονται εισοδήµατα για τους πολλούς.
Και φυσικά να πω ότι πέρα από τον εθνικό σχεδιασµό θα επέλθει η ανάπτυξη και από τις τοπικές κοινωνίες και από τις τοπικές
ιδιαιτερότητες που σε ό,τι αφορά την περιφέρειά µου εκτιµώ ότι
το ζήτηµα, όπως ετέθη από τις επιχειρήσεις στις δυτικές συνοικίες, καλό θα είναι να αξιοποιηθεί µε σκοπό τη βελτίωση των
επενδύσεων.
Για όλους αυτούς τους λόγους θα υπερψηφίσω το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Θα µου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους, που σας παρακολούθησαν µε τόσο µεγάλη προσοχή και
έκαναν τέτοια ησυχία µέσα σε αυτή την Αίθουσα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Έχετε τον λόγο, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κυρία Πρόεδρε, να δώσω µία απάντηση στον Βουλευτή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης από τον Πειραιά, τον κ. Δρίτσα.
Το συγκεκριµένο άρθρο, κύριε συνάδελφε, στο οποίο αναφερθήκατε, µιλάει για την ειδική πολιτογράφηση αλλοδαπού πολίτη.
Δηλαδή το ελληνικό κράτος αξιολογεί ως ιδιαίτερα σηµαντική
την προσφορά στην πατρίδα µας, στην Ελλάδα, ενός αλλοδαπού
πολίτη, και εσείς θέλετε να ζητήσουµε από αυτόν που εµείς, το
ελληνικό κράτος, τον θεωρούµε τόσο σπουδαίο, τόσο αξιόλογο,
που να έχει προσφέρει τόσο σπουδαία πράγµατα στη δική µας
πατρίδα, και να του πούµε «φέρε µας τώρα και ένα πιστοποιητικό
ποινικού µητρώου από τη χώρα σου για να σε πολιτογραφήσουµε ως Έλληνα»;
Μην είστε τόσο καχύποπτοι.
Παρακαλώ πολύ ο κ. Δρίτσας αν έχει υπ’ όψιν για ποιον προορίζεται η διάταξη την οποία χαρακτηρίζει φωτογραφική, να το
πει και στον Υπουργό Εσωτερικών για να το µάθει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Δρίτσα, αυστηρά
για ένα λεπτό. Σας παρακαλώ πολύ γιατί δεν έχουµε χρόνο πια.
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Έπρεπε ήδη να έχει ανέβει ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης να
κλείσει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά σας λέω,
ποτέ δεν συνωµοσιολογώ στη ζωή µου την πολιτική και την προσωπική.
Φωτογραφική είναι η διάταξη. Το είπατε και µόνος σας, είναι
για κάποιους συγκεκριµένους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Για ποιον;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ποιοι είναι αυτοί; Γιατί προέκυψε η
ανάγκη αυτής της διάταξης, αν δεν αναφέρεται σε κάποιον; Είναι
γενικώς δηλαδή; Μήπως και προκύψει στο µέλλον; Δεν καταλαβαίνω. Εσείς θα απαντήσετε. Εγώ τι να πω;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Έχετε τον λόγο για µισό λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών):
Ούτε µισό λεπτό δεν χρειάζοµαι.
Κύριε Δρίτσα, σας ξαναπροκαλώ. Πείτε µου για ποιον είναι η
φωτογραφική διάταξη. Εσείς τη θεωρείτε φωτογραφική. Εγώ όχι.
Σας ζήτησα να πείτε στον Υπουργό Εσωτερικών, που πρέπει να
κάνει τη σχετική πρόταση µε βάση αυτό το άρθρο, για ποιον είναι
αυτή η φωτογραφική διάταξη. Παρακαλώ πείτε µου να το µάθω
και εγώ, που θα την κάνω.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Δρίτσα, δεν µπορεί να γίνει αυτό. Σας απάντησε ο κύριος Υπουργός. Είπατε την
άποψή σας και ξαναπάντησε ο κύριος Υπουργός. Δεν µπορούµε
να κάνουµε συζήτηση σε αυτό το επίπεδο, το ξέρετε πολύ καλά.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για δέκα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από µία εξαντλητική δηµόσια συζήτηση που ξεκίνησε από τη δηµόσια διαβούλευση στο τέλος Αυγούστου,
διήρκησε στη δηµόσια διαβούλευση στα µέσα µαζικής επικοινωνίας όλον τον µήνα Σεπτέµβριο και στη συνέχεια µέσα από την
κοινοβουλευτική διαδικασία ακολούθησε την πρώτη ανάγνωση,
την ακρόαση φορέων, την επί των άρθρων στην επιτροπή συζήτηση, τη δεύτερη ανάγνωση και µία διήµερη συζήτηση στην Ολοµέλεια, που µίλησαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, αριθµός ρεκόρ
για νοµοσχέδιο -έµοιαζε µε συζήτηση προϋπολογισµού- έχω τη
µεγάλη χαρά αλλά και τιµή να ζητήσω από το Σώµα, να υπερψηφίσει το νοµοσχέδιο που εισηγείται το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και που σκοπό έχει να κάνει τη ζωή των συµπολιτών
µας καλύτερη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ο κ. Δρίτσας, ο οποίος ήταν ο τελευταίος οµιλητής του ΣΥΡΙΖΑ, συνόψισε την κριτική της Αντιπολιτεύσεως µε µία φράση
ολίγον περιπαικτική προς εµένα, «πού πας ρε Καραµήτρο», ήταν
η φράση του κ. Δρίτσα ως προς το νοµοσχέδιο και την αναπτυξιακή προοπτική του αλλά και τη στρατηγική της νέας κυβερνήσεως.
Θα ήθελα να του πω ότι θα έπρεπε τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά
όσο και ο ίδιος προσωπικά να είναι εξαιρετικά προσεκτικός, όταν
αναφέρεται µε κριτικό τρόπο για ζητήµατα ανάπτυξης στη δική
µας παράταξη.
Και λέω απλώς µία ιστορία. Ήµασταν σε αυτή τη Βουλή δέκα
χρόνια πριν, όταν η τότε κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας προχωρούσε στην ιδιωτικοποίηση του λιµένος Πειραιώς και στην είσοδο της «COSCO» στον λιµένα του Πειραιώς. Τότε το σύνολο
της αντιπολιτεύσεως µε τον κ. Δρίτσα προεξάρχοντα, εµάχοντο
την ιδιωτικοποίηση αυτή και κατηγορούσαν την κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας και τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Καραµανλή, που µόλις µπήκε στην Αίθουσα, ότι αυτό το οποίο έκανε
ήταν λάθος.
Δεν περάσαν παρά µόνο οκτώ χρόνια -γιατί η ιστορία εκδικείται- για να γίνει ο κ. Δρίτσας Υπουργός Ναυτιλίας και να είναι
αυτός ο Υπουργός, που ιδιωτικοποίησε και το υπόλοιπο λιµάνι
του Πειραιά δίνοντας τον ΟΛΠ στην «COSCO», δηλαδή ακριβώς
στην εταιρεία για την οποία τότε φωνάζατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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Όταν, λοιπόν, κύριε Δρίτσα, σας έχει διδάξει η ζωή µε τόσο
επώδυνο τρόπο την ήττα των ιδεών σας και τη νίκη των ιδεών της
φιλελεύθερης παράταξης να είστε πιο προσεκτικός!
Γιατί αυτό που έγινε, είναι ότι πήρατε την εξουσία και τελικά
κυβερνήσατε µε τις ιδέες της Νέας Δηµοκρατίας, και αυτή είναι
η µεγάλη ιδεολογική µας νίκη και σας ευχαριστούµε που µας τη
δώσατε και εσείς προσωπικά.
Και σε αυτό το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για
να συνοψίσουµε λίγο κλείνοντας και τη συζήτηση, ακουστήκαν
διάφορα και θέλω λίγο να τα θυµηθούµε.
Δεν εδέχθη καµµία σοβαρή δυστυχώς κριτική. Θα ήταν πάρα
πολύ χρήσιµο, εάν είχαµε δεχθεί σοβαρή κριτική επί των άρθρων
και αν µπορούσαµε από την Αντιπολίτευση να πάρουµε ιδέες ,για
να διορθώσουµε άρθρα στα οποία πιθανόν να είχαµε κάνει
λάθος. Όµως δεν συνέβη αυτό.
Η συζήτηση ξεκίνησε στην επί των άρθρων συζήτηση στην επιτροπή, µε τον κ. Παππά να καταγγέλλει ένα άρθρο του κ. Δραγασάκη το οποίο δεν είχε διαβάσει. Στη συνέχεια ακούσαµε και
από τον κ. Τσίπρα τα ίδια αναµασήµατα, που ακούσαµε δεκαεπτά
φορές αυτές τις δύο ηµέρες περί δήθεν αναπτυξιακών κινήτρων
για την εξόρυξη του λιγνίτη, ενώ ρητώς εξαιρείται ο λιγνίτης από
το άρθρο. Ούτε αυτό δεν είχε ακούσει καν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως και ήρθε και το επανέλαβε αδιάβαστος
και αυτός.
Ακούσαµε από τον Αρχηγό της Αντιπολιτεύσεως, να επαναλαµβάνει το ψεύδος του ΣΥΡΙΖΑ ότι δήθεν έκθεση της Τραπέζης
της Ελλάδος προβλέπει µείωση µισθών στον ιδιωτικό τοµέα και
εξ αυτού προβλέπει την αύξηση του ΑΕΠ, ενώ όπως κατετέθη το
συγκεκριµένο εδάφιο από τον κ. Γεραπετρίτη, προηγουµένως,
απεδείχθη ότι η έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος λέει το ακριβώς ανάποδο από αυτό που είπε και ο κ. Τσίπρας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ε, καλά, εντάξει! Λες ψέµατα στη Βουλή
αυτή τη στιγµή!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Παρακαλώ πολύ, µη µε διακόπτετε. Εκ του
Κανονισµού, ο εισηγητής Υπουργός κλείνει τη συζήτηση. Τι να
κάνω; Σε τέσσερα χρόνια θα αποφασίσει πάλι ο ελληνικός λαός.
Δηµοκρατία έχουµε.
Και άκουσα δε και το αµίµητο, ότι εδέχθη, λέει, η Κυβέρνησή
µας και η παράταξή µας τις πρώτες ρωγµές δηµοκρατικής νοµιµοποίησης. Έλα Χριστέ και Παναγία! Εκλογές κάναµε πριν από
τρεις µήνες.
Μέσα στο 2019 έχετε χάσει σε όλες τις κάλπες που συναντηθήκαµε. Χάσατε τις βουλευτικές, χάσατε τις ευρωεκλογές, χάσατε τις περιφερειακές, χάσατε τις δηµοτικές, χάσατε τους
δικηγορικούς συλλόγους, τους ιατρικούς συλλόγους. Σε όποια
κάλπη σάς συναντήσαµε σας κερδίσαµε. Και ακόµη µιλάτε για
τον ελληνικό λαό;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πάρτε το καλά είδηση, χωνέψτε το για να ηρεµήσετε και να
κάνετε αντιπολίτευση της προκοπής.
Ο ελληνικός λαός που σωστά είπε ο κ. Τσίπρας βλέπει και κρίνει, βλέποντας και κρίνοντας επέλεξε µεταξύ του Αλέξη Τσίπρα
και του Κυριάκου Μητσοτάκη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για Πρωθυπουργό της Ελλάδος!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν σας αρέσει αλλά θα αναγκαστείτε
να ζήσετε µε αυτό τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Όσον αφορά το γιατί εισηγηθήκαµε αυτό το νοµοσχέδιο, το
είπα και στην πρωτολογία µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και
θα το επαναλάβω και τώρα, κλείνοντας.
Το νοµοσχέδιο αυτό θα κάνει τη ζωή των συµπολιτών µας καλύτερη και ευκολότερη. Θα την κάνει καλύτερη, γιατί συµπτύσσει
τους χρόνους που έχαναν οι συµπολίτες µας όταν έκαναν µια
επιχείρηση ή µια επένδυση και ήθελαν να πάρουν µία άδεια και
να ξεπεράσουν τον σκόπελο της ελληνικής γραφειοκρατίας σε
διάφορα επίπεδα. Μην ξαναπούµε αυτά που λέγαµε δύο ολόκληρες µέρες εδώ.
Πάντως είναι βέβαιο ότι µετά την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου, οι συµπολίτες µας θα ταλαιπωρούνται λιγότερο, οι συµπολίτες µας θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν την περιουσία
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τους περισσότερο, οι συµπολίτες µας θα έχουν την ευκαιρία να
µπορέσουν να δηµιουργήσουν τα όνειρά τους, να φτιάξουν περιουσία στην Ελλάδα, να έρθουν περισσότεροι ξένοι επενδυτές
,να κάνουν τη ζωή µας καλύτερη! Αυτό κάνει αυτό το νοµοσχέδιο.
Και για εσάς που επιλέγετε να το καταψηφίσετε, καταλαβαίνω
τους αντιπολιτευτικούς λόγους και τους αντιλαµβάνοµαι. Δεν θα
αναφερθώ ονοµαστικά σε συναδέλφους που σέβοµαι και αγαπώ.
Θεωρώ ότι κάνετε λάθος.
Διότι όποιος συνάδελφος δεν ψηφίσει αυτό το νοµοσχέδιο,
είναι σαν να λέει στον συµπολίτη του ακόµη και στον ψηφοφόρο
του, το εξής: «Προτιµώ να µένεις στο έλεος της γραφειοκρατίας,
προτιµώ να µην υπάρχουν χρονικοί προσδιορισµοί στην αρχαιολογία, προτιµώ να µην υπάρχουν χρονικοί προσδιορισµοί στην
υπηρεσία που σου απαντάει, προτιµώ να µην παίρνεις τα λεφτά
σου από τον αναπτυξιακό νόµο γρήγορα, αλλά να µένεις και να
ταλαιπωρείσαι δύο και τρία χρόνια, προτιµώ να στέκεσαι στην
ουρά και να παρακαλάς για µία σφραγίδα και όλα αυτά τα προτιµώ, γιατί θέλω να κάνω αντιπολίτευση». Αυτό θα πρέπει να πάτε
να πείτε εσείς που σήµερα καταψηφίζετε αυτό το νοµοσχέδιο.
Πρόκειται για νοµοσχέδιο που ταιριάζει στη συνολική κυβερνητική πολιτική. Γιατί, πράγµατι, χθες ο Πρωθυπουργός έκανε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια ανακοίνωση που έρχεται ακριβώς να συνταιριάξει µε το παρόν νοµοσχέδιο. Η ανακοίνωση του
Πρωθυπουργού της Ελλάδος ότι θα υπάρξει αναστολή από την
καταβολή του ΦΠΑ για τις οικοδοµικές άδειες αναδροµικά από
το 2006, δηµιουργεί ένα ισχυρό κίνητρο στους συµπολίτες µας
να αδράξουν αυτή την ευκαιρία και να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και µε το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµε τους δίνουµε τα εργαλεία για να µπορέσουν αυτό να το κάνουν ευκολότερα και γρηγορότερα. Χάριν, λοιπόν, στο συνδυασµό αυτής της πολιτικής
της Κυβερνήσεως της Νέας Δηµοκρατίας, η ζωή των συµπολιτών
µας θα γίνει καλύτερη.
Και θέλω, κλείνοντας, ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω όχι µόνο
τους συναδέλφους που πήραν τον λόγο και υποστήριξαν το νοµοσχέδιο, αλλά και όλους τους συναδέλφους Υπουργούς, γιατί
όπως είπα από τη πρώτη στιγµή, το νοµοσχέδιο αυτό δεν είναι
µόνο του υποφαινοµένου Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
είναι ένα διυπουργικό νοµοσχέδιο του Υπουργού Οικονοµικών,
του Υπουργού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εσωτερικών, της
Υπουργού Παιδείας όλων των συναρµόδιων Υπουργών…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Του Εργασίας δεν είναι;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Του Υπουργού Εργασίας φυσικά. Λέτε να ξέχναγα τον φίλο µου Γιάννη Βρούτση;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τον ξέχασες, όµως.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ξέρω, σας πειράζει ο Γιάννης Βρούτσης, γιατί
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σας λέει κατάµουτρα τις αλήθειες που δεν θέλετε να ακούσετε.
Διότι σας έφερε το στοιχείο του ενός εκατοµµυρίου εκκρεµών
συντάξεων που κρύβατε από τον ελληνικό λαό. Κι έτσι φτιάχνατε
και τα ψεύτικα νούµερα του πλεονάσµατος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ψέµα στο ψέµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν χρειάζεται να τα ξαναπούµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Αυτά όλα ξέρετε για να µη χάνουµε χρόνο και
για να κλείσω,κρίθηκαν στην κάλπη. Τα είπατε, τα ξανάπατε.
Κι εσείς, κύριε Τζανακόπουλε, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος
τα λέγατε κάθε µέρα. Τώρα µετράτε τις δικές µου τηλεοπτικές
εµφανίσεις. Καλή κατάληξη είναι, από εκεί που ήσασταν, τώρα
να µετράτε τηλεοπτικές µου εµφανίσεις. Δεκτό. Σας αξίζει αυτή
η κατάληξη. Διότι ,τελικά, αφού είπατε όσα είπατε στον ελληνικό
λαό, ο ελληνικός λαός σάς έδωσε την απάντησή του. Κι εγώ είµαι
εδώ που είµαι κι εσείς είστε εκεί που είστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Για πόσο δεν ξέρω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Άρα, λοιπόν, για να κλείσουµε, µε τα µυαλά
που κουβαλάτε, θα µείνετε εκεί που είστε για πάντα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εσύ προσωπικά για πόσο!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Διότι µε τα µυαλά που κουβαλάτε, θέλετε να
κάνετε τη ζωή των συµπολιτών σας χειρότερη, ενώ εµείς θέλουµε να κάνουµε τη ζωή των συµπολιτών µας καλύτερη και γι’
αυτό ψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο µε υπερηφάνεια, µε τιµή,
µε αξιοπρέπεια για τις ιδέες µας, για τους συµπολίτες µας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θέλω και αιτούµαι τη θετική σας ψήφο στο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Επενδύω
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε τώρα στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων
και των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου και η
ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 3, 5, 7, 11, 15,
53, 54, 55, 56, 57, 157, 161, 178, 184 και 205, καθώς και επί της
υπουργικής τροπολογίας µε γενικό αριθµό 64 και ειδικό 14, της
οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα αναγνώσω και
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής
ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Αβραµάκης Ελευθέριος. Παρών.
Η κ. Αγαθοπούλου Ειρήνη. Παρούσα.
Η κ. Αυγέρη Θεοδώρα. Παρούσα.
Η κ. Αχτσιόγλου Ευτυχία. Παρούσα.
Ο κ. Βίτσας Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Γεροβασίλη Όλγα. Παρούσα.
Η κ. Γκαρά Αναστασία. Παρούσα.
Ο κ. Γκιόλας Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Δρίτσας Θεόδωρος. Παρών.
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Ο κ. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Κάτσης Μάριος. Παρών.
Η κ. Καφαντάρη Χαρά. Παρούσα.
Ο κ. Λάππας Σπυρίδων. Παρών.
Ο κ. Μπάρκας Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Ξανθόπουλος Θεόφιλος. Παρών.
Η κ. Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα. Παρούσα.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών.
Επίσης, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κινήµατος Αλλαγής επί των άρθρων 53, 54, 55, 56,
57,178,184 και 210 ,της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα αναγνώσω και
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Η κ. Γεννηµατά Φώφη. Παρούσα.
Ο κ. Αρβανιτίδης Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Αχµέτ Ιλχάν. Παρών.
Η κ. Γιανακοπούλου Νάντια. Παρούσα.
Ο κ. Γκόκας Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Καµίνης Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Καστανίδης Χαράλαµπος. Παρών.
Ο κ. Κατρίνης Μιχάλης. Παρών.
Ο κ. Κεγκέρογλου Βασίλειος. Παρών
Η κ. Κεφαλίδου Χαρά. Παρούσα.
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Ο κ. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Λιακούλη Ευαγγελία. Παρούσα.
Ο κ. Λοβέρδος Ανδρέας. Παρών.
Ο κ. Μουλκιώτης Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Μπαράν Μπουρχάν. Παρών.
Ο κ. Μπιάγκης Δηµήτριος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Τέλος, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής
και επί των άρθρων 53, 54, 55, 56, 57 και 178, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα αναγνώσω και
τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής
ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ο απαιτούµενος
από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Κουτσούµπας Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Παπαρήγα Αλεξάνδρα. Παρούσα.
Ο κ. Μαρίνος Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Γκιόκας Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Δελής Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Κανέλλη Γαρυφαλιά. Παρούσα.
Ο κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Κατσώτης Χρήστος. Παρών.
Η κ. Κοµνηνάκα Μαρία. Παρούσα.
Ο κ. Λαµπρούλης Γεώργιος. Παρών.
Η κ. Μανωλάκου Διαµάντω. Παρούσα.
Ο κ. Παφίλης Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Παπαναστάσης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Στολτίδης Λεωνίδας. Παρών.
Ο κ. Συντυχάκης Εµµανουήλ. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίασή µας για δέκα (10’) λεπτά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε να συµπτύξουµε τις
τρεις ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα συνεφώνησε.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αρχής και επί των άρθρων 1, 3, 5, 7, 11, 15, 53, 54, 55, 56, 57,
157, 161, 178, 184, 205 και 210, καθώς και επί της υπουργικής
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 64 και ειδικό 14 του νοµοσχεδίου.
Θέλω να επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή,
δεκαεπτά άρθρα και µία τροπολογία. Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται ως τέσσερα άρθρα προς ψήφιση. Για να ψηφίσετε και
τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλήσετε την οθόνη αφής. Στο πάνω
δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται κάθε φορά ο αριθµός των
άρθρων που αποµένουν για ψήφιση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει και τα δεκαεννέα πεδία που περιλαµβάνει η ψηφοφορία.
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,
προκείµενου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι. Είναι
αρκετοί οι υπάλληλοι, οι οποίοι µπορούν να σας βοηθήσουν. Θα
διατρέξουν τα έδρανα για να σας βοηθήσουν.
Υπενθυµίζουµε στους εισηγητές και στους ειδικούς αγορητές
του σχεδίου νόµου να παραµείνουν στην Αίθουσα µετά την ολοκλήρωση της ονοµαστικής ψηφοφορίας για να ψηφίσουν επί των
υπολοίπων άρθρων και τροπολογιών.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο
Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες-φαξ- συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις
οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα
ακολουθήσει.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κυρίων Γεώργιου Κατρούγκαλου, Γιάνη
Βαρουφάκη, Κωνσταντίνου Σκανδαλίδη, Ανδρέα Κατσανιώτη, Αντώνη Σαµαρά, Διονύσιου Χατζηδάκη και Απόστολου Πάνα, οι
οποίοι µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και
ότι αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν «ΝΑΙ».
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Οι επιστολές αυτές οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην ηλεκτρονική καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Επενδύω
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
Επί της αρχής:
Εψήφισαν συνολικά 287 συνάδελφοι.
Υπέρ της αρχής, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 165 Βουλευτές.
Κατά της αρχής, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 122 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισε κανένας Βουλευτής.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό:
Εψήφισαν συνολικά 287 συνάδελφοι
Υπέρ του άρθρου 1, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 165 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 1, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 103 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισαν 19 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 3 ως έχει:
Εψήφισαν συνολικά 287 συνάδελφοι
Υπέρ του άρθρου 3, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 165 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 3, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 103 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισαν 19 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 5 ως έχει:
Εψήφισαν συνολικά 287 συνάδελφοι
Υπέρ του άρθρου 5, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 184 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 5, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 103 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισε κανένας Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 7 ως έχει:
Εψήφισαν συνολικά 287 συνάδελφοι
Υπέρ του άρθρου 7, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 184 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 7, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 103 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισε κανένας Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 11 ως έχει:
Εψήφισαν συνολικά 287 συνάδελφοι
Υπέρ του άρθρου 11, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 165 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 11, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 103 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισαν 19 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 15 ως έχει:
Εψήφισαν συνολικά 287 συνάδελφοι
Υπέρ του άρθρου 15, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 156 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 15, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 131 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισε κανένας Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 53 ως έχει:
Εψήφισαν συνολικά 287 συνάδελφοι
Υπέρ του άρθρου 53, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 156 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 53, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 131 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισε κανένας Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 53 έγινε δεκτό ως έχει πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 54 ως έχει:
Εψήφισαν συνολικά 287 συνάδελφοι
Υπέρ του άρθρου 54, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 165 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 54, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 122 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισε κανένας Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 54 έγινε δεκτό ως έχει πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επί του άρθρου 55 ως έχει:
Εψήφισαν συνολικά 287 συνάδελφοι
Υπέρ του άρθρου 55, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 165 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 55, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 122 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισε κανένας Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 55 έγινε δεκτό ως έχει πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 56 ως έχει:
Εψήφισαν συνολικά 287 συνάδελφοι
Υπέρ του άρθρου 56, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 156 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 56, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 122 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισαν 9 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 56 έγινε δεκτό ως έχει πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 57 ως έχει:
Εψήφισαν συνολικά 287 συνάδελφοι
Υπέρ του άρθρου 57, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 165 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 57, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 122 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισε κανένας Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 57 έγινε δεκτό ως έχει πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 157 ως έχει:
Εψήφισαν συνολικά 287 συνάδελφοι
Υπέρ του άρθρου 157, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 165 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 157, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 103 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισαν 19 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 157 έγινε δεκτό ως έχει πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 161 ως έχει:
Εψήφισαν συνολικά 287 συνάδελφοι
Υπέρ του άρθρου 161, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 165 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 161, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 122 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισε κανένας Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 161 έγινε δεκτό ως έχει πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 178 ως έχει:
Εψήφισαν συνολικά 287 συνάδελφοι
Υπέρ του άρθρου 178, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 178, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 132 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισε κανένας Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 178 έγινε δεκτό ως έχει πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 184 ως έχει:
Εψήφισαν συνολικά 287 συνάδελφοι
Υπέρ του άρθρου 184, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 155 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 184, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 132 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισε κανένας Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 184 έγινε δεκτό ως έχει πλειοψηφία
Επί του άρθρου 205 ως έχει:
Εψήφισαν συνολικά 287 συνάδελφοι
Υπέρ του άρθρου 205, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 165 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 205, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 121 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 205 έγινε δεκτό ως έχει πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 210, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό:
Εψήφισαν συνολικά 287 συνάδελφοι
Υπέρ του άρθρου 210, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 165 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 210, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 122 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισε κανένας Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 210 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί της υπουργικής τροπολογίας µε γενικό αριθµό 64 και ειδικό 14 όπως τροποποιήθηκε από τον κ. Υπουργό.
Εψήφισαν συνολικά 287 συνάδελφοι.
Υπέρ της τροπολογίας , δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 156 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 113 Βουλευτές.
«Παρών» εψήφισαν 18 Βουλευτές.
Συνεπώς η υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 64 και ειδικό 14, έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχει ως εξής:
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Ηµ/νία:
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24/10/2019

Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
Άρθρο
Επί της Αρχής
Άρθρο 1 όπως τροπ.
Άρθρο 3 ως έχει
Άρθρο 5 ως έχει
Άρθρο 7 ως έχει
Άρθρο 11 ως έχει
Άρθρο 15 ως έχει
Άρθρο 53 ως έχει
Άρθρο 54 ως έχει

ΝΑΙ
165
165
165
184
184
165
156
156
165

ΟΧΙ
122
103
103
103
103
103
131
131
122

ΠΡΝ
0
19
19
0
0
19
0
0
0

ΣΥΝ
287
287
287
287
287
287
287
287
287

Άρθρο 55 ως έχει
Άρθρο 56 ως έχει
Άρθρο 57 ως έχει
Άρθρο 157 ως έχει
Άρθρο 161 ως έχει
Άρθρο 178 ως έχει
Άρθρο 184 ως έχει
Άρθρο 205 ως έχει
Άρθρο 210 όπως τροπ.
Υπ. Τροπ. 64/14 όπως τροπ.

165
156
165
165
165
155
155
165
165
156

Ο Πρόεδρος

122
122
122
103
122
132
132
121
122
113

0
9
0
19
0
0
0
1
0
18

287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μετά την ολοκλήρωση της ονοµαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, προχωρούµε
στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων και των τροπολογιών. Η ψηφοφορία θα γίνει και πάλι ηλεκτρονικά από τους εισηγητές και
ειδικούς αγορητές του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ πολύ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 2 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 12 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 13 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 23 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 31 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 35 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 39 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 42 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 45 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 46 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 47 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
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Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 49 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 61 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
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Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 63 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 64 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 65 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 66 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 67 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 68 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 69 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 70 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 71 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 72 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ

3876

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 73 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 74 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 75 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 76 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 77 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 78 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 79 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 80 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 81 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 82 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI

ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 83 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 84 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 85 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 86 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 87 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 88 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 89 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 90 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 91 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 92 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 93 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 94 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 95 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 96 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 97 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 98 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 99 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 100 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 101 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 102 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 103 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 104 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 105 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 106 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 107 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 108 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 109 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 110 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 111 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 112 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 113 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
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ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 114 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 115 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 116 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 117 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 118 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 119 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 120 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 121 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 122 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 123 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ

Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 124 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 125 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 126 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 127 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 128 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 129 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 130 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 131 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 132 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 133 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
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Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 134 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 135 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 136 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 137 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 138 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 139 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 140 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 141 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 142 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 143 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 144 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 145 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 146 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 147 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 148 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 149 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 150 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 151 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 152 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 153 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
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ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 154 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 155 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 156 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 158 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 159 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 160 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 162 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 163 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 164 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 165 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 166 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 167 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 168 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 169 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 170 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 171 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 172 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 173 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 174 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 175 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 176 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 177 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 179 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 180 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 181 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 182 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 183 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 185 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 186 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 187 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 188 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
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ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 189 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 190 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 191 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 192 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 193 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 194 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 195 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 196 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 197 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 198 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
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Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 199 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 200 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 201 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 202 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 203 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 204 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 206 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 207 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 208 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 209 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ

Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 62/12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 63/13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 66/16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 67/17 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 69/19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 71/21 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 72/22 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Βουλ. Τροπ. 59/9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Βουλ. Τροπ. 65/15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Βουλ. Τροπ. 70/20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
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ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και στο σύνολό του και έχει ως εξής:
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Τροποποίηση του ν. 4608/2019 (A’ 66) (Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις)
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 10 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) «Αυτοδίκαια εντασσόµενες Στρατηγικές Επενδύσεις»,
όπως οι επενδύσεις του ν. 3389/2005 (Α’ 232) που έχουν εγκριθεί
από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και οι επενδύσεις του άρθρου 8 του ν. 4271/2014 (Α’ 144) για τα Ευρωπαϊκά Ενεργειακά
Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος - Projects of Common Interest
(PCI).»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.
4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τις επενδύσεις στον τοµέα της βιοµηχανίας της περίπτωσης β’ και της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης γ’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 10, ο ανώτατος επιτρεπό ενος συντελεστής δό ησης που προβλέπεται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Γ’ του άρθρου 11 του ν. 3986/2011
(Α’ 152) ορίζεται σε 0.6.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, για την έκδοση
οποιασδήποτε απαιτούµενης άδειας ή έγκρισης για την εκτέλεση
των έργων, την εγκατάσταση ή λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης, συµπεριλαµβανοµένων των χωροταξικών αδειών, ορίζεται
προθεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών. Ειδικά
για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ) Στρατηγικής Επένδυσης, η προθεσµία της υποπερίπτωσης δδ) της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και
η προθεσµία της περίπτωσης δ) της παραγράφου 3 του άρθρου
4 του ν. 4014/2011 µειώνεται σε τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες.
Οι προθεσµίες αυτές εκκινούν από την υποβολή από τον φορέα
της επένδυσης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων
(ΓΔΣΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων του σχετικού
φακέλου για έκαστη απαιτούµενη άδεια ή έγκριση µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην ως άνω προθεσµία δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος προσκόµισης των ζητούµενων από τη Διοίκηση
συµπληρωµατικών στοιχείων.
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας της
παραγράφου 1, η αρµοδιότητα έκδοσης κάθε άδειας µεταφέρεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος, µετά
από εισήγηση της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
βεβαιώνει την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, και είτε αιτιολογηµένα εκδίδει τη σχετική άδεια λαµβάνοντας υπόψη την
αίτηση, τα στοιχεία του φακέλου και τις κείµενες διατάξεις, είτε
αιτιολογηµένα την απορρίπτει εντός προθεσµίας ενός (1)
µηνός.»
5. Στο άρθρο 13 του ν. 4608/2016 προστίθεται παράγραφος 7
ως εξής:
«7. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας της παραγράφου
1 ή η µη εµπρόθεσµη αποστολή από τις περιφερειακές ή άλλες
υπηρεσίες προς την αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή εγκρίσεων, εισηγήσεων ή γνωµοδοτήσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 4 συνιστά επιβαρυντική περίσταση κατά τα οριζόµενα στην παρά-

γραφο 2 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) για την επιβολή
πειθαρχικής ποινής τόσο στον αρµόδιο υπάλληλο όσο και στον
προϊστάµενο της εκάστοτε αδειοδοτικής ή γνωµοδοτικής υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται εκ του νόµου ως το καθ` ύλην αρµόδιο
όργανο για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν
από τον παρόντα νόµο.
6. Στο άρθρο 19 του ν. 4608/2019 προστίθεται παράγραφος 6
ως εξής:
«6. Ως προς την υπαγωγή επενδυτικής πρότασης σε µια από
τις κατηγορίες του άρθρου 10 και τη συνδροµή των προϋποθέσεων χαρακτηρισµού αυτής ως Στρατηγικής Επένδυσης, εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης υπαγωγής και αποκλείεται η αναδροµική ισχύς µεταγενέστερων νόµων που προβλέπουν αυστηρότερα κριτήρια για τον
χαρακτηρισµό επένδυσης ως Στρατηγικής».
7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι επιλέξιµες δαπάνες των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος προσδιορίζονται µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αριθ.
651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187) και θα
εξειδικεύονται µε την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου
20».
8.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4608/2019 προστίθεται περίπτωση (η) ως εξής:
«(η) Αναλυτική περιγραφή των αιτούµενων ενισχύσεων και των
σχετικών δαπανών, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία προς απόδειξη της πλήρωσης των κατά περίπτωση εφαρµοζόµενων προϋποθέσεων συµβατότητας του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αριθ.
651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187), µόνο
στην περίπτωση που η αίτηση χαρακτηρισµού του επενδυτικού
σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυσης περιλαµβάνει και αίτηση χορήγησης ενισχύσεων των άρθρων 12 και 14».
9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.
4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μετά την έκδοση της προβλεπόµενης στο άρθρο 10 απόφασης χαρακτηρισµού της επένδυσης ως Στρατηγικής, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε την
οποία χορηγούνται και εξειδικεύονται οι ενισχύσεις των άρθρων
12 και 14 κατά περίπτωση.»
10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4608/2019 διαγράφεται και η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου αναριθµείται σε 2.
11. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.
4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«(α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζοµένων σε µειονεκτική
θέση και ατόµων µε αναπηρία, σύµφωνα µε τα άρθρα 32 και 33
του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014 ή χρόνια πάθηση, καθώς και για
την παροχή εύλογων προσαρµογών σύµφωνα µε το εδάφιο (γ)
της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν. 4488/2017. Η ενίσχυση
της παρούσας κατηγορίας αθροιζόµενη µε τυχόν άλλες κρατικές
ενισχύσεις που λαµβάνει ο φορέας επένδυσης δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4399/2016 (Α’ 117), 3908/2011
(Α’ 8), 3299/2004 (Α’ 261) ΚΑΙ 2601/1998 (Α’ 81)
Άρθρο 2
Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων και πιστοποίηση
ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
επενδύσεων
1. Στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016 η δεύτερη παράγραφος µε
τον αριθµό 10 αναριθµείται σε παράγραφο 11 και εν συνεχεία
προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου,
συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περίπτωση β' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος
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άρθρου, δύναται να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση και έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για την καταβολή της
ενίσχυσης από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20, κατ' επιλογή του
φορέα.
Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται µέσω του Πληροφοριακού
Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων έκθεση ελέγχου περί ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, υπογεγραµµένη από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική
εταιρεία που είναι εγγεγραµµένος/η στο Δηµόσιο Μητρώο του
άρθρου 14 του ν. 4449/2017 και που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ ανά συµβάν και συνολικού ποσού
τουλάχιστον πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ ετησίως. Με
αυτήν συνυποβάλλονται η έκθεση ελέγχου της παραγράφου 1
του άρθρου 32 του ν. 4449/2017 υπογεγραµµένη από τον, ως
άνω, ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία και σχετική βεβαίωση υλοποίησης από πολιτικό µηχανικό, καθώς και
όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της
επένδυσης, από µηχανολόγο µηχανικό ή και λογιστή - φοροτεχνικό Α’ τάξης για τις οικονοµικές καταστάσεις ή άλλης επαγγελµατικής ειδικότητας πρόσωπο. Η αρµόδια Υπηρεσία διαπιστώνει
την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου και τη συµφωνία των πιστοποιηθέντων µε τις διατάξεις του αντίστοιχου θεσµικού πλαισίου
και των σχετικών βεβαιώσεων και εφόσον βεβαιώνεται ανεπιφύλακτα η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης, εισηγείται την έκδοση της σχετικής απόφασης.
Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις στην υπό έλεγχο
επένδυση, εφαρµόζονται αναλογικά οι περιπτώσεις β’ και δ’ της
παραγράφου 6 του άρθρου 16 του παρόντος νόµου, αντίστοιχα.
Στην κατά τα ως άνω διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης
και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν
απαιτείται καταβολή του παράβολου της παραγράφου 7.
Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύµφωνα µε την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγµατοληπτικό έλεγχο που διενεργείται από
πενταµελή επιτροπή αποτελούµενη από: α) δύο (2) υπαλλήλους
της αρµόδιας Υπηρεσίας που ορίζεται µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της παραγράφου 3 του άρθρου 14, β) ένα (1)
µέλος που ορίζεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης
και Ελέγχων, γ) ένα (1) µέλος που ορίζεται από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και δ) ένα (1) µέλος που ορίζεται από το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος. Το πόρισµα της πενταµελούς
επιτροπής κοινοποιείται στην αρµόδια Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που κατά τον ως άνω δειγµατοληπτικό έλεγχο
διαπιστωθούν αποκλίσεις και ανακριβείς δηλώσεις σε σχέση µε
όσα έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων, επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του
ν. 4399/2016 ή τις αντίστοιχες διατάξεις των λοιπών επενδυτικών
νόµων, εφόσον πρόκειται για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε αυτούς.
Αν από τον δειγµατοληπτικό έλεγχο της παρούσας παραγράφου διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των διατάξεων ως προς
την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου του άρθρου 32 του ν.
4449/2017 του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ως προς την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη
της παραγωγικής της λειτουργίας, η υπόθεση διαβιβάζεται στην
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) για περαιτέρω έλεγχο και την τυχόν επιβολή κυρώσεων της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται ύστερα από γνώµη
της Ε.Λ.Τ.Ε., καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα)
βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4449/2017. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων καθορίζονται τα συγκεκριµένα αντικείµενα ελέγχου σχετικά µε την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη
της παραγωγικής της λειτουργίας σύµφωνα µε τον ν. 4399/2016,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη ρύθµιση των θεµάτων της παρούσας παραγράφου. Με όµοια απόφαση ορίζονται
οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτούµενες ειδικότητες των
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λοιπών επαγγελµατιών, καθώς και οι διαδικασίες για τη συγκρότηση και λειτουργία της Τριµελούς Επιτροπής, καθορισµού της
αποζηµίωσης των µελών της και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
Όπου στις διατάξεις του ν. 4399/2016 γίνεται αναφορά στην
ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, αυτή δύναται να πιστοποιείται και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο.
Η διενέργεια ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων από ορκωτούς
ελεγκτές – λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται στις
διατάξεις της παρούσης θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Οι
ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν έλεγχο σε επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις
του παρόντος νόµου, εφαρµόζουν αναλογικά στον φορέα του
επενδυτικού σχεδίου τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής
µη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δηµοσίου συµφέροντος, όπως αυτές
ορίζονται στον Κανονισµό ΕΕ 537/2014 και στον ν. 4449/2017.
Πέραν των ανωτέρω, απαγορεύεται να διενεργούν έλεγχο σε
επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος
νόµου, ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, οι
οποίοι / οποίες συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκπόνηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων. Οι ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τα
επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011, του ν. 3299/2004 και του ν.
2601/1998.»
Άρθρο 3
Τροποποίηση του ν. 4399/2016
1. Στην υποπαράγραφο Β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7
του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται η αναφορά «-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες
εξόρυξης)» ως εξής: «-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη), -06(Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου), -09.1- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου) και -09.90.11- (Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την
εξαγωγή λιθάνθρακα) και εν γένει όποια δραστηριότητα σχετίζεται µε τον τοµέα του άνθρακα και του χάλυβα».
2. Στην υποπαράγραφο Β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7
του ν. 4399/2016 διαγράφονται οι αναφορές «-53- Ταχυδροµικές
και ταχυµεταφορικές δραστηριότητες» και «-60- Δραστηριότητες
προγραµµατισµού και ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών».
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΝΙΑΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
Άρθρο 4
Ορισµός
Ως «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης», για τους σκοπούς του παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότησή του, νοείται η ενιαία αποτύπωση του συνόλου
των αδιαβάθµητων γεωχωρικών δεδοµένων του άρθρου 6 του
παρόντος κατά τρόπο δηµόσια και δωρεάν προσβάσιµο στο
κοινό µέσω διαδικτύου.
Άρθρο 5
Αρµόδια όργανα
1. Αρµόδιοι για την ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ορίζονται οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εθνικής Άµυνας.
2. Οι Υπουργοί της παραγράφου 1 του παρόντος δύνανται να
αναθέτουν την ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του
Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη σε υπηρεσία του Δηµοσίου, νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή και σε ιδιωτικό φορέα που έχει την
αναγκαία τεχνογνωσία.
3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άµυνας ή – σε περίπτωση εφαρµογής της ανω-
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τέρω παραγράφου 2, ο φορέας στον οποίο ανατίθεται η ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση και λειτουργία του – µεριµνούν για
την ηλεκτρονική διασύνδεση, την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και την παροχή δικτυακών υπηρεσιών ως προς τα γεωχωρικά δεδοµένα στα οποία παραχωρείται πρόσβαση κατ’
εφαρµογή του άρθρου 6.
Άρθρο 6
Παραχώρηση πρόσβασης σε γεωχωρικά δεδοµένα
1. Με σκοπό τη δηµιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση α’ του ν. 4270/2014 υποχρεούνται να
παραχωρήσουν στα αρµόδια όργανα κατά το άρθρο 8 (στο εξής:
«αρµόδια όργανα»), εντός χρονικού διαστήµατος που δεν µπορεί
να υπερβαίνει τους έξι µήνες από τη θέση σε ισχύ του παρόντος,
ηλεκτρονική πρόσβαση στο σύνολο των γεωχωρικών δεδοµένων
των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου που κατέχουν
σε ψηφιακή µορφή στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς τους. Μετά
από την πάροδο της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, τα
αρµόδια όργανα για την εφαρµογή του παρόντος έχουν άµεση
πρόσβαση στο σύνολο των γεωχωρικών αυτών δεδοµένων, περιλαµβανοµένων και των τυχόν διορθώσεων και επικαιροποιήσεών τους. Οι φορείς του δηµοσίου τοµέα που κατέχουν
γεωχωρικά δεδοµένα, στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς τους υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακρίβεια και την επικαιροποίηση
σε πραγµατικό χρόνο των γεωχωρικών δεδοµένων. Επίσης, θα
πρέπει να µεριµνήσουν για τη µετατροπή σε ψηφιακή µορφή του
συνόλου των γεωχωρικών τους δεδοµένων, κατά την έννοια του
παρόντος άρθρου.
2. Στους φορείς του δηµόσιου τοµέα που κατέχουν γεωχωρικά
δεδοµένα, για τις ανάγκες εφαρµογής του παρόντος συµπεριλαµβάνονται ενδεικτικά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας, το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, το
Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, το Υπουργείο Οικονοµικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και το Νοµικό Πρόσωπο
Δηµοσίου Δικαίου «Ελληνικό Κτηµατολόγιο».
3. Στα γεωχωρικά δεδοµένα των παραγράφων 1 και 2 εντάσσονται ιδίως πληροφορίες ως προς:
α. Όρους και περιορισµούς δόµησης
β. Χρήσεις γης
γ. Σχέδια πόλεων
δ. Ρυµοτοµικές και οικοδοµικές γραµµές
ε. Γεωτεµάχια κτηµατολογίου (µόνον εφόσον περιλαµβάνονται
οι περιοχές όπου οι πρώτες εγγραφές έχουν οριστικοποιηθεί)
στ. Δάση και δασικές εκτάσεις (µόνον εφόσον περιλαµβάνονται σε δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί και οριστικοποιηθεί)
ζ. Περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας
ειδικών οικοτόπων
η. Ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιµένα
θ. Ύδατα, υδατορέµατα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιµων ποταµών και µεγάλων λιµνών
ι. Αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους
ια. Παραδοσιακούς οικισµούς, παραδοσιακά σύνολα ή προστατευόµενους χώρους
ιβ. Ειδικά σχέδια χωροθέτησης περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιλαµβανοµένων και των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης (όπως ΒΕΠΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ).
4. Πέραν των πληροφοριών της παραγράφου 3, στα γεωχωρικά δεδοµένα της παραγράφου 1 του παρόντος εντάσσεται το
σύνολο των αδιαβάθµητων γεωπληροφοριών που αφορούν
άµεσα ή έµµεσα σε συγκεκριµένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας από τις οποίες εξαρτάται καθ’
οιονδήποτε τρόπο η αδειοδότηση της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας.
Άρθρο 7
Νοµική δεσµευτικότητα
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
που εκδίδεται µετά από την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των
δεδοµένων και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας κατ’
εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος, ορίζεται διετής περίοδος πιλοτικής εφαρµογής του δεσµευτικού χαρακτήρα των στοιχείων που προκύπτουν από τον Ενιαίο Ψηφιακό
Χάρτη σε τουλάχιστον πέντε δήµους τριών περιφερειών της
Χώρας.
2. Με όµοια απόφαση που εκδίδεται µετά από την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρµογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται η ηµεροµηνία κατά την οποία τα
στοιχεία που προκύπτουν από τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη θα
έχουν στο σύνολό τους δεσµευτικό χαρακτήρα για όλους τους
φορείς του δηµοσίου τοµέα, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε
περαιτέρω ενέργεια.
3. Μετά την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης παραγράφου δεν επιτρέπεται άρνηση αδειοδότησης της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας στη βάση
γεωχωρικών δεδοµένων που δεν συµπεριλαµβάνονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, εκτός εάν η συγκεκριµένη δραστηριότητα
ενδέχεται να επηρεάσει την άµυνα και την ασφάλεια της χώρας.
4. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας διάταξης, θεµελιώνεται ευθύνη προς αποζηµίωση κατά τη διάταξη του άρθρου
105 του Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 8
Ρύθµιση λεπτοµερειών εφαρµογής
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Εθνικής Άµυνας, προβλέπεται µηχανισµός διόρθωσης και επικαιροποίησης των γεωχωρικών δεδοµένων που εντάσσονται στον
Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.
2. Με όµοια απόφαση δύναται επίσης:
α. Να προβλέπεται, για τις ανάγκες εφαρµογής του άρθρου 7
του παρόντος, ενδεικτικός ήαποκλειστικός κατάλογος των φορέων του δηµοσίου τοµέα που κατέχουν γεωχωρικά δεδοµένα,
στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς τους.
β. Να προβλέπεται, για τις ανάγκες εφαρµογής του άρθρου 7
του παρόντος, ενδεικτικός ή αποκλειστικός κατάλογος των γεωχωρικών δεδοµένων που εντάσσονται στον Ενιαίο Ψηφιακό
Χάρτη.
γ. Να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες
για την εφαρµογή του παρόντος Μέρους Γ’.
Άρθρο 9
Τελική διάταξη
Οι διατάξεις του ν. 3882/2010 (Α’166) «Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης
Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν.
1647/1986 «Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α’ 141)», όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, δεν θίγονται από την εφαρµογή
του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Άρθρο 10
Εθνικό Μητρώο Υποδοµών
1. Συγκροτείται Εθνικό Μητρώο Υποδοµών, το οποίο λειτουργεί σε ψηφιακή και δηµόσια προσβάσιµη µορφή. Στο Μητρώο
συµπεριλαµβάνονται όλες οι υποδοµές και τα κτίρια που ανήκουν
σε ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δηµόσιου τοµέα
κατά την έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση α’ του
ν. 4270/2014, µε εξαίρεση τις υποδοµές και τα κτήρια που ανήκουν σε ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) και
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εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άµυνας και ασφάλειας. Για κάθε
υποδοµή και κτίριο που περιλαµβάνεται στο Μητρώο του παρόντος, αναφέρονται ο χρόνος κατασκευής, ο αρµόδιος φορέας για
τη συντήρηση και τον έλεγχό τους, τα βασικά χαρακτηριστικά
των εργασιών συντήρησης και ελέγχου και ο χρόνος στον οποίο
αυτές πρέπει να διενεργούνται και τα βασικά χαρακτηριστικά
προσβασιµότητας σε άτοµα µε αναπηρία που διαθέτει ή µη το
κτίριο. Μετά από τη διενέργεια των απαιτούµενων κατά τα παραπάνω εργασιών, ο αρµόδιος φορέας, που καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υποχρεούται
να προβαίνει σε σχετική καταχώρηση στο Μητρώο.
2. Εντός προθεσµίας, η οποία καθορίζεται µε την απόφαση της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οι φορείς του δηµόσιου
τοµέα υποχρεούνται να δηλώσουν σε ειδική εφαρµογή της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Μητρώου, τις υποδοµές και τα κτίρια, η συντήρηση και ο έλεγχος των οποίων υπάγεται στην
αρµοδιότητά τους. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας,
εντός νέας προθεσµίας δύο µηνών η αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών η οποία καθορίζεται µε
την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, στη
βάση των κείµενων διατάξεων, ελέγχει τις ανωτέρω δηλώσεις και
προβαίνει στην καταχώρηση στο Μητρώο των υποδοµών και των
κτιρίων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων για τις οποίες δεν
έχει υποβληθεί καµία δήλωση σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι κατηγορίες των υποδοµών και κτιρίων που καταχωρούνται στο Μητρώο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας
του Μητρώου, τα ειδικότερα στοιχεία που αυτό περιλαµβάνει, οι
προθεσµίες της παραγράφου 2, λαµβάνονται όλα τα αναγκαία
µέτρα για τη διασφάλιση της πληρότητας και της ακρίβειας των
σχετικών καταχωρήσεων και θεσπίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος. Με απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να ανατεθεί η ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Υποδοµών σε φορέα
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που διαθέτει την απαιτούµενη τεχνογνωσία και υποδοµή.
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Άρθρο 11
Οργανωµένοι Υποδοχείς Δραστηριοτήτων
Επιτρέπεται στους Οργανωµένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’143),
εφόσον τούτο προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον ρυθµιστικό
σχέδιο Αθήνας-Αττικής, η εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν. 4014/2011 (Α’ 209) και της
Υπουργικής Απόφασης της παραγράφου 9α του άρθρου 20 του
ν. 3982/2011.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Άρθρο 12
Διατάξεις για τα Επιχειρηµατικά Πάρκα
1. Στην περίπτωση «θ» της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του
ν. 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι δραστηριότητες του εδαφίου αυτού µπορούν να εγκαθίστανται και στους Οργανωµένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και
Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις των ν. 4458/1965 (Α’ 33) και ν. 2545/1997 (Α’ 254)».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του
ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο περιορισµός της παρούσας παραγράφου ως προς το ανωτέρω ποσοστό ορίζεται σε 40% όταν σε Επιχειρηµατικά Πάρκα
εγκαθίστανται δραστηριότητες της περίπτωσης (η) της προηγούµενης παραγράφου και δεν έχει καθόλου εφαρµογή σε Επιχει-
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ρηµατικά Πάρκα Ειδικού Τύπου.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η έκταση κάθε ΕΠ και οι υποδοµές του προορίζονται, αποκλειστικά, για την εξυπηρέτηση των σκοπών ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου και απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται
χωρίς την άδεια της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 3 του άρθρου 49. Για τον σκοπό αυτόν η ΕΑΝΕΠ ή
η ΕΔΕΠ:
(α) Υποχρεούται να τοποθετεί στις εισόδους της οριοθετηµένης περιοχής του ΕΠ διακριτή σήµανση, που να υποδηλώνει την
ύπαρξη οργανωµένου υποδοχέα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
(β) Δύναται, κατά την κρίση της, να εγκαθιστά κατάλληλα συστήµατα ελέγχου της εισόδου στο ΕΠ και της χρήσης των υποδοµών του και να αποτρέπει, εφόσον απαιτείται, τη µη αδειοδοτηµένη ή αντισυµβατική χρήση τους. Το τελευταίο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται και στους λοιπούς Οργανωµένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/
2011.»
4. Η φράση «στον Φορέα ΒΕΠΕ» στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του ν. 3982/2011, όπως αυτή η παράγραφος προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του
ν. 4605/2019 (Α’ 52), αντικαθίσταται µε τη φράση «στην ΕΑΝΕΠ».
5. Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 47 του ν. 3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των αρµόδιων Γενικών Διευθυντών του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνεται η ανάπτυξη του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται λόγος
για την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 47 του ν.
3982/2011, νοείται εφεξής η απόφαση των αρµόδιων Γενικών Διευθυντών της παρούσας παραγράφου.
7. Η µεταβολή της έκτασης και των ορίων του Επιχειρηµατικού
Πάρκου, καθώς και των λοιπών δεδοµένων ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, µετά την έγκριση ανάπτυξής του, επιτρέπεται µε
κοινή απόφαση των αρµόδιων Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 46
και 47, µε την προϋπόθεση ότι η χρήση γης δεν απαγορεύει την
επέκταση ή µεταβολή της έκτασης του Επιχειρηµατικού Πάρκου.
Στην περίπτωση αυτή τα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο
46, παράγραφοι 1 και 2 του νόµου αυτού, θα υπολογίζονται επί
της τελικής συνολικής έκτασης, µετά την έγκριση της επέκτασης
του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Για µεταβολές που αφορούν συνολικά σε έκταση γης µικρότερη από το δεκαπέντε τοις εκατό
(15 %) της αρχικής έκτασης και για ήσσονος σηµασίας µεταβολές των λοιπών δεδοµένων ίδρυσης και λειτουργίας των ΕΠ, δεν
απαιτείται η εκ νέου προσκόµιση των µελετών και στοιχείων που
αναφέρονται στο άρθρο 46, αλλά µόνο η τοπογραφική αποτύπωση της έκτασης και η τεκµηρίωση µε τα αντίστοιχα στοιχεία
και δικαιολογητικά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου
αυτού και η χρήση γης είναι συµβατή µε την ανάπτυξη του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Η ρύθµιση αυτή ισχύει για µια µόνο φορά.
Σε περίπτωση νέας αύξησης της συνολικής έκτασης του ΕΠ,
έστω και αν αυτή είναι πάλι µικρότερη του δεκαπέντε τοις εκατό
(15%), ακολουθείται κανονικά η διαδικασία των άρθρων 46 και
47.»
6. Το εδάφιο γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του ν.
3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων
25%, υπολογιζόµενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠ. Στο
ποσοστό αυτό περιλαµβάνονται χώροι εντός του ΕΠ µε ήδη διαµορφωµένη τέτοια χρήση (ενδεικτικά αυτοκινητόδροµοι, εθνικές
και επαρχιακές οδοί, κόµβοι κ.λπ.), καθώς και κοινόχρηστοι και
κοινωφελείς χώροι που περιλαµβάνονται σε ζώνη κατά µήκος του
Ενεργού Δικτύου της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής όπως
αυτό ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 3891/2010 και για τη χρήση
που προβλέπεται στο στοιχείο ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου
6α του ιδίου αυτού νόµου. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιµε-
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τρικά του ΕΠ ορίζονται σε 6% κατ’ ελάχιστον επί της συνολικής
επιφάνειας για ΕΠ Τύπου Α’ και σε 5% επί της συνολικής επιφάνειας για ΕΠ Τύπου Β` και Γ`. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιµετρικά του ΕΠ συνυπολογίζονται στην έκταση των κοινόχρηστων
και κοινωφελών χώρων του ΕΠ. Οι χώροι κοινωφελών εγκαταστάσεων και κτιρίων ανέρχονται κατά ανώτατο όριο σε 3% στη
συνολική επιφάνεια του ΕΠ».
7. Μετά το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.
3982/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στα Επιχειρηµατικά Πάρκα
αποκτούν δικαίωµα επί του χώρου εγκατάστασής τους είτε µε τη
µεταβίβαση σε αυτές από τον ιδιοκτήτη της κυριότητας οικοπέδων και οικοδοµηµάτων που βρίσκονται σε αυτά είτε µε τη σύσταση επ` αυτών άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος είτε µε την
εκµίσθωση αυτών ή µε άλλη ενοχική σχέση. Επιπροσθέτως µε τα
οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο καθώς και στις διατάξεις
του άρθρου 3 του ν. 4458/1965 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 ν. 2545/1997, η εγκατάσταση επιχείρησης µπορεί να
γίνει και µε σύσταση δικαιώµατος επιφάνειας όπως αυτό ορίζεται
και ρυθµίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 18 έως 26 του ν.
3986/2011. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αυτών γίνεται
λόγος για δηµόσιο κτήµα, θα νοείται για τις ανάγκες του παρόντος γηπέδου σε Οργανωµένο Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου
41 του ν. 3982/2011, ενώ ως «κύριος» που µπορεί να συστήσει
το δικαίωµα επιφάνειας νοείται: α) η ΕΑΝΕΠ προκειµένου για γήπεδα Επιχειρηµατικών Πάρκων του παρόντος µέρους, β) ο φορέας ίδρυσης Β.Ε.ΠΕ. προκειµένου για γήπεδα Βιοµηχανικών και
Επιχειρηµατικών Περιοχών του ν. 2545/1997 και γ) ο φορέας οργάνωσης και εκµετάλλευσης προκειµένου για γήπεδα Βιοµηχανικών Περιοχών του ν. 4458/1965. Στο περιεχόµενο του
δικαιώµατος επιφάνειας του παρόντος άρθρου είναι δυνατό να
περιλαµβάνονται, εκτός από τους όρους της παραγράφου 1 του
άρθρου 20 του ν. 3986/2011, και πρόσθετοι όροι που αφορούν
στην άσκηση της δραστηριότητας της επιχείρησης του Επιφανειούχου, τη συµµόρφωσή της µε τον Κανονισµό Λειτουργίας και
γενικά όροι που αποσκοπούν στη διασφάλιση της κανονικής λειτουργίας και βιωσιµότητας του Οργανωµένου Υποδοχέα.»
8. Στο άρθρο 54 του ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος
11 ως εξής:
«11. Οι επιχειρήσεις µε οικονοµική δραστηριότητα που ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας του ν. 4442/2016 που
εγκαθίστανται σε Επιχειρηµατικά Πάρκα απαλλάσσονται από την
υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας και υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5 του ν. 4442/2016.»
9. Στο άρθρο 54 του ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος
12 ως εξής:
«12. Οι όροι που διέπουν τις εγκαταστάσεις και την άσκηση
της δραστηριότητας των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων ανεξάρτητα από την κανονιστική προέλευσή τους (Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας, Κανονισµός
Λειτουργίας, πρότυπα λειτουργίας κ.λπ.) δεσµεύουν τον φορέα
της επιχείρησης ακόµη και αν οι εγκαταστάσεις της εν λόγω επιχείρησης δεν λειτουργούν. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής
της λειτουργίας της δραστηριότητας και διαπιστωµένης αφερεγυότητας της εγκατεστηµένης επιχείρησης, η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ
οφείλει να ενηµερώνει άµεσα εγγράφως τις αρµόδιες αρχές και
να συνεργάζεται µαζί τους, προκειµένου οι τελευταίες να θέτουν
σε εφαρµογή τους όρους και τις διατάξεις που αφορούν στην
πρόληψη και αποκατάσταση των κινδύνων σε περίπτωση διακοπής της αδειοδοτηµένης εγκατάστασης ή δραστηριότητας.»
10. Στο άρθρο 54 του ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος
13 ως εξής:
«13. Η ΕΑΝΕΠ ή, µετά τη µεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης του Επιχειρηµατικού Πάρκου, η ΕΔΕΠ έχουν πρόσβαση
στα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) που
αφορούν στις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις των Επιχειρηµατικών
Πάρκων ευθύνης τους. Η διαδικασία θα προβλέπεται ειδικά στον
Κανονισµό Λειτουργίας.»
11. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 55Α του ν. 3982/
2011, όπου αναφέρεται ο
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«ν. 4085/1965» διορθώνεται σε «ν. 4458/1965».
12.Στο άρθρο 55 του ν. 3982/2011, προστίθεται παράγραφος
5, ως εξής:
«5. Υφιστάµενες εξωτερικές υποδοµές, ιδιωτικές ή δηµόσιες,
δύναται να χρησιµοποιούνται από τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις σε ένα ΕΠ, εφόσον συµφωνεί ο φορέας διαχείρισής τους.
Οι διευκολύνσεις που τυχόν απαιτούνται όπως, τροποποίηση της
άδειας λειτουργίας της υποδοµής, τεχνικές µεταβολές των εγκαταστάσεων της υποδοµής κ.λπ., γίνονται µε φροντίδα και δαπάνες του φορέα του ΕΠ.»
13. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 56Β
του ν. 3982/2011 προστίθεται η φράση: «µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατόπιν αίτησης της
ΕΑΝΕΠ».
14. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του ν. 3982/2011 (Α’ 143)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α. Στα Επιχειρηµατικά Πάρκα ή στην Άτυπη Βιοµηχανική
Συγκέντρωση για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 και έχει συσταθεί η ΕΑΝΕΠ, τα ανταποδοτικά τέλη για τις υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισµού
κοινοχρήστων χώρων, συλλογής απορριµµάτων και τις άλλες
υπηρεσίες για τις οποίες οι Ο.Τ.Α. α’ βαθµού εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη, υπολογίζονται µε βάση την κοστολόγηση των
υπηρεσιών που γίνεται ειδικά για το συγκεκριµένο Επιχειρηµατικό Πάρκο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 17 του ν. 1080/1980.
β. Κατ’ εξαίρεση των γενικών προβλέψεων περί παροχής των
εν λόγω υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, τις υπηρεσίες
αυτές µπορεί να τις παρέχει στις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις
η ΕΑΝΕΠ, ή η ΕΔΕΠ µετά τη µεταβίβαση της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, κατόπιν έγγραφης δήλωσης που απευθύνει
προς τον οικείο Ο.Τ.Α. το αργότερο έως τις 30 Νοεµβρίου της
προηγούµενης οικονοµικής χρήσης. Η έγγραφη δήλωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από έγγραφα που τεκµηριώνουν ότι οι πάροχοι των σχετικών υπηρεσιών αναδείχθηκαν κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Στη περίπτωση που η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ
ασκήσουν το εν λόγω δικαίωµα και για τις διαχειριστικές χρήσεις
στις οποίες αφορά η δήλωση της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ:
i) Ο Ο.Τ.Α. α’ Βαθµού υποχρεούται να απέχει από την παροχή
των υπηρεσιών στα όρια του Επιχειρηµατικού Πάρκου ή της Άτυπης Βιοµηχανικής Συγκέντρωσης για την οποία έχει εκδοθεί η
απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του παρόντος.
ii) Ο συντελεστής χρέωσης των δηµοτικών τελών και φόρων
στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στο Επιχειρηµατικό Πάρκο
και στην ΕΑΝΕΠ ή στην ΕΔΕΠ δεν µπορεί να υπερβαίνει το χαµηλότερο συντελεστή που καθορίζει ο Ο.Τ.Α. για την αντίστοιχη
κατηγορία χρήσης που βρίσκεται εκτός του Επιχειρηµατικού
Πάρκου ή της Άτυπης Βιοµηχανικής Συγκέντρωσης.
iii) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανταποδοτικών τελών που
καταβάλλουν οι επιχειρήσεις δια του λογαριασµού κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών
των ανταποδοτικών υπηρεσιών και αποδίδεται απευθείας από
τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας µε κατάθεσή του στον ειδικό
τραπεζικό λογαριασµό της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ που έχει γνωστοποιηθεί µε τη δήλωση των προηγούµενων εδαφίων. Εφόσον το
ποσό που αποδίδεται κατά το προηγούµενο εδάφιο επαρκεί για
να καλύψει το κόστος της παροχής των ανταποδοτικών υπηρεσιών από την ΕΑΝΕΠ ή την ΕΔΕΠ, το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό
(20%) των καταβαλλοµένων τελών αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α.,
λογιζόµενο ως ανταποδοτικό τέλος για τη λειτουργία του Επιχειρηµατικού Πάρκου ή της Άτυπης Βιοµηχανικής Συγκέντρωσης
εντός των διοικητικών του ορίων.
γ. Για τον υπολογισµό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, που
οφείλεται στον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, σύµφωνα µε το άρθρο
24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), για τα ακίνητα στα Επιχειρηµατικά
Πάρκα ή στις Άτυπες Βιοµηχανικές Συγκεντρώσεις για τις οποίες
έχει εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του
παρόντος, λαµβάνεται υπόψη αποκλειστικά η επιφάνεια των κτισµάτων.
δ. Οι προβλέψεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται,
µε ανάλογη προσαρµογή, και στους λοιπούς Οργανωµένους
Υποδοχείς Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41
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του παρόντος.»
15. Στο άρθρο 58 του ν. 3982/2011 µετά την παράγραφο 6
προστίθεται νέα παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ σε περίπτωση µεταβίβασης της διοίκησης και διαχείρισης σύµφωνα µε την παράγραφο 2, δύναται,
κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης προς τον Δήµο στα διοικητικά
όρια του οποίου εµπίπτει το Επιχειρηµατικό Πάρκο, να εκτελεί
αντί του εκάστοτε αρµόδιου φορέα τις ενέργειες συλλογής και
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός του Επιχειρηµατικού Πάρκου σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 4039/2012 (Α’ 15).»
16.Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 62
του ν. 3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Κάθε σύµβαση αγοραπωλησίας και δωρεάς έκτασης προς
την ΕΑΝΕΠ για τη διασφάλιση της έκτασης κατά την έννοια της
παραγράφου 1 του άρθρου 46, καθώς και έκτασης εντός Επιχειρηµατικού Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ ή από επιχείρηση που έχει
εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθεί ή να µετεγκατασταθεί
εντός του Επιχειρηµατικού Πάρκου απαλλάσσεται από τον φόρο
µεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς, αντιστοίχως. Η επιχείρηση
που ωφελείται αυτού του κινήτρου, οφείλει για πέντε (5) έτη από
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης να µην µεταβιβάσει
σε τρίτο την εν λόγω έκταση και να λειτουργήσει σε αυτήν δραστηριότητα του άρθρου 43 παράγραφος 1 για το ίδιο χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον. Οµοίως απαλλάσσεται από τον φόρο η
µεταβίβαση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου
48.»
17. Η παράγραφος 4 του άρθρου 62 του ν. 3982/2011 καταργείται.
18. Η παράγραφος 9 (ήδη 8) του άρθρου 62 του ν. 3982/2011
τροποποιείται ως εξής:
«8. Τα κίνητρα του παρόντος άρθρου αφορούν µόνο τα Επιχειρηµατικά Πάρκα των περιπτώσεων α’ έως και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 41, καθώς και τις ΒΙ.ΠΕ. του ν. 4458/1965
και Β.Ε.ΠΕ. του ν. 2545/1997 για τις οποίες εξακολουθούν να
εφαρµόζονται παράλληλα και τα κίνητρα που προβλέπονται
στους νόµους αυτούς, µε την προϋπόθεση τήρησης των κανόνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.»
19. Μετά το άρθρο 62 του ν. 3982/2011 εισάγεται άρθρο 62Α
ως εξής:
«Άρθρο 62Α
Διαµεσολάβηση
Κάθε διαφορά εκ συµβάσεως ή εκ του νόµου, η οποία ανακύπτει µεταξύ εγκατεστηµένης επιχείρησης αφενός και του φορέα
διαχείρισης του Οργανωµένου Υποδοχέα Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΔ) αφετέρου, δύναται να υπάγεται στη διαδικασία της διαµεσολάβησης, αναλογικά εφαρµοζόµενων των
διατάξεων των άρθρων 183-185 του ν. 4512/2018 ( Α’ 5).»
20. Στο άρθρο 63 ν. 3982/2011 προστίθεται νέα παράγραφος
10, ως εξής:
«10. Στις διατάξεις του παρόντος Μέρους οι οποίες εφαρµόζονται και στους λοιπούς οργανωµένους υποδοχείς της παραγράφου 4 του άρθρου 41, όπου αναφέρεται η «ΕΑΝΕΠ» και η
«ΕΔΕΠ», νοείται αντίστοιχα: α) ο Φορέας Οργάνωσης και Εκµετάλλευσης και ο Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης στις ΒΙ.ΠΕ.
του ν. 4458/1965 ή β) ο Φορέας Ίδρυσης και ο Φορέας Διοίκησης
και Διαχείρισης στις Β.Ε.ΠΕ. του ν. 2545/1997.»
21. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/
2011 (Α’ 209) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την ίδια ή µε όµοια απόφαση δύναται να κατατάσσονται
σε χαµηλότερη κατηγορία έργα που ευρίσκονται ή οι δραστηριότητες που ασκούνται εντός επιχειρηµατικών πάρκων του Μέρους
Τρίτου του ν. 3982/2011 (Α’ 143) που έχουν λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων.»
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 13
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1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 48Α του ν. 4442/2016 (Α’ 230)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε
περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιοµηχανίας –
βιοτεχνίας µε βάση τον πολεοδοµικό σχεδιασµό οποιουδήποτε
επιπέδου. Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς
γνωστοποίησης του άρθρου 6.»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η λειτουργία των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του ν.
4442/2016 που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.07.2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2471) ή των εγκαταστάσεων που µετά από εκσυγχρονισµό ή επέκταση κατατάσσονται
για πρώτη φορά στην κατηγορία Α2, υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 5 και σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4442/2016. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Αιτήσεις για χορήγηση έγκρισης λειτουργίας
εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του προηγούµενου εδαφίου που είχαν ήδη υποβληθεί κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος
του παρόντος δεν εξετάζονται και οι φάκελοι επιστρέφονται στον
αιτηθέντα την έγκριση, ο οποίος υποχρεούται στην υποβολή
γνωστοποίησης λειτουργίας. Ως παράβολο της γνωστοποίησης
λειτουργίας θεωρείται το παράβολο που είχε κατατεθεί για την
έκδοση της έγκρισης λειτουργίας.»
3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«9α. Από την έκδοση της απόφασης του επόµενου εδαφίου,
κάθε αναφορά στην κείµενη νοµοθεσία σε υψηλή, µέση και χαµηλή όχληση καταργείται και εφεξής νοείται ως αναφορά στις
κατηγορίες Α1, Α2 και Β αντίστοιχα της περιβαλλοντικής κατάταξης.
Το αργότερο µέχρι τις 30.6.2020, µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κατατάσσονται εκ νέου στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), οι µεταποιητικές
δραστηριότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της απόφασης
υπ’ αριθµόν 3137 /191/ Φ.15/ 21.3.2002 (Β’ 1048) των Υπουργών
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε την υπ’ αριθµόν 13234/ 800/ Φ.15/
16.11.2012 όµοια (Β’ 3251), την υπ’ αριθµόν 10432/ 1115/ Φ.15/
17.9.2014 όµοια (Β’ 2604), την υπ’ αριθµόν Φ.15/ 48/ 5/ 7.1.2014
όµοια (Β’ 27), την υπ’ αριθµόν 132894/ 1751/ Φ.15/ 4.12.2017
απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4412) και την υπ’ αριθµόν 89209/1187/Φ.15/ 37.8.2018 όµοια (Β’ 3675).
9β. Δραστηριότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στον ν. 4608/2019 ή έγκρισης εγκατάστασης ή γνωστοποίηση ή αίτηση έγκρισης ή τροποποίησης περιβαλλοντικών
όρων έως την δηµοσίευση του παρόντος νόµου ή που ασκούνται
νόµιµα κατά τον χρόνο έκδοσης της υπουργικής απόφασης της
προηγούµενης παραγράφου και που, κατόπιν και εξαιτίας της,
κατά τα ανωτέρω, περιβαλλοντικής κατάταξής τους, δεν είναι
συµβατές µε τις χρήσεις γης του ακινήτου στο οποίο είναι εγκατεστηµένες, εξακολουθούν να θεωρούνται νόµιµες για τριάντα
(30) έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής. Κατά το χρονικό
αυτό διάστηµα, οι δραστηριότητες του προηγούµενου εδαφίου
επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να εκσυγχρονίζονται ή να επεκτείνονται εντός του γηπέδου ή άπαξ σε όµορο, η έκταση του
οποίου δεν υπερβαίνει το 50% του υφιστάµενου γηπέδου και
πριν από τη µετάπτωση επιτρεπόταν σε αυτό η συγκεκριµένη
δραστηριότητα εφόσον η τροποποίηση ή ο εκσυγχρονισµός τους
ή η επέκτασή τους κατά τα ανωτέρω δεν οδηγούν σε υπαγωγή
τους σε υψηλότερη κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου
1 του ν. 4014/2011.»
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ΜΕΡΟΣ Η’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4442/2016 (Α’ 230) «ΝΕΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Άρθρο 14
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο παρών νόµος αποβλέπει στη θεσµοθέτηση του ρυθµιστικού πλαισίου άσκησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα και διέπει τη λειτουργία τους σε
ορισµένο χώρο. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού είναι
δυνατόν να προστίθενται οικονοµικές δραστηριότητες υπαγόµενες στις διατάξεις του παρόντος.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η άσκηση των ανωτέρω οικονοµικών δραστηριοτήτων είναι
ελεύθερη. Περιορισµοί στην ελευθερία άσκησης συγκεκριµένης
οικονοµικής δραστηριότητας είναι ανεκτοί, εφόσον ισχύουν οι
εξής σωρευτικά συντρέχουσες περιστάσεις:
(α) δικαιολογούνται από συγκεκριµένους λόγους δηµοσίου
συµφέροντος,
(β) καθορίζονται σαφή και αντικειµενικού χαρακτήρα κριτήρια,
βάσει των οποίων ανατίθενται και ασκούνται οι σχετικές αρµοδιότητες της Διοικήσεως,
(γ) δικαιολογούνται επαρκώς από την ειδική φύση του αντικειµένου της ρυθµίσεως, και
(δ) κινούνται εντός των ορίων που χαράσσει η συνταγµατική
αρχή της αναλογικότητας.»
3. Καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 4442/
2016.
4. Το άρθρο 3 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Γενικές αρχές
1. Με την επιφύλαξη των επόµενων άρθρων, κάθε φορέας
µπορεί να ασκήσει οικονοµική δραστηριότητα χωρίς περιορισµό,
τηρουµένων των προβλεποµένων από την κείµενη νοµοθεσία φορολογικών υποχρεώσεων, των υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης και της εγγραφής του στο γενικό εµπορικό µητρώο κατά
περίπτωση.
2. Αν η άσκηση συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας
έχει ως συνέπεια την πρόκληση κινδύνων, οι οποίοι θίγουν διαφορετικές πτυχές του δηµοσίου συµφέροντος και ιδιαίτερα την
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης, την
ανάπτυξη όλων των τοµέων της εθνικής οικονοµίας, την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή της οικονοµίας των ορεινών, νησιωτικών και παραµεθόριων περιοχών,
τότε, και µόνον τότε, προκύπτει ανάγκη υπαγωγής στο καθεστώς
γνωστοποίησης ή έγκρισης. Η υποχρέωση υπαγωγής στο καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης κρίνεται ανάλογα µε τη βαρύτητα του κάθε κινδύνου. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει και σε
περίπτωση άσκησης περισσότερων οικονοµικών δραστηριοτήτων.
3. Η υπαγωγή ορισµένης οικονοµικής δραστηριότητας ή οµάδας δραστηριοτήτων σε καθεστώς διαδικασίας γνωστοποίησης
ή έγκρισης καθορίζεται, αντίστοιχα, µε τα προεδρικά διατάγµατα
των άρθρων 5 και 7 του παρόντος νόµου.
4. Εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο
καθεστώς της προηγούµενης παραγράφου, η οικονοµική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα και χωρίς τήρηση των προϋποθέσεων που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
υπό την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν την εν λόγω δραστηριότητα.
5. Κατά την υπαγωγή ορισµένης δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούµενης γνωστοποίησης ή έγκρισης, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3, µπορεί να προβλέπεται η διατήρηση όρων και

προϋποθέσεων της κείµενης νοµοθεσίας ή να αντικαθίστανται οι
όροι αυτοί ή και να επιβάλλονται πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που περιορίζουν την άσκηση της οικονοµικής ελευθερίας,
εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την προστασία του δηµοσίου
συµφέροντος όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ότι η οικονοµική δραστηριότητα ασκείται ύστερα από έγκριση, οι αρµόδιες αρχές έχουν
το δικαίωµα να προβαίνουν σε αυτοψίες και ελέγχους και να ζητούν την προσκόµιση των αναγκαίων πράξεων, πιστοποιητικών,
βεβαιώσεων ή εγγράφων, προκειµένου να χορηγήσουν την έγκριση.»
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και των κατά περίπτωση
συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται το περιεχόµενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα,
σύµφωνα µε τις αρχές του επόµενου άρθρου, η σχετική διαδικασία σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί, οι αρχές στις οποίες υποβάλλεται η γνωστοποίηση
προκειµένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους δραστηριότητες,
τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος υποβολής και εφαρµογής της γνωστοποίησης
µέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, σύµφωνα µε το
άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που είναι αναγκαίο για
την εφαρµογή της υποχρέωσης γνωστοποίησης από τον φορέα
άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας.»
6. Η παραράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και των κατά περίπτωση
συναρµοδίων Υπουργών καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το περιεχόµενο της έγκρισης για τη συγκεκριµένη
δραστηριότητα, οι αναγκαίοι όροι για την έκδοση της, ο τρόπος
υποβολής και εφαρµογής της διαδικασίας έγκρισης µέσω του
ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο
15, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση προηγούµενης έγκρισης στον φορέα άσκησης οικονοµικής
δραστηριότητας.»
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 4442/2016 καταργείται
8. Μετά το άρθρο 8 του ν. 4442/2016 προστίθεται νέο άρθρο
8α ως εξής:
«Άρθρο 8α
1. Στις οικονοµικές δραστηριότητες που υπόκεινται τόσο σε
καθεστώς γνωστοποίησης όσο και σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας, µέρος ή το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της
κείµενης νοµοθεσίας µπορεί να είναι και η τήρηση συγκεκριµένων προτύπων, τα οποία πρέπει να είναι τα ελάχιστα αναγκαία
για την εξασφάλιση της προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος.
Σε περίπτωση εφαρµογής προτύπου για το σύνολο των όρων και
προϋποθέσεων για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας που
υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας, η δραστηριότητα
απαλλάσσεται από την έγκριση λειτουργίας και µεταπίπτει στο
καθεστώς γνωστοποίησης.
2. Η πιστοποίηση και η αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε συγκεκριµένα πρότυπα για την άσκηση συγκεκριµένης οικονοµικής
δραστηριότητας πραγµατοποιείται από ανεξάρτητους οργανισµούς, οι οποίοι διαπιστεύονται προς τούτο σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική νοµοθεσία. Οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης ενός φορέα µε συγκεκριµένα πρότυπα σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο µπορεί να είναι κάθε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, εφόσον διαπιστευθεί σχετικά από το Εθνικό
Σύστηµα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από άλλον εθνικό οργανισµό
διαπίστευσης κράτους - µέλους της Ε.Ε., σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική και ενωσιακή νοµοθεσία. Το ΕΣΥΔ εποπτεύει τους
οργανισµούς αξιολόγησης συµµόρφωσης που έχουν διαπιστευθεί από αυτό σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο και συνεργά-
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ζεται µε τους αντίστοιχους εθνικούς οργανισµούς διαπίστευσης
των κρατών - µελών της Ε.Ε. σχετικά µε οργανισµούς αξιολόγησης συµµόρφωσης, που έχουν διαπιστευθεί από αυτούς και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς, οι οποίοι επιθυµούν να
ασκήσουν στην Ελλάδα οικονοµική δραστηριότητα σύµφωνα µε
τον παρόντα νόµο.
3. Η συµµόρφωση των φορέων οικονοµικών δραστηριοτήτων
µε τα πρότυπα, η οποία αποδεικνύεται µε την λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, περιλαµβάνεται ως πληροφορία στη γνωστοποίηση ή τίθεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης λειτουργίας.
4. Με την κοινή απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 ή
της παραγράφου 3 του άρθρου 7, κατά περίπτωση, και µετά από
εισήγηση του ΕΣΥΠ, καθορίζονται, τροποποιούνται ή καταργούνται τα πρότυπα για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα, η
οποία ασκείται υπό το καθεστώς γνωστοποίησης ή/και έγκρισης
λειτουργίας αντίστοιχα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
µετά από γνωµοδότηση του ΕΣΥΔ καθορίζονται τα πρόσωπα που
µπορούν να διαπιστευθούν ως οργανισµοί αξιολόγησης συµµόρφωσης, η διαδικασία πιστοποίησης, κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
σχετικά µε το εγχειρίδιο ποιότητας, τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των αξιολογούµενων εγκαταστάσεων, το σύστηµα διαχείρισης και ενστάσεων, τον τρόπο
τήρησης του µητρώου που πρέπει να τηρεί κάθε οργανισµός
αξιολόγησης συµµόρφωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης συµµόρφωσης, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.»
9. Στον ν. 4442/2016 προστίθεται άρθρο 8β ως εξής:
«Άρθρο 8β
Γενικές Αρχές Πιστοποίησης
1. Κάθε φορέας ο οποίος επιθυµεί να ασκήσει οικονοµική δραστηριότητα για την οποία σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο απαιτείται πιστοποίηση, µπορεί να επιλέγει τον οργανισµό
αξιολόγησης συµµόρφωσης που επιθυµεί από το Μητρώο Οργανισµών Αξιολόγησης Συµµόρφωσης.
2. Οι οικονοµικοί όροι για την παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης συµφωνούνται µεταξύ του οργανισµού αξιολόγησης
συµµόρφωσης και του ενδιαφερόµενου προσώπου. Οι συµφωνίες παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης περιλαµβάνουν το σύνολο των όρων υπό τους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες
πιστοποίησης και δεν µπορούν να ρυθµίζουν ταυτόχρονα άλλες
τυχόν συναλλαγές των συµβαλλόµενων µερών. Κάθε αντίθετη
συµφωνία είναι αυτοδίκαια άκυρη.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού µετά από
γνωµοδότηση του ΕΣΥΔ µπορούν να καθορίζονται τυποποιηµένα
σχέδια συµβάσεων παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης συµµόρφωσης για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα. Για την εξυπηρέτηση των αρχών του άρθρου 1 του παρόντος, οι όροι των
τυποποιηµένων σχεδίων συµβάσεων µπορεί κατά περίπτωση να
είναι εν όλω ή εν µέρει δεσµευτικοί για τους διοικούµενους ή να
µην έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα για τα συµβαλλόµενα µέρη.»
10. Στον ν. 4442/2016 προστίθεται άρθρο 8γ ως εξής:
«Άρθρο 8γ
Επιλογή προτύπων
1. Σε περίπτωση που για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα έχουν ορισθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ευρωπαϊκά πρότυπα, εφαρµόζονται αυτά. Αν δεν υπάρχουν
ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά υπάρχουν διεθνή πρότυπα, που έχουν
ορισθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, εφαρµόζονται αυτά.
Αν δεν υπάρχουν ούτε διεθνή πρότυπα αλλά υπάρχουν ελληνικά
πρότυπα, που έχουν ορισθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
εφαρµόζονται αυτά. Αν δεν υπάρχουν καθιερωµένα πρότυπα,
υιοθετούνται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
2. Σε περίπτωση που υπάρχουν µόνο εθνικά πρότυπα και υιοθετηθούν µεταγενέστερα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, αυτά
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εφαρµόζονται άµεσα σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος
άρθρου και αντικαθιστούν τα µέχρι τότε υπάρχοντα πρότυπα. Σε
περίπτωση που υπάρχουν διεθνή πρότυπα και υιοθετηθούν µεταγενέστερα ευρωπαϊκά, αυτά εφαρµόζονται άµεσα σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο και αντικαθιστούν τα µέχρι τότε υπάρχοντα
πρότυπα.»
11. Στο άρθρο 12 του ν. 4442/2016 προστίθενται παράγραφοι
3 και 4 ως εξής:
«3. Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να αναθέτουν, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µελέτες ή
την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για την εξέταση συγκεκριµένων αιτηµάτων έγκρισης λειτουργίας.
4. Τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε αρµόδιες για
τη χορήγηση έγκρισης αρχές κατά το παρόν άρθρο δηµοσιεύουν
υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, την επωνυµία και
τον αριθµό εµπορικού µητρώου των επιχειρήσεων στις οποίες
παρείχαν συµβουλευτικές υπηρεσίες σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο, καθώς και τον χρόνο και το αντικείµενο των υπηρεσιών
που παρείχαν κατά τα τελευταία τρία έτη. Οι περιορισµοί των
προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις ή στις αρµόδιες αρχές κατά το παρόν άρθρο καταλαµβάνουν και τα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο µε αυτά.
Παρέχοντες υπηρεσίες σε φορείς οι οποίοι αιτούνται έγκριση
λειτουργίας δεν µπορούν για την ίδια αίτηση έγκρισης λειτουργίας να παρέχουν και υπηρεσίες στις αρχές οι οποίες είναι αρµόδιες για τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας.»
12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 4442/2016 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια ως εξής:
«Η αρµόδια Αρχή µπορεί να εξουσιοδοτεί αναγνωρισµένους/διαπιστευµένους ιδιωτικούς φορείς/οργανισµούς να αναλαµβάνουν, πλήρως ή εν µέρει, την διενέργεια ελέγχων των όρων
και προϋποθέσεων λειτουργίας των οικονοµικών δραστηριοτήτων. Οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης δεν µπορεί για την
ίδια υπόθεση να παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σε φορέα, του
οποίου τη συµµόρφωση σε πρότυπα, σύµφωνα µε το παρόν,
αξιολογεί. Η απαγόρευση ισχύει και για πρόσωπα που ελέγχουν
ή ελέγχονται από οργανισµούς αξιολόγησης συµµόρφωσης ή
συµµετέχουν σε οργανισµό αξιολόγησης συµµόρφωσης.»
13. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4442/2016
αντικαθίστανται ως εξής:
«2 .Όταν η αρµόδια Αρχή αποφασίζει να ενεργεί όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζει
τις σχέσεις συνεργασίας µε τους οργανισµούς που ενεργούν για
λογαριασµό της. Οι σχέσεις συνεργασίας ρυθµίζονται µε γραπτή
και χωρίς διακρίσεις συµφωνία ή ισοδύναµες νοµικές ρυθµίσεις,
όπου εκτίθενται τα συγκεκριµένα καθήκοντα και ο ρόλος των οργανισµών.
3. Όταν η αρµόδια Αρχή θεωρεί ότι κάποιος αναγνωρισµένος
οργανισµός ευρίσκεται σε αδυναµία εκτέλεσης, για λογαριασµό
της, των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, µπορεί να αναστείλει ή να ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται λεπτοµερώς οι προϋποθέσεις για τη συνεργασία µε τους ιδιωτικούς
φορείς, η ειδική διαδικασία ανάθεσης σε αυτούς, οι κανόνες απόδοσης ευθυνών για τους ιδιωτικούς φορείς, οι κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τους όρους της ανάθεσης, οι
απαιτήσεις που αποδεικνύουν την ύπαρξη προσόντων για τη διεξαγωγή των ενεργειών που τους ανατίθενται, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό µε το παραπάνω θέµα.»
14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα προεδρικά διατάγµατα και οι υπουργικές αποφάσεις
που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7 του παρόντος περί υπαγωγής των οικονοµικών δραστηριοτήτων που εµπίπτουν σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης του παρόντος εκδίδονται έως
τις 31.12.2020. Μετά την άπρακτη παρέλευση της άνω ηµεροµηνίας, κάθε οικονοµική δραστηριότητα, εξαιρουµένων όσων
ασκούνται ελεύθερα, θα θεωρείται ότι εµπίπτει στο καθεστώς
γνωστοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση ο φορέας της οικονο-
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µικής δραστηριότητας θα γνωστοποιεί στις αρµόδιες Αρχές του
άρθρου 13 παράγραφος 1 του παρόντος ότι προτίθεται να κάνει
έναρξη της οικονοµικής του δραστηριότητας υποβάλλοντας συγχρόνως υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις νόµιµης
λειτουργίας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και ότι κατέχει
τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας. Η αρµόδια
Αρχή µπορεί να ασκήσει έλεγχο της σύννοµης λειτουργίας της
δραστηριότητας σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ Θ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 15
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011 τροποποιείται ως εξής:
«5. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορούν να ζητήσουν τη γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο
13, εντός δεκαπέντε ηµερολογιακών ηµερών, εφόσον είτε: α) δεν
έχουν διαβιβασθεί γνωµοδοτήσεις από υπηρεσίες των οποίων το
περιεχόµενο εκτιµάται ως ουσιώδες για τον πληρέστερο καθορισµό των περιβαλλοντικών όρων ως προς την κατασκευή και
λειτουργία του συγκεκριµένου έργου ή δραστηριότητας αυτού
είτε β) από τις διαβιβασθείσες γνωµοδοτήσεις προκύπτουν αντιφατικά δεδοµένα που χρήζουν ιδιαίτερης τεκµηρίωσης. Στην περίπτωση αυτή, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 τροποποιείται ως εξής:
«1. Αρµόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2
του άρθρου 1 είναι η οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση. Η έγκριση
των περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας Γενικής Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 τροποποιείται ως εξής:
«4. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή ο προϊστάµενος της αρµόδιας Γενικής Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπορούν να ζητήσουν τη γνωµοδότηση του
Περιφερειακού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13, εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών κατόπιν τεκµηριωµένης εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εφόσον είτε:
α) δεν έχουν διαβιβασθεί γνωµοδοτήσεις από υπηρεσίες των
οποίων το περιεχόµενο εκτιµάται ως ουσιώδες για τον πληρέστερο καθορισµό των περιβαλλοντικών όρων ως προς την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριµένου έργου ή δραστηριότητας αυτού είτε β) από τις διαβιβασθείσες γνωµοδοτήσεις
προκύπτουν αντιφατικά δεδοµένα που χρήζουν ιδιαίτερης τεκµηρίωσης. Στην περίπτωση αυτή, η έγκριση των περιβαλλοντικών
όρων γίνεται µε απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης.»
4. Προστίθεται παράγραφος 1α µετά την παράγραφο 1 του
άρθρου 6 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), η οποία έχει ως εξής:
«1α. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται να
υποβάλει προς την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, αντί για φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ, µόνο την τεχνική περιγραφή της περίπτωσης α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του παρόντος
νόµου, εάν ο σκοπούµενος εκσυγχρονισµός, επέκταση, βελτίωση
ή τροποποίηση των παραπάνω έργων είναι σύµφωνος µε τους
όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια
περιβαλλοντική αρχή οφείλει να αποφασίσει σε αποκλειστική
προθεσµία ενός (1) µηνός εάν απαιτείται υποβολή φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ, οπότε και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους, ή εάν δεν απαιτείται
τροποποίηση της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Εάν η ως άνω προθεσµία
παρέλθει άπρακτη, τότε τεκµαίρεται ότι δεν απαιτείται τροποποί-

ηση της ισχύουσας ΑΕΠΟ.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4014/
2011, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι πιστοποιηµένοι αξιολογητές ΜΠΕ µπορούν να παρέχουν
τις υπηρεσίες τους και µέσω νοµικών προσώπων, στα οποία συµµετέχουν ή µε τα οποία συνδέονται συµβατικά. Τα νοµικά αυτά
πρόσωπα εγγράφονται επίσης στο Μητρώο Πιστοποιηµένων
Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η έννοια
του όρου Πιστοποιηµένος Αξιολογητής ΜΠΕ περιλαµβάνει και
τα νοµικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο.»
6. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν.
4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) τα προσόντα των Πιστοποιηµένων Αξιολογητών, οι κανόνες
που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και τα ζητήµατα που
αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους
στο Μητρώο, είτε πρόκειται για φυσικά, είτε για νοµικά πρόσωπα,».
7. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 4014/2011, ως εξής:
«Για τις επιχειρήσεις, οι οποίες διατηρούν εγκαταστάσεις σε
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές προβλέπεται η δυνατότητα
πρόσβασης στο ΗΠΜ ξεχωριστά για κάθε εγκατάσταση για την
υποβολή φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η εταιρεία
διατηρεί την κεντρική πρόσβαση στο ΗΠΜ στο σύνολο των φακέλων αδειοδότησης των εγκαταστάσεων της.»
8. Προστίθεται η περίπτωση (η) στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 4014/2011, ως εξής:
«(η) Οι µελετητές των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν
πρόσβαση στο ΗΠΜ και αποκλειστικά στον φάκελο αδειοδότησης που τους έχει ανατεθεί, µόνο κατόπιν έγκρισης του φορέα
του έργου.»
Άρθρο 16
Είσπραξη οφειλόµενου ανταλλάγµατος Υπηρεσιών Κοινής
Ωφέλειας από τη ΔΕΗ Α.Ε.
Το οφειλόµενο αντάλλαγµα για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
της περιόδου 2007-2011 που δεν έχει αποδοθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας
διάταξης και σύµφωνα µε σχετικά στοιχεία που διαθέτει, ιδίως,
από τον αρµόδιο διαχειριστή του Ειδικού Λογαριασµού ΥΚΩ. Ο
αρµόδιος διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασµού ΥΚΩ, σύµφωνα
µε το άρθρο 55 του ν. 4001/2011, οφείλει να αποδώσει το αντάλλαγµα αυτό στη ΔΕΗ Α.Ε. χωρίς άλλη διαδικασία. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό το ανωτέρω κόστος παροχής ΥΚΩ της περιόδου 2007-2011, µε αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του Ειδικού
Λογαριασµού ΥΚΩ, η οποία προστίθεται στις προβλεπόµενες πιστώσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου
36 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 17
Δασικοί συνεταιρισµοί
1. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.
4423/2016 (Α’ 182) διαγράφεται και οι περιπτώσεις β), γ), δ) και
ε) αναριθµούνται σε περιπτώσεις α), β), γ) και δ) αντίστοιχα. Στην
παράγραφο 2 οι περιπτώσεις γ) και δ) αναριθµούνται σε περιπτώσεις β) και γ) αντίστοιχα.
2. Στο π.δ. 126/1986 (Α’ 44) προστίθεται άρθρο 13 µε τίτλο «Ειδικές Διατάξεις» ως εξής:
«Άρθρο 13
Ειδικές Διατάξεις
Για το διαχειριστικό έτος 2020, οι προθεσµίες των άρθρων 2
και 3 του παρόντος ορίζονται ως ακολούθως:
α) Έως τις 10 Απριλίου 2020, οι ΔΑ.Σ.Ε. που έχουν προσαρµοστεί σύµφωνα µε το άρθρο 47 του ν. 4423/2016 υποβάλλουν την
αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος στην αρ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

µόδια Δασική Υπηρεσία.
β) Έως τις 30 Απριλίου 2020, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκδίδει την απόφαση παραχώρησης της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος.
γ) Έως τις 15 Μαΐου 2020, ο ΔΑ.Σ.Ε. οφείλει να υπογράψει τη
δήλωση αποδοχής της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος.
δ) Η αρµόδια Δασική Υπηρεσία οφείλει να εγκαταστήσει τον
ΔΑ.Σ.Ε. στο δάσος εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή αίτησης εγκατάστασης και σε κάθε περίπτωση έως τις 15
Ιουνίου 2020. Αν ο ΔΑ.Σ.Ε. δεν υπογράψει τη δήλωση της ως άνω
περίπτωσης (γ) εντός της οριζόµενης προθεσµίας ή δεν ζητήσει
την εγκατάσταση εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή
της, κηρύσσεται έκπτωτος και αποκλείεται για δύο (2) χρόνια
από όλους τους τρόπους εκµετάλλευσης.»
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«Άρθρο 130Α
Πρωτόκολλα συνεργασίας

µης εντολής ελέγχου και αρµοδιότητας κατά τα οριζόµενα στην
περίπτωση β’ του άρθρου 155.»
4. Στο άρθρο 131 παράγραφος 1 του ν. 4512/2018 προστίθεται
νέο εδάφιο µετά την περίπτωση ιε’ ως εξής:
«Οι εποπτεύουσες αρχές κατά την ανάπτυξη και εφαρµογή
των εργαλείων εποπτείας του παρόντος νόµου ακολουθούν τη
µεθοδολογία που προβλέπεται στους Οριζόντιους Οδηγούς που
εκδίδει η Διεύθυνση Συντονισµού και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρηµατικό περιβάλλον του άρθρου 133 του παρόντος.»
5. Στο άρθρο 133 παράγραφος 3β περίπτωση εε’ του ν. 4512/
2018 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Εκδίδει και επικαιροποιεί Οριζόντιους Οδηγούς µε τις βασικές
κατευθύνσεις ως προς τη µεθοδολογία για την ανάπτυξη και
εφαρµογή των εργαλείων εποπτείας του παρόντος νόµου, οι
οποίοι επικυρώνονται από την Ο.Δ.Ε. του άρθρου 134 του παρόντος.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 134 του ν. 4512/
2018, προστίθενται τρεις τέσσερις νέες περιπτώσεις κε’, κστ’,
κζ’ και κη’ και νέο εδάφιο ως εξής:
«κε’. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευσης.
κστ’. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων.
κζ’. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών.
κη’. ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού Οικονοµικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών.
Στις συνεδριάσεις προσκαλούνται και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων κατά περίπτωση.»
7. Στο άρθρο 134 παράγραφος 2 προστίθεται περίπτωση δ’ ως
εξής:
«δ. Η Ο.Δ.Ε. επικυρώνει τους Οριζόντιους Οδηγούς.»
8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 139 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι έλεγχοι διεξάγονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα ελέγχων που καταρτίζεται από την εποπτεύουσα αρχή και βασίζεται
στην αξιολόγηση του κινδύνου και τη συχνότητα των ελέγχων
των άρθρων 137 και 138.»
9. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 140 του ν. 4512/2018,
προστίθεται παράγραφος 7α ως εξής:
«7α. Η εποπτεύουσα αρχή καταχωρίζει τις καταγγελίες υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική µορφή και µεριµνά ώστε ο καταγγέλλων να δύναται να προβεί ο ίδιος απευθείας σε ηλεκτρονική
καταγγελία. Εάν η καταγγελία λαµβάνεται µε άλλο µέσο, η εποπτεύουσα αρχή προβαίνει στην ηλεκτρονική καταχώριση αυτής.»
10. Η παράγραφος 8 του άρθρου 140 του ν. 4512/2018 τροποποιείται ως εξής:
«8. Με απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής καθορίζονται οι διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια, πλέον αυτών της παραγράφου 2, και ο συνδυασµός αυτών
για την αξιολόγηση της καταγγελίας και για την παραποµπή της,
εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, στο επόµενο στάδιο διαχείρισης, η προτυποποιηµένη µορφή της ηλεκτρονικής καταχώρισης
της καταγγελίας και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
11. Στο άρθρο 152 προστίθενται νέες παράγραφοι 8 και 9 ως
εξής:

1. Εφόσον σε κάποιο πεδίο εποπτείας υφίσταται κεντρική ή
κεντρικές αρµόδιες αρχές οι οποίες µεταβιβάζουν το σύνολο ή
µέρος των αρµοδιοτήτων τους σε άλλη υπηρεσία ή φορέα, συντάσσονται υποχρεωτικά πρωτόκολλα συνεργασίας µεταξύ τους
τα οποία δηµοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο και των δύο
αρχών και µνηµονεύονται στην εντολή ελέγχου που επιδεικνύει
ο ελεγκτής σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 148. Τα
πρωτόκολλα συνεργασίας συντάσσονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε
µία δραστηριότητα ελέγχεται για το ίδιο ζήτηµα από µία κάθε
φορά αρχή.»
2. Τα πρωτόκολλα συνεργασίας του άρθρου 130Α του ν.
4512/2018 εκδίδονται εντός δώδεκα (12) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της
ως άνω προθεσµίας, και ελλείψει πρωτοκόλλου συνεργασίας, ο
ελεγχόµενος έχει δικαίωµα να αρνηθεί τον έλεγχο ελλείψει νόµι-

«8. Σε κάθε εποπτεύουσα αρχή συντάσσεται µητρώο ελεγκτών
το οποίο κοινοποιείται ετησίως στο αρµόδιο Υπουργείο και στη
Διεύθυνση του άρθρου 133, η οποία συντάσσει ενιαίο µητρώο
ελεγκτών. Στο µητρώο εντάσσεται κάθε πρόσωπο που εµπίπτει
στον ορισµό του ελεγκτή όπως ορίζεται στο άρθρο 128.
9. Οι ελεγκτικές αρµοδιότητες µπορούν να ασκούνται και από
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στα οποία παραχωρείται η σχετική αρµοδιότητα από την εποπτεύουσα αρχή για την υποβοήθηση του
έργου τους. Τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιούνται για τον σκοπό
αυτόν από διαπιστευµένο φορέα και τα νοµικά πρόσωπα διαπιστεύονται για την άσκηση των εκάστοτε κατά παραχώρηση αρµοδιοτήτων. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού
ορίζονται οι κατά παραχώρηση αρµοδιότητες, ο τρόπος παραχώρησης, η διαπίστευση των προσώπων που αναλαµβάνουν τις
σχετικές αρµοδιότητες, ο τρόπος άσκησης αυτών και κάθε άλλο

Άρθρο 18
Απόδοση εσόδων σε εποπτευόµενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φορείς
Η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων για την απόδοση σε εποπτευόµενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
φορείς, των εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ αυτών µέσω του
Κρατικού Προϋπολογισµού και δεν αποδόθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2018 λόγω µη δέσµευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης από τον διατάκτη, δύναται να πραγµατοποιηθεί σε
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικονοµικού έτους 2019, κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων,
τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας των δηµοσίων δαπανών.
ΜΕΡΟΣ Ι’
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Άρθρο 19
1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 128 του ν. 4512/2018 (Α’ 5)
αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Ελεγκτής: α) ο δηµόσιος υπάλληλος της εποπτεύουσας
αρχής µε αρµοδιότητα την άσκηση εποπτείας, β) κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται, κατά παραχώρηση αρµοδιότητας από την εποπτεύουσα ή άλλη δηµόσια αρχή, αρµοδιότητα άσκησης ελέγχων.»
2. Στο άρθρο 128 του ν. 4512/2018 προστίθεται παράγραφος
21 ως εξής:
«21. Οριζόντιοι Οδηγοί: κείµενα αρχών και βασικών κατευθύνσεων ως προς τη µεθοδολογία για την ανάπτυξη και εφαρµογή
µε ενιαίο και συνεκτικό τρόπο από τις αρµόδιες εποπτεύουσες
αρχές των εργαλείων εποπτείας του παρόντος.»
3. Μετά το άρθρο 130 του ν. 4512/2018 προστίθεται νέο άρθρο
130Α ως εξής:
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σχετικό θέµα.»
12. α) Οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1-9 του άρθρου 173, όσον αφορά στα πεδία εποπτείας:
ασφάλεια και συµµόρφωση προϊόντων, ασφάλεια τροφίµων και
προστασία του περιβάλλοντος του άρθρου 127, παράγραφος 4
εκδίδονται έως τις 30.06.2020.
β) Οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1-9 του άρθρου 173, όσον αφορά στα πεδία εποπτείας:
Προστασία καταναλωτή και σύννοµη (ή προσήκουσα) παροχή
υπηρεσιών, Ασφάλεια υποδοµών και κατασκευών, Δηµόσια Υγεία
και Ασφάλεια και Υγεία Εργαζοµένων του άρθρου 127, παράγραφος 4 εκδίδονται έως τις 31.12.2021.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ’
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΔΕΙΟΔOΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡA
Άρθρο 20
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισµοί:
α) Σταθµός: ένας ή περισσότεροι ποµποί ή δέκτες ή συνδυασµός ποµπών και δεκτών µε τις πρόσθετες συσκευές τους, που
είναι αναγκαίοι σε ορισµένη θέση για τη διεξαγωγή συγκεκριµένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας. Κάθε σταθµός χαρακτηρίζεται από το είδος της
υπηρεσίας στην οποία συµµετέχει και από το αν είναι µόνιµος ή
προσωρινός.
β) Κατασκευή κεραίας: το σύστηµα των κεραιών εκποµπής ή
και λήψης ραδιοσηµάτων µε τις κατασκευές στήριξής τους, τα
εξαρτήµατα και τα λοιπά παρελκόµενα. Τα παθητικά κάτοπτρα
ανάκλασης ραδιοσηµάτων θεωρούνται, επίσης, ως κατασκευές
κεραίας. Στο ύψος της κατασκευής κεραίας περιλαµβάνεται και
ο φωτισµός ασφαλείας ή και το αλεξικέραυνο.
γ) Χώρος εγκατάστασης κατασκευής κεραίας: η περιοχή επί
εδάφους ή το τµήµα επί κτιρίου που ανήκει νόµιµα κατά κυριότητα στον κάτοχο κατασκευής κεραίας ή εκµισθώνεται ή παραχωρείται σε αυτόν για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας.
δ) Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ): το
ηλεκτρονικό σύστηµα έκδοσης άδειας κατασκευής κεραίας που
διαχειρίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ).
ε) Ηλεκτρονικό Σύστηµα Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών (eΆδειες): η ηλεκτρονική πλατφόρµα ελέγχου και έκδοσης των
πράξεων εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών του άρθρου 33 του
ν. 4495/2017 (Α’ 167), όπως κάθε φορά ισχύει.
στ) Άδεια κατασκευής κεραίας: η διοικητική πράξη που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ και αποτελεί προϋπόθεση για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής κεραίας στην ξηρά.
ζ) Δοµικές κατασκευές κεραίας: οι κατασκευές στήριξης του
συστήµατος των κεραιών εκποµπής και λήψης ραδιοσηµάτων,
όπως ενδεικτικά αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώµατα, πυλώνες ή αντίστοιχες κατασκευές, οι οποίες φέρουν τα συστήµατα των κεραιών, οι οικίσκοι και τα ερµάρια για τη στέγαση των
µηχανηµάτων των σταθµών ραδιοεπικοινωνίας, καθώς και η περίφραξη, όπου απαιτείται.
η) Εγκαταστάσεις σταθµών βάσης ραδιοεπικοινωνίας: οι τεχνικές υποδοµές που εντάσσονται στα δίκτυα τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών και είναι αναγκαίες για τη µετάδοση σήµατος, µέσω
καλωδίων ή ασύρµατης σύνδεσης, στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο
και τη σύνδεση ασύρµατων συσκευών, για την εξυπηρέτηση των
δραστηριοτήτων των πολιτών εντός και εκτός των αστικών περιοχών. Οι εγκαταστάσεις αυτές διέπονται από νοµικό καθεστώς
αντίστοιχο των δικτύων κοινής ωφέλειας (ενέργειας, ύδρευσης,
αποχέτευσης κ.ο.κ.) και δεν αντιστοιχούν σε χρήσεις γης.
θ) Έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας: η διοικητική πράξη
του άρθρου 23 του παρόντος, η οποία επιτρέπει την εγκατάσταση των δοµικών κατασκευών κεραιών, τη διαµόρφωση του

περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και την τοποθέτηση περίφραξης, όπου απαιτείται.
ι) Συνοδά έργα: κάθε άλλη εγκατάσταση που δεν προσµετράται στα πολεοδοµικά µεγέθη του ακινήτου, που εγκαθίσταται η
κατασκευή κεραίας, και η οποία είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση και λειτουργία της, όπως ενδεικτικά τοιχία αντιστήριξης,
δρόµοι πρόσβασης και φωτοβολταϊκά συστήµατα που χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία του σταθµού.
ια) Πάρκο κεραιών: ο ειδικά καθορισµένος και ελεγχόµενος
χώρος (γήπεδο) εκτός οικιστικού ιστού, δηµόσιος ή ιδιωτικός,
όπου επιτρέπεται η υποδοχή και η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών.
ιβ) Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών: µια συγκεκριµένη και
οριοθετηµένη περιοχή στην οποία βρίσκονται εγκατεστηµένοι
ένας ή περισσότεροι δορυφορικοί σταθµοί εδάφους για την εκποµπή/λήψη σήµατος από και προς τους τεχνητούς δορυφόρους, µαζί µε τις υποστηρικτικές υποδοµές, στο πλαίσιο και µε
τους περιορισµούς του εκάστοτε ισχύοντος Εθνικού Κανονισµού
Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) για τη Σταθερή Δορυφορική Υπηρεσία.
Άρθρο 21
Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών
κεραιών στην ξηρά
1. Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής κεραίας
ή την τροποποίηση υφιστάµενης κατασκευής κεραίας στην ξηρά
και µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 28, 29, 34 και
38 του παρόντος νόµου απαιτείται:
α) η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 22 του παρόντος,
β) η έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 23 του παρόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας αποτελεί η
προηγούµενη έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την
ΕΕΤΤ,
γ) η σύνταξη πορίσµατος ελέγχου από τον ελεγκτή δόµησης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του παρόντος, µε το
οποίο βεβαιώνεται ότι οι δοµικές κατασκευές κεραίας, υλοποιήθηκαν σύµφωνα µε τα στοιχεία της χορηγηθείσας έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας.
2. Για την ηλεκτροδότηση οποιασδήποτε κατασκευής κεραίας
που εγκαθίσταται και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος απαιτείται η αυτοτελής σύνδεσή της µε το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 34 του παρόντος,
οι απαιτούµενες ενέργειες για την αυτοτελή σύνδεση µε το δίκτυο ηλεκτροδότησης των ήδη υφιστάµενων αδειοδοτηµένων
κατασκευών κεραιών ολοκληρώνονται µέσα σε έξι (6) µήνες από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρµόδιων οργάνων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους από πέντε χιλιάδες
(5.000,00) µέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ, υπέρ της οικείας Περιφέρειας στους κατόχους κατασκευών κεραιών που παραβαίνουν την υποχρέωση της παρούσας παραγράφου.
3. Ο κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να διατηρεί
αναρτηµένη σε εµφανές σηµείο πινακίδα ανεξίτηλης γραφής,
στην οποία αναγράφονται η επωνυµία του, καθώς και το µοναδικό αναγνωριστικό της κατασκευής κεραίας που επιτρέπει την
αναζήτησή της στο δηµοσίως προσβάσιµο πληροφοριακό σύστηµα, όπως αυτό καθορίζεται µε απόφαση της ΕΕΤΤ. Οι κάτοχοι
υφιστάµενων κατασκευών κεραιών υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε την παρούσα διάταξη µέσα σε έξι (6) µήνες από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Με απόφαση του οικείου
Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρµοδίων οργάνων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους από πέντε χιλιάδες
(5.000,00) µέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ, υπέρ της οικείας Περιφέρειας στους κατόχους κατασκευών κεραιών που παραβαίνουν την υποχρέωσή τους περί σήµανσης αυτών.
4. Η ΕΕΤΤ δηµοσιοποιεί τις θέσεις των κατασκευών κεραιών,
για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης, µε
χρήση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήµατος (GIS), καθώς
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και το περιεχόµενο του φακέλου της άδειας κατασκευής κεραίας.
5. Για κάθε αίτηµα εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής
κεραίας, τροποποίησης κατασκευής κεραίας, επικαιροποίησης
επιµέρους δικαιολογητικών ή/και τροποποίησης διοικητικών πράξεων που αφορούν συγκεκριµένη κατασκευή κεραίας τηρείται,
µέσω διαλειτουργικότητας µε το e-Άδειες, στο ΣΗΛΥΑ φάκελος,
ο οποίος περιλαµβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών που
έχουν υποβληθεί και των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί
κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης που
προβλέπεται µε τον παρόντα νόµο και είναι προσβάσιµος από
όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες.
6. Οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών και οι υπογράφοντες τις µελέτες και τις αιτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότησή τους
ευθύνονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για την ακρίβεια,
την αλήθεια και την πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν
στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης που καθορίζεται µε
τον παρόντα νόµο.
Άρθρο 22
Άδεια κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)
1. Για την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την
ΕΕΤΤ, ο ενδιαφερόµενος κάτοχος κατασκευής κεραίας υποβάλλει στο ΣΗΛΥΑ αίτηµα που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α) αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για
την ασφάλεια της αεροπλοΐας και αντίστοιχη αίτηση προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ),
β) αίτηση για χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτικό νόµιµης χρήσης των συχνοτήτων εκποµπής
και λήψης. Ως αποδεικτικό νόµιµης χρήσης νοούνται οι σχετικές
αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή η υπαγωγή σε κανόνα εξαίρεσης από την
εν λόγω υποχρέωση,
γ) µελέτη ραδιοεκποµπών που συνοδεύεται από τοπογραφικό
και αρχιτεκτονικά σχέδια, που προβλέπονται, κατά περίπτωση,
στο άρθρο 23 του παρόντος νόµου, για την έκδοση θετικής γνωµοδότησης της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας
(ΕΕΑΕ), εφόσον απαιτείται,
δ) µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή κατά περίπτωση δήλωση υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις (ΠΠΔ), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για
περιβαλλοντική αδειοδότηση και
ε) υπεύθυνη δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης υποβολής
των δικαιολογητικών στοιχείων και µελετών που απαιτούνται για
την έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας σύµφωνα µε το άρθρο
23 του παρόντος νόµου.
2. Διοικητικά τέλη που προβλέπονται για την εξέταση των επιµέρους αιτήσεων/µελετών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εισπράττονται από την ΕΕΤΤ. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση
συναρµόδιων Υπουργών καθορίζεται κάθε ειδικότερο και λεπτοµερειακό θέµα σχετικό µε τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης
των διοικητικών τελών. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο αιτών καταβάλλει τα επιµέρους διοικητικά τέλη στις αρµόδιες υπηρεσίες, σύµφωνα µε διατάξεις που ισχύουν κατά τον
χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης.
3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται, µέσα σε τρεις (3)
µήνες από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των
ανωτέρω αιτήσεων και µελετών, να ελέγχουν τα δικαιολογητικά
και να ενηµερώνουν το ΣΗΛΥΑ αναφορικά µε:
α) την έκδοση των διοικητικών πράξεων εγκρίσεων,
β) τη διαπίστωση τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειµένες αιτήσεις/µελέτες, προκειµένου οι ανωτέρω ελλείψεις ή
λάθη να συµπληρωθούν ή να διορθωθούν από τους αιτούντες
µέσα σε προθεσµία που τάσσεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν,
γ) την αιτιολογηµένη απόρριψη των αιτήσεων/µελετών που
έχουν υποβληθεί.
4. Για τις γνωµοδοτήσεις και τις εγκρίσεις που προβλέπονται
από την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία στο πλαίσιο έκδοσης
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Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ), οι αρµόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να τηρούν τις προβλεπόµενες
κατά περίπτωση ειδικές προθεσµίες.
5. Η άδεια κατασκευής κεραίας εκδίδεται από την ΕΕΤΤ µέσα
σε έναν (1) µήνα από την έκδοση όλων των παραπάνω απαιτούµενων διοικητικών πράξεων έγκρισης.
6. Σε περίπτωση ανάκλησης ή ακύρωσης οποιασδήποτε από
τις εγκρίσεις, οι οποίες απαιτούνται για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας, η άδεια κατασκευής κεραίας ανακαλείται από
την ΕΕΤΤ και ενηµερώνεται το ΣΗΛΥΑ, καθώς και οι οργανισµοί
κοινής ωφέλειας για να διακόψουν άµεσα κάθε παροχή.
7. Με απόφαση της ΕΕΤΤ καθορίζονται η µορφή και το περιεχόµενο της αίτησης που υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ για την έκδοση
άδειας κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάµενης κατασκευής κεραίας, τα στοιχεία και οι όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στην άδεια, η διαδικασία που πρέπει να
ακολουθηθεί για την έκδοσή της, τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή/και λεπτοµερειακό θέµα
σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
8. Η διαδικασία έκδοσης της άδειας κατασκευής κεραίας δεν
εξαρτάται ούτε διακόπτεται από τυχόν εκκρεµείς διοικητικές διαδικασίες και κυρώσεις για τον σταθµό βάσης. Στην περίπτωση
που η εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας ή / και η θέση της
σε λειτουργία πραγµατοποιείται µετά την κατάθεση της αίτησης
για άδεια κατασκευής κεραίας, η διαδικασία χορήγησης της σχετικής άδειας της ΕΕΤΤ συνεχίζεται κανονικά, χωρίς να απαιτείται
να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων από την
ΕΕΤΤ ή/και να έχουν καταβληθεί οι επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις. Ειδικά, στην περίπτωση που η κατάθεση της αίτησης για
άδεια κατασκευής κεραίας γίνεται µετά από την εγκατάσταση
της κατασκευής κεραίας ή / και τη θέση της σε λειτουργία, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας δύναται να υποβάλει νέα αίτηση
για την ίδια θέση και να χορηγηθεί η σχετική άδεια της ΕΕΤΤ,
χωρίς να απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβολής
κυρώσεων από την ΕΕΤΤ ή/και να έχουν καταβληθεί τα επιβληθέντα πρόστιµα.
Άρθρο 23
Έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας
1. Για την εγκατάσταση των δοµικών κατασκευών απαιτείται η
έκδοση της διοικητικής πράξης έγκρισης δοµικών κατασκευών
κεραίας.
2. Η αίτηση για την έκδοση της διοικητικής πράξης έγκρισης
δοµικών κατασκευών κεραίας υποβάλλεται µέσω του e-Άδειες,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167). Απαραίτητη
προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης αποτελεί η προηγούµενη έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, καθώς
και οι προηγούµενες εγκρίσεις και γνωµοδοτήσεις άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία
της κατασκευής κεραίας. Η αίτηση υποβάλλεται µε ευθύνη εξουσιοδοτηµένου, από τον κάτοχο ή κύριο της κατασκευής κεραίας,
µηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αµέσως µετά την ηλεκτρονική
υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών, µελετών και λοιπών στοιχείων.
3. Ο εξουσιοδοτηµένος µηχανικός που υποβάλλει την αίτηση
για την έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας µε την κατάθεση
της αίτησης βεβαιώνει µε ευθύνη του ότι:
α) η αίτηση για την έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας
είναι πλήρης, τα δηλούµενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και
τα συνοδευτικά δικαιολογητικά γνήσια και σε ισχύ,
β) τα στοιχεία της αίτησης αντιστοιχούν στα στοιχεία που
έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της χορήγησης άδειας κατασκευής
κεραίας από την ΕΕΤΤ και των εγκρίσεων άλλων υπηρεσιών που
απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας.
4. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία για την έγκριση δοµικών
κατασκευών κεραίας, ο µηχανικός υποβάλλει στο e-Άδειες του
ν. 4495/2017 τα εξής δικαιολογητικά:
α) αίτηση µε τα στοιχεία του κυρίου ή κατόχου της κατα-
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σκευής κεραίας έγκρισης,
β) τα στοιχεία του ακινήτου και τα δεδοµένα γεωχωρικού εντοπισµού του,
γ) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου ή κατόχου της κατασκευής
κεραίας για την ανάθεση και εξουσιοδότηση στο µηχανικό που
υποβάλλει τα στοιχεία στο πλαίσιο υποβολής της σχετικής αίτησης, καθώς και για την ανάθεση σε άλλους µηχανικούς της εκπόνησης των λοιπών απαιτούµενων µελετών και επιβλέψεων,
δ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κύριος ή κάτοχος της κατασκευής κεραίας έχει εµπράγµατο δικαίωµα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη νοµή και κατοχή του ακινήτου, όπου θα γίνει η εγκατάσταση της δοµικής κατασκευής κεραίας, ή απόφαση της αρµόδιας αρχής ή άλλου δηµόσιου
φορέα, καθώς και αποδεικτικό για τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης, εφόσον αυτός έχει επιλέξει να ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται για τα δικαιώµατα διέλευσης. Σε περίπτωση
µίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης ακινήτου, από τα σχετικά έγγραφα του προηγουµένου εδαφίου πρέπει επιπλέον να προκύπτει ότι ο εκµισθωτής ή ο παραχωρών τη χρήση έχει ρητά και
ανέκκλητα επιτρέψει τη χρήση του ακινήτου για την εγκατάσταση δοµικής κατασκευής κεραίας.
ε) σε περίπτωση που το εν λόγω ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα σε περισσότερους συνιδιοκτήτες, δήλωση συναίνεσης των
συνιδιοκτητών για την εγκατάσταση δοµικής κατασκευής κεραίας, εφόσον οι αντίστοιχες εργασίες πραγµατοποιούνται σε
κοινόχρηστους χώρους, όπως ενδεικτικά ακάλυπτους χώρους
οικοπέδου ή γηπέδου, όψεις, φέροντα οργανισµό, δώµα, στέγη,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωσης ζ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 41 του ν. 4495/2017.
στ) δήλωση του µηχανικού ότι ο χώρος εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας είναι νόµιµα υφιστάµενος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 (Α’
79), ή έχει εξαιρεθεί της κατεδάφισης σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
ζ) τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, µε προσδιορισµό του χώρου εγκατάστασης της κατασκευής
κεραίας,
η) τεχνική έκθεση µηχανικού,
θ) αρχιτεκτονικά σχέδια τα οποία περιλαµβάνουν:
αα) για κατασκευή κεραίας επί εδάφους: τοµή, όψη και κάτοψη των δοµικών κατασκευών κεραίας και των συστηµάτων των
κεραιών εκποµπής και λήψης ραδιοσηµάτων, µε υψόµετρα, διαστασιολόγηση και επιφάνεια σε κλίµακα 1:50 (ένα προς πενήντα)
ή 1:100 (ένα προς εκατό) και διάγραµµα κάλυψης, εφόσον για
τις δοµικές αυτές κατασκευές απαιτείται ο έλεγχος των πολεοδοµικών µεγεθών,
ββ) για κατασκευή κεραίας επί κτηρίων: τοµή, όψη και τις κατόψεις που αποτυπώνουν τις δοµικές κατασκευές κεραίας και τα
συστήµατα των κεραιών εκποµπής και λήψης ραδιοσηµάτων µε
το χώρο µηχανηµάτων, µε υψόµετρα, διαστασιολόγηση και επιφάνεια σε κλίµακα 1:50 (ένα προς πενήντα) ή 1:100 (ένα προς
εκατό),
γγ) για κατασκευής κεραίας σε περιοχή προστασίας του άρθρου 30 του παρόντος νόµου, σαφή αναφορά της αντίστοιχης
τεχνικής οδηγίας, εφόσον υπάρχει,
ι) στατική µελέτη των δοµικών κατασκευών κεραίας. Όταν η
εγκατάσταση πρόκειται να γίνει σε υφιστάµενο κτίριο, δήλωση
αντοχής του κτιρίου υπογεγραµµένη από δύο πολιτικούς µηχανικούς. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ανάγκη ενίσχυσης, πρέπει να έχει εκδοθεί η σχετική άδεια και να έχουν ολοκληρωθεί οι
απαραίτητες κατασκευές πριν από την εγκατάσταση της κεραίας,
ια) τεχνική έκθεση εξουσιοδοτηµένου µηχανικού µε περιγραφή της ηλεκτροµηχανολογικής (Η/Μ) εγκατάστασης που εξυπηρετεί την κατασκευή κεραίας, όπου απαιτείται,
ιβ) φωτογραφίες του χώρου εγκατάστασης και της κύριας
όψης του κτιρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η κατασκευή κεραίας ή του τµήµατος του οικοπέδου ή γηπέδου, εφόσον η κατασκευή γίνεται σε ακίνητο χωρίς κτίσµα,
ιγ) γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), όπου
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απαιτείται,
ιδ) εγκρίσεις λοιπών υπηρεσιών ή φορέων διαχείρισης, εφόσον απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή κανονισµούς,
ιε) προϋπολογισµό του έργου, υπολογισµό αµοιβών από το σύστηµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), καθώς και
αποδεικτικά καταβολής φόρων, εισφορών και αµοιβών µηχανικών.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή η τροποποίηση, η προσθήκη ή η αντικατάσταση των παραπάνω δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση ανάγκες, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας. Με
όµοια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και της έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας, τα προσβάσιµα στο κοινό στοιχεία και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για το ζήτηµα αυτό.
6. Οι εγκρίσεις δοµικών κατασκευών κεραιών εµπίπτουν στον
δειγµατοληπτικό έλεγχο νοµιµότητας των υποβαλλόµενων µελετών και στοιχείων της παραγράφου 2γ του άρθρου 38 του ν.
4495/2017, καθώς και στον υποχρεωτικό έλεγχο της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, σε περίπτωση καταγγελίας για τη νοµιµότητα της εκδοθείσας αδείας.
7. Οι εργασίες για την εγκατάσταση των δοµικών κατασκευών
κεραίας πρέπει να ολοκληρώνονται µέσα σε δύο (2) έτη από την
ηµεροµηνία έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας ή της αναθεώρησής της. Η έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας µπορεί
να αναθεωρείται για τροποποιήσεις των µελετών και των λοιπών
στοιχείων.
8. Η έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας και οι αναθεωρήσεις της αναρτώνται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο eΆδειες και στη συνέχεια κατατίθενται στις αρµόδιες υπηρεσίες
για την εργοταξιακή σύνδεση µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
9. Για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας µέσα σε δασικές
εκτάσεις η έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας πρέπει να εκδοθεί πριν από την έγκριση επέµβασης ή τη σχετική άδεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 998/1979 (Α’ 289) από την αρµόδια
δασική υπηρεσία, εφόσον, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, η έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας αποτελεί προαπαιτούµενο
της έκδοσης έγκρισης επέµβασης. Η εκκρεµότητα της διοικητικής πράξης έκδοσης έγκρισης επέµβασης από την αρµόδια δασική υπηρεσία αποτυπώνεται στο e-Άδειες και η εργοταξιακή
σύνδεση µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας είναι δυνατή µετά την έκδοση της διοικητικής πράξης έγκρισης επέµβασης.
10. Όταν προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας κατασκευής κεραίας γίνεται τοποθέτηση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστηµάτων ισχύος µέχρι είκοσι (20) KW, για τα συστήµατα αυτά,
καθώς και τα έργα, οικίσκους ή άλλα, που κατασκευάζονται προς
υποστήριξή τους, δεν απαιτείται η έγκριση δοµικών κατασκευών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία των εν λόγω συστηµάτων.
11. Οι εγκαταστάσεις για τα κέντρα επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήµατος διέπονται
από νοµικό καθεστώς αντίστοιχο των δικτύων κοινής ωφέλειας
(ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.ο.κ.) και δεν αντιστοιχούν
σε χρήσεις γης.
Άρθρο 24
Έλεγχος εφαρµογής έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραιών
από ελεγκτή δόµησης
1. Μετά την εγκατάσταση των δοµικών κατασκευών κεραίας
πραγµατοποιείται αυτοψία από ελεγκτή δόµησης για τον έλεγχο
της ορθής υλοποίησης της εκδοθείσας έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας και, στη συνέχεια, συντάσσεται πόρισµα ελέγχου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 44 έως 46 του ν.
4495/2017, το οποίο υποβάλλεται στο e-Άδειες. Οι δοµικές κατασκευές κεραιών εντάσσονται στην κατηγορία Α του άρθρου 44
του ν. 4495/2017. Η αποζηµίωση του ελεγκτή δόµησης ορίζεται
σε εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και µπορεί να αναπροσαρµό-
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ζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Ο έλεγχος της έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας
αφορά τη θέση, τις εξωτερικές διαστάσεις και το ύψος τους, τη
διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, την ύπαρξη πινακίδας
σήµανσης, καθώς και τη θέση και το ύψος της περίφραξης.
3. Ο εξουσιοδοτηµένος µηχανικός υποχρεούται να υποβάλει
στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα e-Άδειες αίτηµα για έλεγχο των δοµικών κατασκευών κεραίας δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από
την ολοκλήρωση των εργασιών. Η αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης
(ΥΔΟΜ) κατά τον ν. 4495/2017, αφού ενηµερωθεί για το αίτηµα,
διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία του µέσα σε είκοσι τέσσερις
(24) ώρες στη Διεύθυνση Ελέγχου Δόµησης - Περιφερειακό Παρατηρητήριο της οικείας Περιφέρειας, το οποίο ορίζει αυθηµερόν ελεγκτή δόµησης, ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση από το
Μητρώο Ελεγκτών Δόµησης. Αν παρέλθει άπρακτο το χρονικό
διάστηµα των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, τεκµαίρεται ότι η Υπηρεσία Δόµησης (ΥΔΟΜ) αποδέχεται το αίτηµα και η διαδικασία
συνεχίζεται κατά τις διατάξεις του παρόντος.
4. Αν κατά την αυτοψία δεν διαπιστωθούν παραβάσεις, το πόρισµα ελέγχου συντάσσεται µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες
και ενηµερώνεται το e-Άδειες. Στη συνέχεια, εκδίδεται αυτόµατα
από το e-Άδειες η βεβαίωση για τη σύνδεση της κατασκευής κεραίας µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Δεν συνιστούν αυθαίρετη
κατασκευή και δεν καταγράφονται ως πολεοδοµικές παραβάσεις
αποκλίσεις των διαστάσεων των δοµικών κατασκευών κεραίας
και της χωροθέτησης αυτών ποσοστού έως δύο τοις εκατό (2%),
σε σχέση µε τις µελέτες που συνοδεύουν την έγκριση δοµικών
κατασκευών κεραίας. Επίσης, δεν συνιστούν αυθαίρετη κατασκευή και δεν καταγράφονται ως πολεοδοµικές παραβάσεις αλλαγές στη χωροθέτηση των ερµαρίων, εφόσον καλύπτονται οι
αρχικοί πολεοδοµικοί όροι έγκρισης. Στην περίπτωση αυτή, µε
ευθύνη του επιβλέποντα µηχανικού, ενηµερώνεται το ΣΗΛΥΑ.
5. Αν κατά την αυτοψία διαπιστωθούν παραβάσεις, το πόρισµα
ελέγχου συντάσσεται µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες και ενηµερώνεται σχετικά το e-Άδειες. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας δύναται να συµµορφωθεί µε την
εκδοθείσα διοικητική πράξη έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ενηµέρωση του e-Άδειες χωρίς κυρώσεις. Στη συνέχεια, υποβάλλει
αίτηµα για έλεγχο της συµµόρφωσης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Εφόσον µε το
πόρισµα ελέγχου διαπιστωθεί η συµµόρφωση, εκδίδεται βεβαίωση για τη σύνδεση της κατασκευής κεραίας µε τα δίκτυα κοινής
ωφέλειας.
6. Αν η τριακονθήµερη προθεσµία συµµόρφωσης του κατόχου
στην εκδοθείσα διοικητική πράξη έγκρισης δοµικών κατασκευών
κεραίας που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5
του παρόντος άρθρου παρέλθει άπρακτη, η κατασκευή κεραίας
αποµακρύνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του παρόντος νόµου. Μέσω του ΣΗΛΥΑ ενηµερώνεται η ΕΕΤΤ για τις
δικές της ενέργειες και µέσω του e-Άδειες η αρµόδια υπηρεσία
για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από την κείµενη περί αυθαιρέτων πολεοδοµική νοµοθεσία.
7. Κατά των πορισµάτων ελέγχου των ελεγκτών δόµησης είναι
δυνατή η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 46 του ν. 4495/2017. Στην περίπτωση
αυτή, αναστέλλονται οι κυρώσεις, συµπεριλαµβανόµενης της κατεδάφισης, µέχρι την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς
προσφυγής.
8. Σε περίπτωση καταγγελίας που αφορά στη νοµιµότητα ήδη
εγκατεστηµένων δοµικών κατασκευών κεραίας, ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτή δόµησης, ο οποίος συντάσσει πόρισµα ελέγχου, το οποίο υποβάλλει στο e-Άδειες. Αν κατά τον
έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι δοµικές κατασκευές κεραίας κατασκευάστηκαν κατά παράβαση της χορηγηθείσας έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας
δύναται να συµµορφωθεί , µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ενηµέρωση του e-Άδειες. Στη συνέχεια, σύµφωνα
µε τα ανωτέρω, υποβάλλει αίτηµα για έλεγχο της συµµόρφωσης.
Το σχετικό πόρισµα ελέγχου υποβάλλεται από τον ελεγκτή δόµησης στο e-Άδειες. Αν η εν λόγω προθεσµία παρέλθει άπρακτη,

3897

η κατασκευή κεραίας αποµακρύνεται, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του παρόντος νόµου. Μέσω του ΣΗΛΥΑ ενηµερώνεται η ΕΕΤΤ για τις δικές της ενέργειες και οι οργανισµοί
κοινής ωφέλειας για να διακόψουν άµεσα κάθε παροχή. Επίσης,
µέσω του e-Άδειες ενηµερώνεται η αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης
(ΥΔΟΜ), η οποία ανακαλεί τη χορηγηθείσα έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας. Στις περιπτώσεις αυτές η αρµόδια ΥΔΟΜ εκδίδει πράξη επιβολής προστίµου σύµφωνα µε το πόρισµα και
προβαίνει σε κάθε άλλη απαιτούµενη ενέργεια σύµφωνα µε τις
κείµενες περί αυθαιρέτων πολεοδοµικές διατάξεις.
Άρθρο 25
Αποµάκρυνση δοµικών κατασκευών κεραιών
1. Αν η άδεια κατασκευής κεραίας της ΕΕΤΤ ή/και η έγκριση
δοµικών κατασκευών κεραίας ανακληθεί ή ακυρωθεί, ενηµερώνεται αµέσως από την κατά περίπτωση αρµόδια αρχή το ΣΗΛΥΑ
και ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας υποχρεούται να προβεί
σε αποµάκρυνσή της µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από
την ενηµέρωση του ΣΗΛΥΑ. Παράλληλα, ενηµερώνεται το eΆδειες για την επιβολή των κυρώσεων από την αρµόδια αρχή,
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί αυθαιρέτων της πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, η αποµάκρυνση της κατασκευής πραγµατοποιείται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας. Το κόστος αποµάκρυνσης
της κατασκευής βαρύνει τον κάτοχό της.
2. Αν ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας υποβάλλει αίτηµα για
ανάκληση της άδειας κατασκευής της από την ΕΕΤΤ, υποχρεούται να προβεί σε αποµάκρυνσή της µέσα σε προθεσµία τριών (3)
µηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος στο ΣΗΛΥΑ.
3. Αν οι ανωτέρω προθεσµίες για την αποµάκρυνση κατασκευών κεραιών παρέλθουν άπρακτες, µε απόφαση του οικείου
Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρµόδιων οργάνων, επιβάλλεται στους κατόχους των εν λόγω κατασκευών κεραιών διοικητικό πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ηµερησίως, για
κάθε ηµέρα που δεν έχει ολοκληρωθεί η αποµάκρυνση της κατασκευής, το δε πρόστιµο καταπίπτει υπέρ της οικείας Περιφέρειας.
4. Για την αποµάκρυνση κατασκευής κεραίας απαιτείται η παροχή έγκρισης εκτέλεσης εργασιών, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017. Η έγκριση παρέχεται,
µε ευθύνη εξουσιοδοτηµένου µηχανικού, µετά την υποβολή σχετικής αίτησης στο e-Άδειες, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση µηχανικού και υπεύθυνη δήλωσή του για ανάληψη της
ευθύνης επίβλεψης. Η έγκριση εκτέλεσης εργασιών αναρτάται
στο ΣΗΛΥΑ και στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας για το e-Άδειες. Η αποµάκρυνση της κατασκευής
κεραίας πιστοποιείται µε υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος
µηχανικού, η οποία υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ και στο e-Άδειες.
Άρθρο 26
Συνεγκατάσταση - από κοινού χρήση ευκολιών
Για τη συνεγκατάσταση και την από κοινού χρήση ευκολιών
εφαρµόζεται το άρθρο 29 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) και οι διατάξεις του ν. 4463/2017 (Α’ 40), καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση
των ανωτέρω νόµων σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ.
Άρθρο 27
Εγκατάσταση κατασκευών κεραιών για την παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
1. Για την εγκατάσταση σταθµών και κατασκευών κεραιών των
παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, επιτρέπεται, µε την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η έκδοση έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 23 του παρόντος νόµου, η κατασκευή οικίσκου ή /και
η τοποθέτηση ερµαρίων για τη στέγαση µηχανηµάτων, πάνω από
το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος της περιοχής και µέσα στο ιδεατό
στερεό της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (Α’
210), καθώς και κατασκευών στήριξης του συστήµατος των κε-
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ραιών εκποµπής και λήψης ραδιοσηµάτων, όπως ενδεικτικά αυτοστήρικτων ιστών, δικτυωµάτων και πυλώνων ή αντίστοιχων κατασκευών, οι οποίες φέρουν τα συστήµατα των κεραιών, πάνω
από το µέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό της παραγράφου 6
του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (Α’ 210), ως εξής:
α) για τις εντός σχεδίου περιοχές: σε άρτια οικόπεδα, κατά
κανόνα ή κατά παρέκκλιση, σε δώµα ή σε στέγη κτιρίου, στο
πέραν του υποχρεωτικώς αφηµένου τµήµατος του ακάλυπτου
χώρου του οικοπέδου και εντός του κτιρίου. Γενικά, επιτρέπεται
η τοποθέτηση κατασκευής κεραίας και πάνω από την απόληξη
κλιµακοστασίου και φρέατος ανελκυστήρα που κατασκευάζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 1577/1985,
β) για τις εκτός σχεδίου περιοχές: σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην περίπτωση α’, καθώς και σε γήπεδα ελάχιστου εµβαδού
πεντακοσίων (500) τετραγωνικών µέτρων και σε απόσταση πέντε
(5) τουλάχιστον µέτρων από τα όρια των γηπέδων. Κατά παρέκκλιση των ως άνω διατάξεων για τις εκτός σχεδίου περιοχές, µε
απόφαση της ΕΕΤΤ, επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων
απαραίτητων για την εγκατάσταση και λειτουργία των κατασκευών κεραίας σε αγροτεµάχια µε εµβαδόν µικρότερο των πεντακοσίων (500) τ.µ. και σε απόσταση µικρότερη των πέντε (5)
µέτρων από τα όρια αυτών, εφόσον η µορφολογία του εδάφους
ή/και η εγκατάσταση άλλων παρόχων σε όµορες και γειτονικές
εκτάσεις δεν επιτρέπουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων,
γ) σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις επιτρέπεται, για λόγους
δηµοσίου συµφέροντος και υπό την επιφύλαξη της τήρησης των
σχετικών διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας, η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, η κατασκευή οικίσκου, η εγκατάσταση ερµαρίων και των συνοδών έργων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς
κατασκευής απαραίτητης για την λειτουργία της, συµπεριλαµβανοµένων των κέντρων επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής αδειοδοτηµένων παρόχων, καθώς και των κέντρων δορυφορικών
επικοινωνιών, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω.
2. Το εµβαδόν του οικίσκου ή/και των ερµαρίων, όταν αυτά τοποθετούνται σε δώµα, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε
(25) τετραγωνικά µέτρα και το ύψος του τα δύο µέτρα και σαράντα εκατοστά (2,40). Όταν αυτά τοποθετούνται στο έδαφος,
το εµβαδόν τους δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35)
τετραγωνικά µέτρα και το ύψος του τα τρία µέτρα και πενήντα
εκατοστά (3,50). Οι ανωτέρω µέγιστες επιτρεπόµενες επιφάνειες
των οικίσκων προσαυξάνονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
για κάθε φιλοξενούµενο πάροχο που κάνει κοινή χρήση της κατασκευής κεραίας, ενώ η συνολική µέγιστη προσαύξηση στο εµβαδόν, ανεξαρτήτως του αριθµού των παρόχων, δεν µπορεί να
υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των προαναφεροµένων τιµών. Στην περίπτωση περισσότερων του ενός (1) οικίσκου, τα ανωτέρω όρια ισχύουν αθροιστικά για το σύνολο των
οικίσκων της κατασκευής κεραίας. Όταν ο οικίσκος τοποθετείται
στο δώµα και η κατασκευή κεραίας είναι στο δώµα ή/και πάνω
στην απόληξη του κλιµακοστασίου και του φρέατος ανελκυστήρα, δεν περιλαµβάνονται στον συντελεστή δόµησης και συντελεστής όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου. Αν ο οικίσκος
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση µηχανηµάτων που
µεταδίδουν σήµατα επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής µε χρήση
συχνοτήτων για την εκποµπή ραδιοτηλεοπτικού σήµατος, το εµβαδόν του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά µέτρα ανά πολυπλέκτη.
3. Για την έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας των παραπάνω κατασκευών σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές ειδικής
προστασίας, και, κατά παρέκκλιση των διατάξεων και περιορισµών που ισχύουν για τις περιοχές αυτές, απαιτείται η σύµφωνη
γνώµη των κατά περίπτωση αρµόδιων υπηρεσιών ή /και του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).
Άρθρο 28
Τροποποίηση κατασκευών κεραιών
1. Κατά παρέκκλιση των προβλεποµένων στις ανωτέρω διατάξεις, για την τροποποίηση κατασκευών κεραιών δεν απαιτείται η
τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας κατασκευής κεραίας ή η
έκδοση νέας άδειας κατασκευής κεραίας, αλλά υποβάλλεται

σχετική δήλωση στο ΣΗΛΥΑ, στις εξής περιπτώσεις:
Α. Σε περίπτωση µεταβολών στις δοµικές κατασκευές κεραιών
περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, οι οποίες υπάγονται σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
ν. 4014/2011 (Α’ 209) και οι οποίες δεν εµπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 29 του παρόντος νόµου, εφόσον αυτές
αφορούν:
α) κατασκευές κεραιών, των οποίων οι κατασκευές στήριξης
όπως αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώµατα, πυλώνες ή αντίστοιχες
δοµικές κατασκευές, είτε εδράζονται επί εδάφους και το µέγιστο
ύψος κατασκευής κεραίας, µετά τις τροποποιήσεις, παραµένει
µικρότερο των δεκαπέντε (15) µέτρων, είτε εδράζονται επί κτιρίου και το µέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, µετά τις τροποποιήσεις, παραµένει µικρότερο των δέκα (10) µέτρων,
β) κατασκευές κεραιών, που δεν περιλαµβάνουν κατασκευές
στήριξης όπως αυτοστήρικτους ιστούς, δικτυώµατα, πυλώνες ή
αντίστοιχες δοµικές κατασκευές, αλλά η στήριξη αυτών γίνεται
σε υφιστάµενες δοµικές κατασκευές µε χρήση µεταλλικών στηριγµάτων, οι διαστάσεις των οποίων, µετά την τροποποίηση, δεν
ξεπερνά τα δύο (2) µέτρα.
Η δήλωση στις αµέσως παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλεται
στο ΣΗΛΥΑ συνοδευόµενη από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) επικαιροποιηµένη µελέτη ραδιοεκποµπών, που αφορά στο
σύνολο των κεραιοσυστηµάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται,
(β) επικαιροποίηση της δήλωσης υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ) µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις,
(γ) αίτηση προς την ΥΠΑ και, εφόσον απαιτείται, προς το ΓΕΑ
σχετικά µε την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Η δήλωση τίθεται σε
ισχύ µετά την έκδοση θετικής γνωµοδότησης µέσω του ΣΗΛΥΑ,
από: (αα) την ΕΕΑΕ, (ββ) την ΥΠΑ και (γγ) το ΓΕΑ.
Στην περίπτωση αυτή, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας,
ενηµερώνεται ο πολεοδοµικός φάκελος στο e-Άδειες.
Β. Σε περίπτωση τροποποίησης ή/και αλλαγής των υφιστάµενων κεραιοσυστηµάτων ή των χαρακτηριστικών εκποµπής κατασκευών κεραιών που δεν εµπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του
άρθρου 29 του παρόντος νόµου για την αναβάθµιση των παρεχόµενων προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
συνεπεία των οποίων δεν επέρχονται αλλαγές των δοµικών κατασκευών κεραίας. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται, επίσης,
η έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας, εφόσον µε τις τροποποιήσεις δεν επέρχεται οποιαδήποτε τροποποίηση στις δοµικές
κατασκευές της υφιστάµενης κατασκευής κεραίας, συµπεριλαµβανοµένου του ύψους και του οικίσκου.
Η δήλωση τροποποίησης κεραιοσυστηµάτων της αµέσως παραπάνω περίπτωσης υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ συνοδευόµενη
από:
(α) επικαιροποιηµένη µελέτη ραδιοεκποµπών, που αφορά στο
σύνολο των κεραιοσυστηµάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται,
(β) επικαιροποιηµένη ΜΠΕ ή, κατά περίπτωση, δήλωση υπαγωγής στις ΠΠΔ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
Η δήλωση τίθεται σε ισχύ, µετά την έκδοση µέσω του ΣΗΛΥΑ:
(α) θετικής γνωµοδότησης της ΕΕΑΕ, και
(β) απόφασης ΑΕΠΟ, µε βάση την επικαιροποιηµένη ΜΠΕ. Αν
η κατασκευή κεραίας έχει ενταχθεί σε ΠΠΔ, η δήλωση υπαγωγής
στις ΠΠΔ τίθεται σε ισχύ µετά την πάροδο δέκα (10) ηµερών από
τη δηµοσίευσή τους.
Γ. Σε περίπτωση αλλαγής της χωροθέτησης των ερµαρίων
στέγασης µηχανηµάτων ή προσθήκης ερµαρίων στέγασης µηχανηµάτων, το εµβαδό των οποίων δεν υπερβαίνει τα επτά (7) τ.µ.
για τοποθέτηση επί δώµατος και τα δέκα (10) τ.µ. για τοποθέτηση επί εδάφους εντός του χώρου εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας, µε την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται η
παράγραφος 2 του άρθρου 27 και το άρθρο 30 του παρόντος
νόµου, καθώς και σε περίπτωση µείωσης του εµβαδού της έκτασης που καταλαµβάνει η κατασκευή κεραίας. Η παραπάνω δήλωση υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ και κοινοποιείται µε ευθύνη του
κατόχου της κατασκευής κεραίας στις αρµόδιες για τη διαδικα-
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σία υπηρεσίες κατά το άρθρο 25 του παρόντος νόµου.
2. Σε περίπτωση επεκτάσεων καθ’ ύψος νοµίµως υφιστάµενων
ιστών, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του
αδειοδοτηµένου ύψους τους και που πραγµατοποιούνται στο
πλαίσιο αναβάθµισης νέων τεχνολογιών, δεν απαιτείται η έκδοση
νέων εγκρίσεων και γνωµοδοτήσεων, πλην νέας έγκρισης από
την ΥΠΑ και νέας γνωµάτευσης από την ΕΕΑΕ. Στην περίπτωση
αυτή πρέπει να γίνει σχετική ενηµέρωση του e-Άδειες, εφόσον
απαιτείται.
3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
δεν απαιτείται έγκριση δοµικών κατασκευών, εφόσον δεν επέρχεται οποιαδήποτε τροποποίηση στις δοµικές κατασκευές της
υφιστάµενης κατασκευής κεραίας.
4. Η απαιτούµενη στις ως άνω περιπτώσεις τροποποίηση της
έγκρισης δοµικών κατασκευών κεραίας εκδίδεται, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του παρόντος νόµου, µετά την πάροδο ενός (1) µηνός από την έναρξη υποβολής της ανωτέρω δήλωσης.
5. Οι δηλώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, µαζί µε
το σύνολο των σχετικών δικαιολογητικών εµπεριέχονται στο φάκελο της κατασκευής κεραίας που τηρείται στο ΣΗΛΥΑ.
Άρθρο 29
Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών
1. Από την υποχρέωση της διαδικασίας αδειοδότησης του άρθρου 21 του παρόντος νόµου εξαιρούνται:
α) οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ),
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), του Λιµενικού Σώµατος, του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), του Εθνικού Συστήµατος
Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦΡ) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) καθώς και του σταθµού που προβλέπεται στην
περίπτωση κστ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.
4070/2012 (A’ 82),
β) οι κατασκευές κεραιών των υπουργείων, των πρεσβειών και
των διπλωµατικών αποστολών, µε την προϋπόθεση ότι: αα) δεν
επηρεάζουν δυσµενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, ββ) έχει
χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκποµπής
ή/και λήψης, και γγ) έχει υποβληθεί δήλωση µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήµατος, µε ενηµέρωση του ΣΗΛΥΑ.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα
από εισήγηση της ΕΕΑΕ και της ΕΕΤΤ, καθορίζονται η διαδικασία
υποβολής, η µορφή και το περιεχόµενο της ανωτέρω δήλωσης,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικό ή/και λεπτοµερειακό θέµα,
γ) οι κατασκευές κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών, µε
την προϋπόθεση ότι: αα) δεν επηρεάζουν δυσµενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, ββ) χρησιµοποιούν συχνότητες οι οποίες
έχουν κατανεµηθεί βάσει του Εθνικού Κανονισµού Κατανοµής
Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη,
και γγ) έχει υποβληθεί δήλωση µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
κεραιοσυστήµατος, µε ενηµέρωση του ΣΗΛΥΑ. Με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση της
ΕΕΑΕ και της ΕΕΤΤ, καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η
µορφή και το περιεχόµενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικό ή/και λεπτοµερειακό θέµα.
Για τη νόµιµη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους
οικοδοµών, συµπεριλαµβανοµένων και των υφιστάµενων κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κατασκευών, απαιτείται
και η συµµόρφωση µε τον κανονισµό πολυκατοικίας του συγκεκριµένου κτιρίου και σε περίπτωση έλλειψής του µε τις διατάξεις
περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν
τα δικαιώµατα συνιδιοκτητών του συγκεκριµένου κτιρίου,
δ) οι κατασκευές κεραιών σταθµών βάσης ειδικών ραδιοδικτύων, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: αα) έχουν σε
ισχύ άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, στην
οποία περιλαµβάνεται περιγραφή της κατασκευής κεραίας και
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εγκαθίστανται στο κτίριο στο οποίο αφορά η άδεια, ββ) το υψηλότερο σηµείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των
έξι (6) µέτρων από τη βάση της, και γγ) η κεραία απέχει σε οριζόντια προβολή τέσσερα (4) τουλάχιστον µέτρα από το περίγραµµα του οικοπέδου,
ε) οι κατασκευές κεραιών σταθµών βάσης CB, για τις περιπτώσεις που επιτρέπεται, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: αα) για τους σταθµούς έχουν εκδοθεί και ισχύουν άδειες
εγκατάστασης και λειτουργίας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και ββ) το υψηλότερο σηµείο της κατασκευής κεραίας δεν
εκτείνεται πέραν των έξι (6) µέτρων από τη βάση της,
ζ) οι κατασκευές µικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση
εντός των κτιρίων,
η) οι κατασκευές µικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση
µεταφοράς δεδοµένων τοπικής εµβέλειας, όπως εντός βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, συγκροτηµάτων κτιρίων κ.λπ.,
θ) οι κατασκευές κεραιών µόνο λήψης εκποµπών που προορίζονται για το ευρύ κοινό.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση της
ΕΕΤΤ:
α) καθορίζονται οι κατηγορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και
οι προδιαγραφές λειτουργίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο
έλεγχος και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα για τις κατασκευές κεραιών χαµηλής
ηλεκτροµαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης των οποίων η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούµενη ισχύς (eirp) δεν
υπερβαίνει τα εκατόν εξήντα τέσσερα (164) W ή, ειδικά για τις
µικροκυµατικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθµούς τύπου
VSAT, η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το ένα (1) W
και τα δύο (2) W, αντίστοιχα. Οι εγκαταστάσεις αυτές εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 21 του παρόντος νόµου,
β) ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν εγκαταστάσεις σταθµών και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από τη διαδικασία
αδειοδότησης του άρθρου 21 του παρόντος νόµου. Οι ρυθµίσεις
αφορούν την κατηγοριοποίηση των κατασκευών κεραιών και των
σταθµών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές
εγκατάστασης και λειτουργίας, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά,
τον έλεγχό τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες και τις κυρώσεις
σε περίπτωση παραβάσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια,
γ) καθορίζεται η ειδική διαδικασία αδειοδότησης για την εγκατάσταση τυποποιηµένων κατασκευών κεραιών.
3.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και των κατά περίπτωση συναρµόδιων υπουργών εγκρίνονται και
τίθενται σε ισχύ τεχνικοί κανονισµοί που βασίζονται σε εθνικά,
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για την εγκατάσταση κεραιών:
α) σε πυλώνες ισχυρών ρευµάτων,
β) σε πυλώνες φωτισµού,
γ) κατά µήκος των σιδηροδροµικών γραµµών, και
δ) εντός εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάµεων.
Μέχρι τη δηµοσίευση των ανωτέρω κανονισµών, επιτρέπεται
η εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών στις ανωτέρω υποδοµές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κυρώνονται τεχνικοί κανονισµοί που βασίζονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή, εν ελλείψει αυτών, σε εθνικά και αφορούν:
α) τυποποιηµένες κατασκευές κεραιών,
β) την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα µεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων γειτονικών ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, και
γ) συνεγκαταστάσεις κεραιών και εξοπλισµού.
Για το έργο της τυποποίησης µπορεί να ανατίθενται ειδικές µελέτες σε φορείς ή οργανισµούς τυποποίησης. Το κόστος του
έργου µπορεί να βαρύνει το αποθεµατικό της ΕΕΤΤ της παραγράφου 6 του άρθρου 75 του
ν. 4070/2012.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Άµυνας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι παραµεθόριες ζώνες της χώρας, των οποίων η κάλυψη
από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία,
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καθώς και οι ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κατασκευών
κεραιών, δοµικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων
στις περιοχές αυτές.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζονται υποεξυπηρετούµενες περιοχές
της ελληνικής επικράτειας, για τις οποίες η ανάπτυξη υποδοµής
ασύρµατης πρόσβασης στους τελικούς χρήστες ή/και η κάλυψη
από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία,
και καθορίζονται ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, δοµικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών
έργων στις περιοχές αυτές.
7. Οι κατασκευές κεραιών του παρόντος άρθρου οφείλουν να
συµµορφώνονται, όσον αφορά το ύψος τους, µε τις διατάξεις
σχετικά µε την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου υπουργού καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες,
οι προϋποθέσεις, καθώς και οι όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία των κέντρων δορυφορικών επικοινωνιών. Μέχρι την έκδοση της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης, τηρείται η
προβλεπόµενη διαδικασία κατά τον παρόντα νόµο και τη λοιπή
κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 30
Περιορισµοί για την εγκατάσταση κεραιών
σε περιοχές προστασίας
1. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών, δοµικών
κατασκευών κεραιών και συνοδών έργων σε προστατευόµενες
περιοχές των ν. 1650/1986 (Α’ 160) και 3937/2011 (Α’ 60), εφαρµόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 (Α’ 209)
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
καθώς και οι, κατά περίπτωση, ειδικότερες διατάξεις που ρυθµίζουν το καθεστώς προστασίας της συγκεκριµένης κατά περίπτωση περιοχής.
2. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών, δοµικών
κατασκευών κεραιών και συνοδών έργων σε εκτάσεις που εµπίπτουν στη δασική νοµοθεσία εφαρµόζονται οι ειδικές προβλέψεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και του ν. 998/1979 (Α’
289).
Σε περίπτωση κατασκευών κεραιών περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, για τις οποίες έχουν καθοριστεί µε σχετικές υπουργικές
αποφάσεις ΠΠΔ και οι οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν σε
εκτάσεις που εµπίπτουν στη δασική νοµοθεσία, η πράξη υπαγωγής σε ΠΠΔ εκδίδεται µε την προϋπόθεση της έκδοσης απόφασης έγκρισης επέµβασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 53, την παράγραφο 4 του άρθρου 45 και την παράγραφο
5 του άρθρου 57 του ν. 998/1979. Αµφότερες οι διαδικασίες µπορεί να εξελίσσονται παράλληλα.
Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που αποκλείουν τη δυνατότητα παροχής έγκρισης επέµβασης, η αρµόδια κατά τόπον δασική υπηρεσία ενηµερώνει άµεσα την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές της
σχετικά µε την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης κατασκευής
κεραίας.
Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών, δοµικών
κατασκευών κεραιών και συνοδών έργων σε αρχαιολογικούς χώρους, σε ιστορικούς τόπους και σε διατηρητέους ή παραδοσιακούς οικισµούς, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α’
153) και τυχόν ειδικότερες διατάξεις που ρυθµίζουν το καθεστώς
προστασίας της περιοχής.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού µπορεί να καταρτίζονται και να κυρώνονται τεχνικές οδηγίες και τεχνικοί κανονισµοί που αφορούν την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών σε
περιοχές ή/και υποδοµές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως, ενδεικτικά, σε:
α) χώρους και µνηµεία που εµπίπτουν στις διατάξεις του ν.
3028/2002 (Α’ 153),
β) περιοχές που εµπίπτουν στη δασική νοµοθεσία,
γ) προστατευόµενες περιοχές κατά την περιβαλλοντική νοµο-

θεσία ή/και σε περιοχές του δικτύου Natura 2000,
δ) κρίσιµες για την ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποδοµές.
Το έργο της κατάρτισης των τεχνικών οδηγιών και των τεχνικών κανονισµών µπορεί να ανατίθεται στο σύνολό του ή εν µέρει
στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Μέχρι τη δηµοσίευση
των ανωτέρω οδηγιών και κανονισµών επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών στις ανωτέρω περιοχές/υποδοµές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, καθώς
και της λοιπής κείµενης νοµοθεσίας.
Άρθρο 31
Οργανωµένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών
κεραιών (πάρκα κεραιών)
1. Σε οργανωµένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών κεραιών
(πάρκα κεραιών) διαχειριστής αναλαµβάνει δηµόσιος ή ιδιωτικός
φορέας, ο οποίος ρυθµίζει την οργάνωση και τη συντήρηση,
καθώς και τη γενική εποπτεία του πάρκου κεραιών σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον διαθέτει κατάλληλη
εµπειρία και µέσα. Κατάλληλη θεωρείται η εµπειρία που έχει αποκτηθεί είτε στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, είτε / και στον τοµέα
διαχείρισης οργανωµένων υποδοχέων δραστηριοτήτων. Η διοίκηση, η διαχείριση και η λειτουργία του πάρκου κεραιών ρυθµίζονται από κανονισµό λειτουργίας που καταρτίζεται από τον
εκάστοτε φορέα διαχείρισης. Με τον κανονισµό λειτουργίας ρυθµίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα επί των κεραιοσυστηµάτων, καθώς και επί των κοινόχρηστων χώρων, υποδοµών και
εγκαταστάσεων, εφόσον υφίστανται, οι όροι και περιορισµοί
κατά την κείµενη νοµοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, οι απαιτούµενες δαπάνες για τη λειτουργία του πάρκου, η
ενδεχόµενη αµοιβή του διαχειριστή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Πάρκα κεραιών µπορεί να εγκαθίστανται και να λειτουργούν
σε ειδικά καθορισµένες περιοχές, οι οποίες διακρίνονται στις
εξής κατηγορίες:
Α) εκτάσεις έως δέκα χιλιάδες (10.000 τ.µ.), οι οποίες προορίζονται για την υποδοχή και την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών, που αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου και για τις οποίες δεν απαιτούνται πρόσθετα
έργα και εγκαταστάσεις,
Β) εκτάσεις µεγαλύτερες των δέκα χιλιάδων (10.000 τ.µ.) και
έως πενήντα χιλιάδων (50.000 τ.µ.), οι οποίες προορίζονται για
την υποδοχή και την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών, που
αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου
και για τις οποίες δεν απαιτούνται πρόσθετα έργα και εγκαταστάσεις,
Γ) εκτάσεις µεγαλύτερες των πενήντα χιλιάδων (50.000 τ.µ.),
οι οποίες προορίζονται για την υποδοχή και την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου,
Δ) εκτάσεις πλησίον αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων
ή εντός περιοχών του άρθρου 19 του
ν. 1650/1986,
ή εντός περιοχών που διέπονται από ειδικά διατάγµατα καθορισµού όρων δόµησης και περιορισµών δόµησης και χρήσεων γης,
ανεξαρτήτως µεγέθους τους.
3. Οι περιοχές κατηγορίας Α καθορίζονται µε απόφαση των
Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, η οποία εκδίδεται µετά από:
α) Γνωµοδότηση της ΕΕΑΕ περί ραδιοεκποµπών, η οποία εκδίδεται µετά από κατάλληλη µελέτη ραδιοεκποµπών, στην οποία
εξετάζονται κατ’ ελάχιστον η δυνατότητα εγκατάστασης/συνεγκατάστασης κεραιών στο χώρο, το πλήθος ή η συνολική ισχύς
εκποµπής των υπό εγκατάσταση κεραιών, η συνολική εκπεµπόµενη ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από τις δυνάµενες να εγκατασταθούν κεραίες και τα µέτρα προφύλαξης του κοινού,
εφόσον απαιτούνται κατά την κείµενη νοµοθεσία.
β) Τήρηση της διαδικασίας του περιβαλλοντικού προελέγχου,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ’αριθ. 107017/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών , Περιβάλλοντος,
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Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων µε θέµα «Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων,
σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (Β’ 1225). »
γ) Έγκριση για την εγκατάσταση κεραιών από την ΕΕΤΤ.
4. Οι περιοχές κατηγορίας Β καθορίζονται µε απόφαση των
Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, η οποία εκδίδεται µετά από:
α) Γνωµοδότηση της ΕΕΑΕ περί ραδιοεκποµπών, η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3α του παρόντος άρθρου.
β) Τήρηση της διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης του άρθρου 6 της ως άνω υπ’αριθµ. 107017/2006 ΚΥΑ.
γ) Έγκριση για την εγκατάσταση κεραιών από την ΕΕΤΤ.
5. Οι περιοχές κατηγορίας Γ και Δ καθορίζονται µε έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν.
4447/2016 (Α’ 241).
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ύστερα από εισήγηση της ΕΕΤΤ, καθορίζονται ο πρότυπος κανονισµός λειτουργίας των πάρκων κεραιών, µε τον οποίο ρυθµίζονται οι σχέσεις µεταξύ του φορέα οργάνωσης και των κατόχων
εγκατεστηµένων κατασκευών κεραιών, οι όροι και προϋποθέσεις
για την κοινή χρήση ιστών και κατασκευών κεραιών από πολλούς
κατόχους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό και λεπτοµερειακό θέµα σχετικό µε την αποτελεσµατική λειτουργία των πάρκων κεραιών. Με την ίδια απόφαση δύναται, επιπλέον, να
καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για την ανάδειξη των κατασκευαστών και των διαχειριστών των πάρκων κεραιών, καθώς
και οι οικονοµικές και κανονιστικές υποχρεώσεις των κατόχων
εγκατεστηµένων στο πάρκα κατασκευών κεραιών έναντι των διαχειριστών των πάρκων κεραιών.
Άρθρο 32
Πάρκα κεραιών εντός οργανωµένων υποδοχέων
µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
1. Πάρκο κεραιών σε έκταση κατηγορίας Α τουλάχιστον δύο
χιλιάδων (2.000) τ.µ., κατηγορίας Β ή κατηγορίας Γ µπορεί να
χωροθετηθεί και εντός οργανωµένων υποδοχέων µεταποιητικών
και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των άρθρων 41 και 43 του
ν. 3982/2011 (Α’ 143). Φορέας οργάνωσης και διαχείρισης του
πάρκου κεραιών του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να είναι είτε
ο αντίστοιχος φορέας του υποδοχέα δραστηριοτήτων, είτε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο είναι εγκατεστηµένο σε αυτό.
2. Για την έγκριση χωροθέτησης των πάρκων κεραιών η απαιτούµενη περιβαλλοντική αδειοδότηση µπορεί να περιλαµβάνεται
στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του οργανωµένου υποδοχέα
µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
3. Από τη έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου επιτρέπονται η
εγκατάσταση και η λειτουργία νέας κατασκευής κεραίας σε
χώρο που βρίσκεται εντός των ορίων οργανωµένου υποδοχέα
επιχειρηµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων των άρθρων
41 και 43 του
ν. 3982/2011, εφόσον είτε έχει εγκριθεί η χωροθέτηση πάρκου κεραιών σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου είτε υπάρχουν διαθέσιµοι προς τούτο τεχνικά κατάλληλοι κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι, σύµφωνα
µε τις παραγράφους 11 και 13 του άρθρου 41 του
ν.
3982/2011 και την εγκεκριµένη πολεοδόµηση του οργανωµένου
υποδοχέα. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η εγκατάσταση
και η λειτουργία νέας κατασκευής κεραίας στους διαθέσιµους
τεχνικά κατάλληλους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους και
η αίτηση για τη διάθεση χώρου προς εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας απευθύνεται στους διαχειριζόµενους, κατά περίπτωση, το πάρκο κεραιών ή τους κοινόχρηστους/κοινωφελείς
χώρους. Υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου κατασκευές κεραιών, οι οποίες πληρούν τους όρους του
νόµου αυτού όσον αφορά την αδειοδότησή τους, δεν θίγονται.
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Άρθρο 33
Έλεγχοι
1. Οι έλεγχοι των κατασκευών κεραιών, των δοµικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων γίνεται από τις εξής, ενδεικτικά αναφερόµενες, αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες:
α) οι έλεγχοι όσον αφορά την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία
κατασκευών κεραιών πραγµατοποιούνται από την ΕΕΑΕ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του παρόντος νόµου,
β) οι έλεγχοι όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και των ειδικότερων όρων των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και των
Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσµεύσεων (ΠΠΔ) γίνονται από τις
αρµόδιες σύµφωνα µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία υπηρεσίες,
γ) οι έλεγχοι όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και τη νοµιµότητα των εγκρίσεων δοµικών κατασκευών κεραιών πραγµατοποιούνται από τις αρµόδιες
σύµφωνα µε τον ν. 4495/2017 υπηρεσίες και όργανα,
δ) οι έλεγχοι σχετικά µε την ορθή υλοποίηση των εγκρίσεων
δοµικών κατασκευών κεραιών γίνονται από τους ελεγκτές δόµησης,
ε) οι έλεγχοι όσον αφορά την ηλεκτρική εγκατάσταση που
χρησιµοποιείται για τη ρευµατοδότηση της κατασκευής κεραίας
γίνονται από τις αρµόδιες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
υπηρεσίες,
στ) η σύνδεση µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ελέγχεται από
τους διαχειριστές των δικτύων,
ζ) η νόµιµη χρήση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων και η πρόκληση παρεµβολών σε νόµιµους χρήστες του φάσµατος ελέγχονται από την ΕΕΤΤ.
2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν να δηµοσιοποιούν ετησίως
συγκεντρωτικά αποτελέσµατα αναφορικά µε τους ελέγχους που
διενεργούν.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρµόδιων υπουργών, ύστερα
από εισήγηση της ΕΕΤΤ, τίθεται σε λειτουργία πληροφοριακό σύστηµα για τη διαχείριση των καταγγελιών που αφορούν παραβάσεις της νοµοθεσίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία
κατασκευών κεραιών και ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή/και λεπτοµερειακό θέµα σχετικά µε τη λειτουργία του,
τους φορείς που συµµετέχουν και τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες. Οι καταγγελίες υποβάλλονται στο σύστηµα επώνυµα, µαζί
µε παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ για κάθε αιτούµενο
έλεγχο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο. Το
παράβολο αποδίδεται κατά περίπτωση στις αρµόδιες υπηρεσίες
που πραγµατοποιούν τους αιτούµενους ελέγχους. Το ύψος του
παραβόλου µπορεί να τροποποιείται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και των κατά
περίπτωση συναρµόδιων υπουργών.
Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι η καταγγελία αφορά εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, για την οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια
κατασκευής κεραίας ή /και έγκριση δοµικών κατασκευών κεραίας, το παράβολο επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα. Τα αιτήµατα παροχής πληροφοριών εξετάζονται ατελώς.
4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου σε περίπτωση καταγγελίας επιλαµβάνονται οι
αρµόδιες υπηρεσίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
5. Δεν επιτρέπεται η παρεµβολή στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάµεων, της ΥΠΑ, καθώς και κάθε άλλου νόµιµα λειτουργούντος δικτύου, όπως ενδεικτικά των εν γένει δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σταθερής ασύρµατης πρόσβασης ή
ψηφιακής ευρυεκποµπής, συµπεριλαµβανοµένης της «Ελληνική
Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.» (ΕΡΤ). Σε αντίθετη περίπτωση και
εφόσον η παρεµβολή βεβαιωθεί µε τον προσφορότερο κατά την
κρίση των αρµοδίων υπηρεσιών τρόπο, διατάσσεται από την αρµόδια υπηρεσία η άµεση διακοπή µε κάθε νόµιµο µέσο και τρόπο
της λειτουργίας του σταθµού που προκάλεσε την παρεµβολή. Η
απόφαση αυτή κοινοποιείται και στον αρµόδιο εισαγγελέα για
την κίνηση ποινικής δίωξης.
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Άρθρο 34
Καταγραφή και ένταξη υφιστάµενων δοµικών κατασκευών
κεραιών στο πλαίσιο του παρόντος νόµου
1. Υφιστάµενες δοµικές κατασκευές κεραιών, υπάγονται στις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4495/2017,
κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στο άρθρο 89 του ν. 4495/2017,
υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) βρίσκεται σε ισχύ άδεια κατασκευής η οποία έχει εκδοθεί
από την ΕΕΕΤ ή άλλον αρµόδιο φορέα, κατά το προϊσχύσαν δίκαιο, και
β) εκδίδεται διοικητική πράξη έγκρισης δοµικών κατασκευών
κεραίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του παρόντος
νόµου.
Σε περίπτωση αλλαγής χωροθέτησης ερµαρίων και οικίσκων
εντός του χώρου εγκατάστασης που έγινε σε συµµόρφωση µε
τα µεγέθη που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου
27 του παρόντος νόµου, για την παροχή έγκρισης εγκατάστασης
δοµικών κατασκευών κεραίας δεν απαιτείται η έκδοση νέας
άδειας από την ΕΕΤΤ, αλλά ενηµερώνεται ο φάκελος µέσω του
προβλεπόµενου πληροφοριακού συστήµατος του άρθρου 25
(ΣΗΛΥΑ – e - Άδειες).
2. Σε περίπτωση κατασκευών κεραιών και δοµικών κατασκευών τους που χρησιµοποιούνται ως µέρος του δικτύου για
την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό
ισχύουν τα εξής:
α) αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί
κατά παρέκκλιση άδειας κατασκευής κεραίας που έχει εκδοθεί
για τον χώρο εγκατάστασής της, ο κάτοχός της υποχρεούται,
µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου: αα) να καταβάλει πρόστιµο ύψους χιλίων
(1.000) ευρώ στην ΕΕΤΤ, ββ) να υποβάλει αίτηµα τροποποίησης
της άδειας κατασκευής κεραίας ή δήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος νόµου, γγ) να διακόψει τη
λειτουργία των συχνοτήτων που δεν καλύπτονται από υφιστάµενη γνωµοδότηση της ΕΕΑΕ, µέχρι να εκδοθεί θετική γνωµάτευση της ΕΕΤΤ επί νέας µελέτης ραδιοεκποµπών, και δδ) να
καταβάλει στην ΕΕΑΕ µέσα σε ένα (1) µήνα από την υποβολή της
αίτησης ή της δήλωσης, ποσό ύψους διακοσίων πενήντα (250,00)
ευρώ για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου
µέτρηση),
β) αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί
χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής κεραίας για τον χώρο
εγκατάστασής της, αλλά έχει υποβληθεί αίτηση στην ΕΕΤΤ πριν
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ), µελέτη ραδιοεκποµπών που έχει υποβληθεί στην ΕΕΑΕ ή
γνώµη αυτής, κατάθεση ΜΠΕ ή, κατά περίπτωση, κατάθεση δήλωσης υπαγωγής στις ΠΠΔ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ο κάτοχος της κατασκευής
κεραίας οφείλει, µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος: αα) να καταβάλει πρόστιµο
ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ στην ΕΕΤΤ, ββ) να υποβάλει σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος αίτηµα χορήγησης
άδειας κατασκευής κεραίας, γγ) εφόσον δεν έχει εκδοθεί γνωµοδότηση της ΕΕΑΕ για ορισµένες από τις εκπεµπόµενες συχνότητες, να διακόψει τη λειτουργία αυτών των συχνοτήτων µέχρι
να εκδοθεί θετική γνωµοδότηση της ΕΕΑΕ επί µελέτης ραδιοεκποµπών για την εγκατεστηµένη κατασκευή κεραίας ή και έγκριση
της ΥΠΑ εφόσον απαιτείται, και δδ) να καταβάλει στην ΕΕΑΕ,
µέσα σε ένα (1) µήνα από την υποβολή της αίτησης, ποσό ύψους
πεντακοσίων (500,00) ευρώ για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου
(αυτοψία και επί τόπου µέτρηση).
3. Για τις κατασκευές κεραιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, µετά την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας
από την ΕΕΤΤ, ακολουθούνται οι διαδικασίες υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017, καθώς και του παρόντος νόµου.
4.Κατασκευές κεραιών, που δεν αδειοδοτούνται από την ΕΕΤΤ
µέσα σε προθεσµία δεκαοκτώ (18) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, αποµακρύνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 25 του παρόντος νόµου, µέσα σε προθεσµία τριών
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(3) µηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας. Με απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η άνω προθεσµία µπορεί να παρατείνεται έως έξι (6) µήνες.
5. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι
κάτοχοι κατασκευών κεραιών υποχρεούνται να υποβάλουν στην
ΕΕΤΤ, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου κατάλογο µε τις κατασκευές κεραιών που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου µε
σαφή και συγκεκριµένη αναφορά του υφιστάµενου αδειοδοτικού
πλαισίου που υπάγονται οι κατασκευές κεραιών, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω.
6. Για κατασκευές κεραιών που εµπίπτουν στις περιπτώσεις α’
και β’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησής τους από την ΕΕΤΤ ή
την απόρριψη της αιτούµενης άδειας ή την πάροδο της προθεσµίας που τίθεται µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου
αναστέλλεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Για τις κατασκευές κεραιών που αδειοδοτούνται από την ΕΕΤΤ σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλεται ούτε
οφείλεται άλλο πρόστιµο πέραν του αναφεροµένου στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
7. Για τις δοµικές κατασκευές κεραιών της ΕΡΤ Α.Ε. που έχουν
θεωρηθεί νόµιµες, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου
19 του ν. 1730/1987 (Α’145) η ΕΡΤ υποχρεούται να υποβάλλει
στο ΣΗΛΥΑ µέσα σε προθεσµία πέντε (5) µηνών ενδεικτικό γεωγραφικό εντοπισµό του ακινήτου επί αεροφωτογραφίας στην
οποία θα αποτυπώνονται οι δοµικές κατασκευές του παρόχου
(οικίσκος ή/και ερµάριο και ιστός) µε καταγραφή των διαστάσεων αυτών.
Άρθρο 35
Έλεγχοι ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, απαγορεύεται
η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ µελέτη ραδιοεκποµπών που
αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιµοι από τον γενικό πληθυσµό, στους οποίους
τα όρια ασφαλούς έκθεσης υπερβαίνουν το εβδοµήντα τοις
εκατό (70%) των τιµών που καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 4 της
υπ’αριθ. 53571/3839/01.09.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
Έργων και των Υφυπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών µε θέµα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού
από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά (Β’ 1105)
ή στην αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, που εκδίδεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρµοδίου Υπουργού για τα θέµατα της Ελληνικής Επιτροπής
Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) καθορίζονται τα µέτρα που λαµβάνονται για την προφύλαξη του κοινού από την ηλεκτροµαγνητική
ακτινοβολία στις εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών. Η εξέταση
της ανάγκης αναπροσαρµογής των ορίων έκθεσης του κοινού
στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, που έχουν καθοριστεί µε
την ως άνω υπ’ αριθµ. 53571/3839/01.09.2000 απόφαση, διενεργείται από εννεαµελή ειδική επιτροπή που συστήνεται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην οποία
συµµετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργείων, οι οποίοι ορίζονται µε την ίδια
απόφαση. Η επιτροπή αυτή δύναται να συνεργάζεται και να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της, κατά περίπτωση, και άλλα πρόσωπα, όπως ενδεικτικά, εκπροσώπους της ακαδηµαϊκής
κοινότητας, επιστήµονες από τις ανεξάρτητες ρυθµιστικές αρχές, εκπροσώπους φορέων της αγοράς, εκπροσώπους οµάδων
πολιτών και συλλογικοτήτων, καθώς και εκπροσώπους των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρµοδίων διεθνών οργανισµών.
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3. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση µέχρι τριακοσίων (300) µέτρων από την περίµετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθµών, σχολείων,
γηροκοµείων και νοσοκοµείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) των τιµών
που καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 4 της ως άνω υπ’ αριθµ.
53571/3839/01.09.2000 απόφασης ή στην αντίστοιχη απόφαση
των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρµόδιων υπουργών που εκδίδεται κατά την παράγραφο 2 παρόντος άρθρου.
4. Δεν απαιτείται η σύνταξη και η υποβολή µελέτης ραδιοεκποµπών για τους σταθµούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς όλων των καναλιών δεν υπερβαίνει τα εκατό
(100) W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από τριάντα
(30) ΜΗz, καθώς και το ένα (1) kW για τις ζώνες συχνοτήτων
κάτω από τριάντα (30) ΜΗz, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ως άνω υπ’αριθµ. 53571/
3839/01.09.2000 απόφασης.
Η ΕΕΑΕ είτε µέσω των οργάνων της είτε µέσω συνεργείων που
έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία:
α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγµατοληπτικό, ετησίως
σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) των αδειοδοτηµένων από την ΕΕΤΤ κεραιών, που λειτουργούν εντός σχεδίου
πόλης,
β) ύστερα από αίτηση της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου που έχει έννοµο συµφέρον, µέσα σε προθεσµία
είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΕΑΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί αµέσως τα αποτελέσµατα του ελέγχου στον αιτούντα και
στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΑΕ, καθορίζονται ο τρόπος διενέργειας των µετρήσεων και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακό
θέµα.
Η αίτηση υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ και συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθµίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, καθώς και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού
και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του
ποσού της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας δηµοσιεύονται άµεσα στον ιστοχώρο της ΕΕΑΕ και συγκεντρωτικά ανά
έτος.
5. Για τους σκοπούς της παρούσας, οι κάτοχοι κατασκευών
κεραιών που έχουν υποχρέωση αδειοδότησης προκαταβάλλουν
στην ΕΕΑΕ ετήσιο τέλος ύψους διακοσίων είκοσι (220,00) ευρώ
για κάθε κατασκευή κεραίας για τον έλεγχο ως προς την τήρηση
των ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, ύστερα από γνώµη της ΕΕΑΕ, καθορίζονται τα σχετικά µε την επιβολή και την είσπραξη του
τέλους θέµατα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του ανωτέρω τέλους, ανάλογα µε τις ανάγκες, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα της διενέργειας των ελέγχων
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έξοδα
της λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) του άρθρου 36
του παρόντος νόµου. Με όµοια απόφαση µπορεί να καθοριστεί
το µέρος των εσόδων που προβλέπονται στην παρούσα και διατίθενται από την ΕΕΑΕ στους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού ή άλλους αρµόδιους φορείς για την κάλυψη πάσης φύσης εξόδων τους
σχετικών µε τη λειτουργία του ΕΠΗΠ.
6. Αν η ΕΕΑΕ διαπιστώσει, οποτεδήποτε, ότι τα δηλωθέντα
στην υποβληθείσα µελέτη ραδιοεκποµπών, που προβλέπεται στο
άρθρο 6 της ως άνω υπ’αριθµ. 53571/3839/01.09.2000 απόφασης ή/και τα συνηµµένα σε αυτήν σχέδια παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση µε την πραγµατικότητα, οι οποίες επηρεάζουν

3903

ουσιωδώς τους υπολογισµούς της µελέτης ή τα µέτρα προφύλαξης του κοινού, χωρίς ωστόσο, να υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης αυτού, όπως αυτά ορίζονται στην κείµενη
νοµοθεσία, ενηµερώνει άµεσα εγγράφως, ή µε τηλεοµοιοτυπία,
ή µέσω ΣΗΛΥΑ την ΕΕΤΤ και τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Η ΕΕΤΤ ενηµερώνει άµεσα εγγράφως, ή µε τηλεοµοιοτυπία, ή µέσω ΣΗΛΥΑ τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας να
προβεί στην κατάθεση διορθωµένης µελέτης ραδιοεκποµπών
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ειδοποίησή του και γνωστοποίησή της στην ΕΕΤΤ. Η διορθωµένη
µελέτη ραδιοεκποµπών κατατίθεται απευθείας στην ΕΕΑΕ και
εξετάζεται κατά προτεραιότητα από αυτήν, η οποία µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες από την κατάθεσή της είτε εκδίδει γνωµάτευση, είτε ενηµερώνει τον πάροχο για την κατάθεση συµπληρωµατικών στοιχείων. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω
προθεσµία, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας προβαίνει σε
άµεση διακοπή λειτουργίας του σταθµού και ενηµέρωση της
ΕΕΤΤ.
7. Αν διαπιστωθεί υπέρβαση των επιτρεπόµενων ορίων εκπεµπόµενης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει η υπ’ αριθ. 53571/3839/01.09.2000 κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και των Υφυπουργών Υγείας και
Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1105).
8. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών
σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων. Υφιστάµενες
κατασκευές κεραιών επί των εν λόγω κτιρίων αποµακρύνονται,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του παρόντος νόµου.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στις κτιριακές εγκαταστάσεις νοσοκοµείων µπορεί, ύστερα από προηγούµενη απόφαση της διοίκησής τους, να εγκατασταθεί κατασκευή κεραίας, που
εξαιρείται από την υποχρέωση αδειοδότησης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ιατρικού προσωπικού και του κοινού που
επισκέπτεται τους χώρους του νοσοκοµείου.
Άρθρο 36
Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων
(ΕΠΗΠ)
1. Η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι αρµόδια για τη διαρκή µέτρηση και καταγραφή, σε επιλεγµένες θέσεις, των επιπέδων ακτινοβολίας των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων,
που οφείλονται στο σύνολο των σταθµών κεραιών κάθε είδους.
2.Στην ΕΕΑΕ δηµιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ), που έχει ως σκοπό τον διαρκή
έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού
στα ηλεκτροµαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, µέσω ενός διασυνδεδεµένου συστήµατος σταθµών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθµών
µέτρησης των τιµών της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, ονοµαζόµενο εφεξής «Δίκτυο», µε στόχο τη διαρκή ενηµέρωση του
κοινού.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, ύστερα από
εισήγηση της ΕΕΑΕ, καθορίζονται τα θέµατα οργάνωσης, εγκατάστασης, χρηµατοδότησης, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και λειτουργίας του ΕΠΗΠ και εκδίδεται Κανονισµός του
ΕΠΗΠ. Με τον Κανονισµό καθορίζονται:
α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των φορέων που συνδέονται στο Δίκτυο,
β) τα κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/και µετεγκατάστασης των σταθµών µέτρησης, ανάλογα µε τις παρουσιαζόµενες ανάγκες,
γ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαχείρισης, επέκτασης και συντήρησης του Δικτύου,
δ) οι φορείς αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των µετρήσεων
της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας,
ε) η οργάνωση και η παρακολούθηση από την ΕΕΑΕ, το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την ΕΕΤΤ και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς, όπως περιφέρειες, δήµοι, πανεπιστήµια,
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παρόχους ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,
το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), των µετρήσεων των
τιµών της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και η δηµοσιοποίησή
τους,
στ) η δηµοσίευση περιοδικών εκθέσεων από την ΕΕΑΕ σχετικά
µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της τήρησης των ορίων ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
4. Η ΕΕΑΕ, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναλαµβάνει την υποστήριξη του ΕΠΗΠ και είναι αρµόδια για να:
α) σχεδιάζει και προγραµµατίζει τις αναγκαίες µετρήσεις,
β) λειτουργεί το πληροφοριακό σύστηµα στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία των µετρήσεων,
γ) αναλαµβάνει την παρουσίαση των δεδοµένων των µετρήσεων σε κατάλληλα διαµορφωµένη ιστοσελίδα µε τη µορφή
απλών και κατανοητών διαγραµµάτων ανά γεωγραφική περιοχή,
δ) µεριµνά για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και την αναβάθµιση του εξοπλισµού, την αγορά υλικών και εξοπλισµού ή την
εκποίηση, εφόσον απαιτείται, µη χρήσιµου εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των κινητών µονάδων του ΕΠΗΠ.
Άρθρο 37
Κυρώσεις
Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στις επιµέρους διατάξεις
του παρόντος:
α) η εγκατάσταση σταθµού εκποµπής ή/και λήψης ραδιοσήµατος και κατασκευής κεραίας ή δοµικών κατασκευών κεραίας
κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος και χωρίς τις προβλεπόµενες άδειες ή εγκρίσεις, εφόσον αυτές απαιτούνται, η
χρήση σταθµού εκποµπής ραδιοσήµατος χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύµατος σε εγκαταστάσεις σταθµού εκποµπής ή/και λήψης ραδιοσήµατος άλλου που λειτουργεί µε ή
χωρίς άδεια, η παραχώρηση των δοµικών κατασκευών κεραίας
σε άλλον για την εγκατάσταση κεραιοσυστηµάτων χωρίς άδεια,
εφόσον απαιτείται, καθώς και η παρεµπόδιση ή η παρενόχληση
των αρµόδιων οργάνων να πραγµατοποιήσουν έλεγχο των σταθµών εκποµπής ή/και λήψης ραδιοσήµατος και των εγκαταστάσεών τους ή η παροχή εσφαλµένων πληροφοριών για την
άσκηση του ελέγχου, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι τριών
(3) ετών και χρηµατική ποινή από τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ
έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε περίπτωση καταδίκης
διατάσσεται η ανάκληση των υφιστάµενων αδειών, η άµεση διακοπή λειτουργίας του κεραιοσυστήµατος και η δήµευση του εξοπλισµού του σταθµού και των συναφών εγκαταστάσεών του,
β) µε φυλάκιση µέχρι τρία (3) έτη τιµωρείται όποιος προκαλεί
επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεµβολές), διαπιστωµένες από την
αρµόδια αρχή, σε άλλο νόµιµο χρήστη, όπως και όποιος εκπέµπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται
για τη συγκεκριµένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισµό Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ). Σε περίπτωση παράβασης των
ανωτέρω, ανακαλείται η υφιστάµενη άδεια και µπορεί να διαταχθεί η άµεση διακοπή λειτουργίας του κεραιοσυστήµατος. Επίσης, κατάσχεται όλος ο εξοπλισµός του σταθµού και οι συναφείς
εγκαταστάσεις και δηµεύεται µε αµετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Τα αδικήµατα των περιπτώσεων α’ και β’ θεωρούνται αυτόφωρα, σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου
242 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, όπως ισχύει,
γ) µε απόφαση της ΕΕΤΤ, ύστερα από έκθεση της αρµόδιας
υπηρεσίας, στους κατόχους κατασκευών κεραιών στην ξηρά:
αα) που δεν διαθέτουν άδεια κατασκευής κεραίας από την
ΕΕΤΤ, ούτε πιστοποιητικό πληρότητας,
ββ) που διαθέτουν άδεια κατασκευής κεραίας η οποία έχει εκδοθεί επί τη βάσει ψευδών, ανακριβών ή παραποιηµένων στοιχείων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από δέκα χιλιάδες
(10.000,00) ευρώ µέχρι και τριακόσιες πενήντα χιλιάδες
(350.000,00) ευρώ.
Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση, η ψευδής αναγραφή ή η
παραποίηση στοιχείων ή η υποτροπή. Τα πρόστιµα αυτά αποτε-

λούν έσοδα του Δηµοσίου, συνυπολογίζονται στο ποσοστό εκ
του αποθεµατικού που καταβάλει η ΕΕΤΤ στο Δηµόσιο και εισπράττονται σύµφωνα µε το ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Εισπράξεων
και Δηµοσίων Εσόδων» (ΚΕΔΕ, Α’ 90, όπως ισχύει),
δ) η επιβολή των ανωτέρω διοικητικών προστίµων δεν υποκαθιστά άλλες ποινές και κυρώσεις που προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία. Τυχόν άσκηση των προβλεπόµενων διοικητικών ή ένδικων
µέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίµου. Εφόσον τα
πρόστιµα εξοφλούνται µέσα σε έναν (1) µήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης επιβολής τους, µειώνονται κατά
τριάντα τοις εκατό (30%). Μετά την παρέλευση του µηνός, η είσπραξη των προστίµων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Άρθρο 38
Λειτουργία της πληροφοριακής υποδοµής
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρµόδιων υπουργών ρυθµίζονται θέµατα διαδικασιών και εφαρµογής του άρθρου 21 του
παρόντος νόµου, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστηµάτων του παρόντος.
2. Με απόφαση της ΕΕΤΤ ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη
λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήµατος ΣΗΛΥΑ, καθώς και
κάθε θέµα αρµοδιότητας της ΕΕΤΤ σχετικό µε την αδειοδότηση
των κατασκευών κεραιών στα πλαίσια του παρόντος.
3. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την έκδοση της παραπάνω απόφασης της ΕΕΤΤ, η ΥΠΑ, η ΕΕΑΕ, οι αρµόδιες για τη δόµηση, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη
διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων υπηρεσίες, καθώς και οι
υπηρεσίες που γνωµοδοτούν και παρέχουν έγκριση ή σύµφωνη
γνώµη στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατασκευών κεραιών, οφείλουν να υποβάλουν αίτηµα εγγραφής στο
Ηλεκτρονικό Σύστηµα ΣΗΛΥΑ. Δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή
στο ΣΗΛΥΑ των υπηρεσιών που έχουν ήδη εγγραφεί σε αυτό
σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4070/2012, όπως
ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης µπορεί να καθορίζονται
και άλλες υπηρεσίες προς σύνδεση µε το ΣΗΛΥΑ.
4. Το ΣΗΛΥΑ και το e - Άδειες διασυνδέονται σύµφωνα µε τα
ισχύοντα διεθνή και εθνικά πρότυπα διαλειτουργικότητας. Η διασύνδεση των συστηµάτων είναι αµφίδροµη και παρέχονται, κατ'
ελάχιστον, οι εξής υπηρεσίες:
α) πλήρης πρόσβαση σε κάθε διασυνδεδεµένη ηλεκτρονική
αίτηση από τους χρήστες οποιουδήποτε συστήµατος µε απλή
ενάριθµη αναφορά,
β) εφαρµογή κανόνων προώθησης ή ολοκλήρωσης µιας αίτησης ανάλογα µε την κατάσταση της διασυνδεδεµένης αίτησης
σε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστηµα,
γ) µεταφορά δεδοµένων που επηρεάζουν τη διαδικασία αδειοδότησης από το ένα σύστηµα στο άλλο.
5. Για την εφαρµογή του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 4014/2011 και
µέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσής του µε την παραπάνω
πληροφοριακή υποδοµή, οι δηλώσεις υπαγωγής σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ) και οι αιτήσεις έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υποβάλλονται
και διεκπεραιώνονται µέσω του Ηλεκτρονικού Συστήµατος
ΣΗΛΥΑ. Η απαιτούµενη ενηµέρωση του ΗΠΜ γίνεται αποκλειστικά µε µέριµνα του κατόχου της κατασκευής κεραίας.
Άρθρο 39
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του Ηλεκτρονικού
Συστήµατος ΣΗΛΥΑ µε το Ηλεκτρονικό Σύστηµα e-Άδειες, τα
απαιτούµενα για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών στοιχεία
και δικαιολογητικά υποβάλλονται µε ευθύνη των κυρίων ή κατόχων κατασκευών κεραιών. Η διασύνδεση των παραπάνω πληροφοριακών συστηµάτων ολοκληρώνεται µέσα σε τέσσερις (4)
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µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και διαπιστώνεται
µε πράξεις της ΕΕΤΤ και του διαχειριστή του Συστήµατος Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών (e-Άδειες).
2. Μέχρι την εγγραφή των υπηρεσιών που προβλέπονται στο
άρθρο 38 του παρόντος νόµου στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα
ΣΗΛΥΑ, η έκδοση των απαιτούµενων αδειών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής κεραίας γίνεται ως εξής:
α) ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τις απαιτούµενες αιτήσεις και
µελέτες στις αρµόδιες υπηρεσίες και, στη συνέχεια, υποβάλλει
στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα ΣΗΛΥΑ φάκελο µε τα αποδεικτικά παραλαβής τους,
β) οι αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν, µέσα σε τέσσερις (4)
µήνες από την παραλαβή των σχετικών αιτήσεων/µελετών, να
ελέγξουν τα θέµατα αρµοδιότητάς τους και να ενηµερώσουν εγγράφως την ΕΕΤΤ και τον ενδιαφερόµενο για:
αα) την έκδοση των εγκριτικών πράξεων, ή
ββ) την ανάγκη συµπλήρωσης/διόρθωσης τυπικών ελλείψεων
ή λαθών στις αιτήσεις/µελέτες,
γγ) την αιτιολογηµένη απόρριψη των αιτήσεων/µελετών.
3. Εκκρεµείς διαδικασίες αδειοδότησης κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του. Εκδοθείσες άδειες και εγκρίσεις παραµένουν
ισχυρές. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά πληρότητας που έχουν
εκδοθεί σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 17Γ’ του
άρθρου 30 του ν. 4070/2012 διατηρούνται σε ισχύ για δύο (2) έτη
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Για πιστοποιητικά
πληρότητας, για την έκδοση των οποίων έχει ληφθεί υπόψη έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, χορηγείται από την ΕΕΤΤ, µέσα στην προαναφερόµενη προθεσµία,
άδεια κατασκευής κεραίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και, στη συνέχεια, ακολουθεί η διαδικασία των άρθρων 23
και 24 του παρόντος νόµου. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται
και για τα κέντρα δορυφορικών επικοινωνιών.
4. Κατασκευές κεραιών που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 (Α’ 44), όπως αυτό αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 126 του ν. 4249/2014 (Α’ 73), εξαιρούνται από την
υποχρέωση καταβολής στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) του προστίµου της παραγράφου 2 του
άρθρου 34 του παρόντος νόµου.
5. Εκκρεµείς διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων από
την ΕΕΤΤ ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ίσχυε
κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης µε την οποία διαπιστώθηκε
η παράβαση.
6. Κεραίες ραδιοφωνικών σταθµών που δηλώθηκαν εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), συνεχίζουν να λειτουργούν έως την αδειοδότησή τους, η οποία
πραγµατοποιείται µετά την οριστικοποίηση των οικείων χαρτών
συχνοτήτων και την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθµών.
Υφιστάµενες κεραίες ραδιοφωνικών σταθµών, που δεν δηλώθηκαν εµπρόθεσµα κατά τα ανωτέρω, µπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν έως την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών αυτών,
εφόσον υποβάλουν την εν λόγω δήλωση εντός έξι (6) µηνών από
τη δηµοσίευση του παρόντος, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο
61 του ν. 4313/2014, και καταβάλουν στην ΕΕΤΤ, πρόστιµο
ύψους διακοσίων (200) ευρώ για κάθε δήλωση.
7. Άδειες για την κατασκευή κεραιών των αδειοδοτηµένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής
που χρησιµοποιούνται κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος ή εγκαθίστανται στο πλαίσιο εφαρµογής των χαρτών συχνοτήτων χορηγούνται µετά τη λήξη της προθεσµίας για την
απελευθέρωση και διάθεση του ψηφιακού µερίσµατος.
Οι κάτοχοι των ανωτέρω κατασκευών κεραιών υποχρεούνται,
µέσα σε προθεσµία δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος να καταθέσουν δήλωση στο ΣΗΛΥΑ, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον, το γεωγραφικό στίγµα, την
ισχύ, τη συχνότητα εκποµπής, το ύψος του εγκεκριµένου από
την ΥΠΑ ιστού, καθώς και απόσπασµα ψηφιακού δορυφορικού
χάρτη µε τη θέση του κεραιοσυστήµατος. Στην ανωτέρω διαδικασία µπορεί να ενταχθούν και εγκατεστηµένες κεραίες τηλεοπτικής ευρυεκποµπής, που χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το
άρθρο 2 του ν. 4324/2015 (Α’ 44) για τη γεωγραφική κάλυψη του
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συνόλου της Επικράτειας στο πλαίσιο παροχής καθολικής υπηρεσίας τηλεοπτικής ευρυεκποµπής, σε θέσεις εκτός των προβλεπόµενων στους χάρτες συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής. Οι κάτοχοι των ανωτέρω κατασκευών κεραιών µπορούν να τροποποιούν τις παραπάνω δηλώσεις µέσω
του ΣΗΛΥΑ για την εξυπηρέτηση της εφαρµογής των χαρτών συχνοτήτων.
Η σύνδεση των ανωτέρω κατασκευών κεραιών µε τα δίκτυα
κοινής ωφέλειας πραγµατοποιείται µετά την υποβολή της παραπάνω δήλωσης στο ΣΗΛΥΑ.
Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και µέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης που καθορίζεται
στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται η παράγραφος 6 του
άρθρου 34 του παρόντος νόµου.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης µπορεί
να καθορίζονται και ειδικότερες προϋποθέσεις, χρονικές διαδικασίες και όροι για την εφαρµογή των ανωτέρω εδαφίων.
8. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 65 του ν. 4155/2013 (Α’ 120), όπως
αυτές αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 1 του άρθρου 64
του ν. 4313/2014, παραµένουν ως έχουν και εξετάζονται µετά την
έκδοση των προβλεπόµενων ραδιοφωνικών χαρτών συχνοτήτων,
οι δε εκπρόθεσµες θεωρούνται ως ουδέποτε υποβληθείσες.
9. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 4 του
άρθρου 35 του παρόντος νόµου, ισχύουν η υπ’ αριθµ. 2300ΕΦΑ
(493)/06.02.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 346) και η υπ’ αριθµ. 8701/
118/09.02.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Ανάπτυξης (Β’302).
10. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του
άρθρου 35 του παρόντος νόµου, ισχύει η υπ’αριθµ. Π/112/
345/04.12.2012 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών (Β’ 3271), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε
την υπ’αριθµ. Π/112/237/31.07.2015 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Οικονοµικών (Β’1659).
11. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του
άρθρου 36 του παρόντος νόµου, ισχύει η υπ’αριθµ. 65977/
974/Φγ61/12.12.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευµάτων και του
Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 3260).
12. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού της παραγράφου 3 του
άρθρου 36 του παρόντος νόµου, ισχύει η υπ’αριθµ. 29179/
340/Φγ61/14.05.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευµάτων και του
Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 1275).
13. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 29 του παρόντος νόµου ισχύει
υπ’αριθµ. 27217/505/04.06.02013 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β’ 1442).
14. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης γ’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 29 του παρόντος νόµου ισχύει η
υπ’αριθµ. 11926/261/08.03.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 453).
15. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης β’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 29 του παρόντος νόµου , ισχύει η
υπ’αριθµ. 529/138/30.06.2009 απόφαση της ΕΕΤΤ (Β’ 1458).
16. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της ΕΕΤΤ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του παρόντος νόµου, ισχύει η υπ’αριθµ.
672/1/13.11.2012 απόφαση της ΕΕΤΤ (Β’ 3295), καθώς και οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ που αφορούν την επέκταση της διαλειτουργικότητας του ΣΗΛΥΑ.
17.Τα τελευταία δύο εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου
61 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α’ 261) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Ε.Ε.Τ.Τ. δηµοσιεύει τις ως άνω Δηλώσεις στο δικτυακό της
τόπο, εξαιρουµένων των στοιχείων υπό (δ) και (ε) ανωτέρω. Οι
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διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
και για όλα τα κεραιοσυστήµατα τα οποία µεταδίδουν ή αναµεταδίδουν ραδιοφωνικές εκποµπές αυτής.»
18. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τη συνεγκατάσταση του άρθρου 26 του παρόντος νόµου.

σε χώρους που ανήκουν στο Δηµόσιο, σε οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή είναι κοινόχρηστοι, ο πάροχος υποβάλλει στον αρµόδιο φορέα χορήγησης µόνο τα δικαιολογητικά των
υποπεριπτώσεων ββ’ και δδ’ της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου
4 του άρθρου 4 του παρόντος Παραρτήµατος.»

Άρθρο 40
Καταργούµενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται το άρθρο
24Α του ν. 2075/1992 (Α’ 129), το άρθρο 1 του
ν. 2801/2000
(Α’ 46), το άρθρο 30 του ν. 4070/2012, τα άρθρα 22 και 31 του ν.
4053/2012 (Α’ 44), καθώς και κάθε άλλη ειδική ή γενική διάταξη
που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόµου.

Άρθρο 43
Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο

Άρθρο 41
Κωδικοποίηση νοµοθετικού πλαισίου αδειοδότησης
και ελέγχου κατασκευών Κεραιών
1.Συνιστάται ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, της
οποίας τα µέλη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα δέκα (10) για
τη σύνταξη κώδικα που περιλαµβάνει τις διατάξεις νόµων και κανονιστικών πράξεων που σχετίζονται µε τη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου κατασκευών κεραιών, η οποία συγκροτείται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Δικαιοσύνης.
2. Ο κώδικας τηρείται σε ηλεκτρονική βάση και περιλαµβάνει
τις εξουσιοδοτικές διατάξεις για τα αρµόδια όργανα, τη διαδικασία ενηµέρωσης, επικαιροποίησης και έγκρισης της τροποποίησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 42
Τροποποίηση του ν. 4070/2012
1.
Στο άρθρο 4 του Παραρτήµατος Χ του ν. 4070/2012
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Για τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δοµικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν
στο Δηµόσιο, σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή
είναι κοινόχρηστοι, ο ενδιαφερόµενος κάτοχος κατασκευής κεραίας, εφόσον επιθυµεί να κάνει χρήση των σχετικών διατάξεων
περί δικαιωµάτων διέλευσης, υποβάλλει αίτηση µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος µόνο µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις αα’, ββ’ και θθ’ της περίπτωσης στ’
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καθώς και α) τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, β) τεχνική έκθεση µηχανικού και γ) αρχιτεκτονικά σχέδια.
Σε αυτή την περίπτωση ο αρµόδιος φορέας χορήγησης χορηγεί
δικαιώµατα διέλευσης σύµφωνα µε τις περίπτώσεις α’, β’, γ’, ε’,
στ’, υποπεριπτώσεις ββ’ και δδ’ της περίπτωσης ζ’, και περίπτώσεις η’ και ι’ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και δεν
απαιτείται παροχή εγκρίσεων από τους φορείς της παραγράφου
1 του άρθρου 3, ούτε ακολουθείται η διαδικασία εγκρίσεων της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Για τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης για την εγκατάσταση
δοµικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δηµόσιο, σε Ο.Τ.Α. ή είναι κοινόχρηστοι δεν εφαρµόζονται τα
άρθρα 5, 6, 7 και 8 του παρόντος Παραρτήµατος.»
2. Στο άρθρο 11 του Παραρτήµατος Χ του ν. 4070/2012 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Μέχρι να λειτουργήσει το Πληροφοριακό Σύστηµα του άρθρου 28 του ν. 4070/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση γ’ του άρθρου 11 του ν. 4463/2017 (Α’ 42), οι αρµόδιοι
φορείς για τη χορήγηση δικαιώµατος διέλευσης για την εγκατάσταση δοµικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν
στο Δηµόσιο, σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή
είναι κοινόχρηστοι, εφαρµόζουν τη διαδικασία που ορίζεται στις
περιπτώσεις στ’, ζ’, η’, ι’, ια’, ιβ’ και ιγ’ της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου και τα τέλη υπολογίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για τη χορήγηση δικαιωµάτων
διέλευσης για την εγκατάσταση δοµικών κατασκευών κεραιών

1. Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο αποτελεί τον οδικό χάρτη για
την ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδοµών στη χώρα, συµπεριλαµβανοµένων, ιδίως των δικτύων οπτικών ινών, των δικτύων
πέµπτης γενιάς (5G), των δικτύων WiFi, των υποδοµών έξυπνων
πόλεων, των υποδοµών για διαδρόµους έξυπνης αυτοµατοποιηµένης οδήγησης και των πάσης φύσεως υποδοµών σταθερών,
ασυρµατικών και δορυφορικών δικτύων τηλεπικοινωνιών, καθώς
και των εξειδικευµένων δικτύων που λειτουργούν ως διαδίκτυο
των πραγµάτων (ΙοΤ, Internet of Things). Το Εθνικό Ευρυζωνικό
Σχέδιο εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και περιλαµβάνει κυρίως την πολιτική ανάπτυξης
των δικτύων, τους στόχους και τα µέσα για την επίτευξή τους.
2. Η ΓΓΤΤ είναι αρµόδια να εισηγείται στον Υπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης την πολιτική, τις εθνικές θέσεις και τον τρόπο εκπροσώπησης της χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τον σχεδιασµό, την
υλοποίηση του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου και για την παρακολούθηση των αντίστοιχων δεικτών του Ψηφιακού Θεµατολογίου για την Ευρώπη.
3. Η ΓΓΤΤ καταρτίζει και εισηγείται το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο και παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής του, εισηγούµενη
τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις του κατά τη διακριτική της
ευχέρεια. Για τον σκοπό αυτόν, η ΓΓΤΤ συγκεντρώνει περιοδικά
όλα τα απαραίτητα στοιχεία που διαθέτουν οι αρµόδιοι/εµπλεκόµενοι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς της χώρας, προκειµένου να
προβεί στην αποτίµηση των οικείων ποσοτικών δεικτών του Ψηφιακού Θεµατολογίου για την Ευρώπη 2020 ή/και άλλων παρόµοιων ποσοτικών δεικτών που θα προβλεφθούν στο µέλλον. Σε
αυτό το πλαίσιο, η ΓΓΤΤ προβαίνει σε διαβούλευση µε τους φορείς αυτούς.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων δύναται να εξειδικεύονται το είδος και η µορφή
των στοιχείων που συγκεντρώνονται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ο τρόπος και ο χρόνος συλλογής τους και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
5. Αρµόδιες για την εφαρµογή των προβλέψεων του παρόντος
άρθρου είναι οι ακόλουθες οργανικές µονάδες της ΓΓΤΤ: (α) η
Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, (β) η Διεύθυνση Διαχείρισης Ραδιοφάσµατος και (γ) η Διεύθυνση Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστηµικών Εφαρµογών,
όπως αυτές ορίζονται κατά τις διατάξεις του π.δ. 82/2017 (Α’
117), όπως ισχύει. Ο Γενικός Γραµµατέας Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων δύναται µε απόφασή του να εξειδικεύει, να επαναπροσδιορίζει ή/και να κατανέµει τις αρµοδιότητες αυτές µεταξύ των οργανικών µονάδων της ΓΓΤΤ µε στόχο τον
εξορθολογισµό και την αποτελεσµατικότερη άσκησή τους.
6. Η Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών της ΓΓΤΤ συντάσσει σε ετήσια βάση έκθεση αποτίµησης της πορείας υλοποίησης του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µετά από πρόταση του Γενικού Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.
Άρθρο 44
Υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης δικτυακών υποδοµών
1. Οι δράσεις, το φυσικό αντικείµενο των οποίων αφορά στον
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σχεδιασµό και την εγκατάσταση πάσης φύσεως δικτύων και υποδοµών σταθερών, ασυρµατικών και δορυφορικών επικοινωνιών
όπως, ιδίως, των δικτύων οπτικών ινών, των δικτύων πέµπτης γενιάς (5G), των δικτύων WiFi, των υποδοµών έξυπνων πόλεων, των
υποδοµών για διαδρόµους έξυπνης αυτοµατοποιηµένης οδήγησης, κ.λπ., καθώς και των εξειδικευµένων δικτύων που λειτουργούν ως διαδίκτυο των πραγµάτων (ΙοΤ, Internet of Things) και
που σχεδιάζονται από φορείς του Δηµοσίου µε σκοπό την ένταξή
τους σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ή στο Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ελέγχονται ως προς τη συµβατότητά τους µε το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο.
2. Οι προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην κατά περίπτωση αρµόδια Διεύθυνση της ΓΓΤΤ, ώστε να αξιολογηθούν από αυτή ως
προς την εξειδίκευση του φυσικού τους αντικειµένου µε στόχο
τη διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής αξιοποίησης των πόρων
του Δηµοσίου. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας
Διεύθυνσης της ΓΓΤΤ, προεγκρίνονται τα τεχνικά δελτία που
ετοιµάζουν οι φορείς πρότασης, ως προς τη συµβατότητά τους
µε το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, εντός προθεσµίας ενός (1)
µηνός από την κατάθεσή τους από την αρµόδια υπηρεσία, πριν
την κατάθεσή τους στην αρµόδια Διαχειριστική Αρχή ή την αρµόδια υπηρεσία χρηµατοδότησης. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσµίας, χωρίς τη διατύπωση αιτιολογηµένων παρατηρήσεων επί του περιεχοµένου των τεχνικών δελτίων από την αρµόδια για την προέγκριση υπηρεσία της ΓΓΤΤ,
τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης θεωρούνται εγκεκριµένα. Σε περίπτωση διατύπωσης αιτιολογηµένων παρατηρήσεων
επί του περιεχοµένου των τεχνικών δελτίων, η προθεσµία έγκρισης ορίζεται σε έναν (1) µήνα από την απάντηση των φορέων
πρότασης επί των τελευταίων αιτιολογηµένων παρατηρήσεων
της αρµόδιας υπηρεσίας, µετά δε την παρέλευση άπρακτης της
σχετικής προθεσµίας τα σχετικά τεχνικά δελτία θεωρούνται εγκεκριµένα.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων δύναται να εξειδικεύεται ή να τροποποιείται η διαδικασία προέγκρισης που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να καθορίζονται οι λεπτοµερείς προδιαγραφές για τον τρόπο σχεδιασµού αντίστοιχων δράσεων.
4. Για την υλοποίηση δράσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όπου φορέας πρότασης είναι η ΓΓΤΤ, δεν απαιτείται
η προέγκριση του παρόντος άρθρου, ούτε οι προεγκρίσεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
5. Η ΓΓΤΤ συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Άρθρο 45
Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών
1. Θεσπίζεται Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών
το οποίο αποτελεί το κεντρικό, κυβερνητικό πλαίσιο διϋπουργικού συντονισµού, του σχεδιασµού και της υλοποίησης δράσεων
ανασχεδιασµού και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών,
οι οποίες επιδιώκουν την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και
τη µείωση των διοικητικών βαρών των παρεχόµενων προς τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών και των εσωτερικών λειτουργιών της δηµόσιας διοίκησης. Το Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών τελεί υπό την υψηλή εποπτεία του
Πρωθυπουργού, η οποία ασκείται δια του αρµοδίου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού.
2. Στόχος του Εθνικού Προγράµµατος Απλούστευσης Διαδικασιών είναι η βελτίωση της καθηµερινότητας όλων των πολιτών
χωρίς αποκλεισµούς και η υποστήριξη της αναπτυξιακής δυναµικής της χώρας, µέσα από την αναβάθµιση της ποιότητας των
παρεχόµενων δηµοσίων υπηρεσιών και την απελευθέρωση των
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κοινωνικών και παραγωγικών δυνάµεων της χώρας από γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλά και η ουσιαστική προστασία του δηµοσίου συµφέροντος και του κράτους δικαίου µέσα από υψηλής
ποιότητας ρυθµίσεις, κανόνες, λειτουργίες και διοικητικές διαδικασίες.
3. Στο Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών εντάσσεται κάθε πολιτική, ενέργεια, δράση ή πρωτοβουλία οποιουδήποτε δηµοσίου φορέα, η οποία αφορά σε ή σχετίζεται µε την
καταπολέµηση της γραφειοκρατίας ή τη µείωση των διοικητικών
βαρών, όπως ενδεικτικά:
(α) ανασχεδιασµός και απλούστευση διοικητικών διαδικασιών
και ροής εργασιών ή τροποποίηση, βελτίωση ή κατάργηση δικαιολογητικών, διατυπώσεων ή υποχρεώσεων πληροφόρησης
προς τη δηµόσια διοίκηση ή προς τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από νόµο ή κανονιστική πράξη,
(β) τροποποίηση, προσαρµογή, απλούστευση και εν γένει βελτίωση του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου υφιστάµενων
ρυθµίσεων ή κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, διοικητική ή νοµοθετική, πριν αυτή εξετασθεί από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 67 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
(γ) ψηφιοποίηση των διαδικασιών και δράσεις διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστηµάτων,
(δ) βελτίωση της πληροφόρησης των πολιτών ή των επιχειρήσεων µε προσβάσιµο και φιλικό προς το χρήστη τρόπο, για κάθε
διοικητική διαδικασία ή για υποχρεώσεις πληροφόρησης προς
της διοίκηση ή προς τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από νόµο
ή κανονιστική πράξη, και
(ε) αναβάθµιση της εξυπηρέτησης όλων των πολιτών χωρίς
αποκλεισµούς από φυσικά σηµεία εξυπηρέτησης και υπηρεσίες
υποδοχής κοινού. Στο πλαίσιο αυτό, οι ως άνω δράσεις σχεδιάζονται, υλοποιούνται και παρακολουθούνται ως συνεκτικά και αλληλεξαρτώµενα µέρη του Προγράµµατος µε σκοπό τη
διασφάλιση της συνοχής, της συνέργειας και της διαλειτουργικότητας των δράσεων, καθώς και οικονοµιών κλίµακας και τη µεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από την υλοποίηση των
δράσεων αυτών.
4. Στο Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών εντάσσεται και κάθε δράση που προκύπτει από πρόταση ή πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού ή του αρµόδιου για την ψηφιακή
διακυβέρνηση Υπουργού.
5. Στο Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών δύνανται να ενταχθούν και δράσεις ή ενέργειες απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών οι οποίες αποτελούν προτάσεις δηµοσίων
υπαλλήλων ή λειτουργών, κοινωνικών εταίρων, αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδρυµάτων, ιδιωτικών φορέων και δοµών ή και πολιτών. Οι προτάσεις αυτές
υποβάλλονται σε ειδική πλατφόρµα που δηµιουργείται για το
σκοπό αυτό και αξιολογούνται από τις οµάδες εργασίας της επόµενης παραγράφου.
6. Το Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών υποστηρίζεται διοικητικά και επιστηµονικά από την Γενική Γραµµατεία
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και λειτουργεί µε την υποστήριξη οµάδων εργασίας οι οποίες συγκροτούνται µε κοινές
αποφάσεις του αρµόδιου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού και των αρµοδίων κατά περίπτωση Υπουργών και οι οποίες
αναλύουν, επεξεργάζονται και εισηγούνται τις κατάλληλες ενέργειες και δράσεις για την απλούστευση της επιλεγµένης ή των
επιλεγµένων διαδικασιών, όπως αυτές καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου και µε την προϋπόθεση
ότι εφαρµόζονται τα µέτρα και οι διαδικασίες διαχείρισης διαβαθµισµένων εγγράφων. Εφόσον απαιτηθεί η ανάθεση του σχεδιασµού και της υλοποίησης της δράσης, µε ανάθεση του
σχετικού έργου σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα σύµφωνα µε το
νόµο, η αντίστοιχη οµάδα εργασίας εκπονεί τις τεχνικές προδιαγραφές, παρακολουθεί το ανατιθέµενο έργο, παραλαµβάνει τα
παραδοτέα του και µεριµνά για την εφαρµογή του, περιλαµβανοµένης της προµήθειας του τυχόν αναγκαίου υλικού και λογισµικού και της εκπαίδευσης των αντίστοιχων υπαλλήλων.
7. Στις οµάδες εργασίας της προηγούµενης παραγράφου συµ-
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µετέχουν οι οικείοι Γενικοί ή Ειδικοί Γραµµατείς, συνεργάτες των
ιδιαίτερων γραφείων µελών της κυβέρνησης, υφυπουργών, γενικών ή ειδικών γραµµατέων και υπηρεσιακοί παράγοντες. Στις
οµάδες εργασίες δύνανται να συµµετέχουν και ιδιώτες εµπειρογνώµονες. Στις οµάδες εργασίας προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
ή άλλος Γενικός Γραµµατέας εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε
κάθε περίπτωση ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ή εκπρόσωπός του συµµετέχει ως µέλος στις οµάδες εργασίας στις οποίες δεν
προεδρεύει.
8. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών συγκροτείται επιτελική
επιτροπή που λειτουργεί υπό την εποπτεία του, η οποία εκπονεί
Οδηγό σχεδιασµού και υλοποίησης των δράσεων ο οποίος περιλαµβάνει τα αναγκαία κοινά πρότυπα και κοινές προδιαγραφές
και τη µεθοδολογία σχεδιασµού και υλοποίησης των δράσεων,
µε τελικό σκοπό την παραµετροποιηµένη προτυποποίηση των
λειτουργιών και των διαδικασιών της Δηµόσιας Διοίκησης, την
ψηφιοποίησή τους και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητάς
τους.
9. Το Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών καλύπτεται χρηµατοδοτικά από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
κατά το µέρος του που είναι επιλέξιµο από αυτά, καθώς και από
άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους σύµφωνα µε τους
όρους που διέπουν τη διαχείρισή τους.
10. Κάθε εξάµηνο συντάσσεται, µε µέριµνα του αρµοδίου για
την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού, αναφορά η οποία υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και η οποία συµπεριλαµβάνει: (α)
την εξέλιξη των δράσεων του Προγράµµατος κατά το προηγούµενο εξάµηνο, (β) τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί τα αρµόδια Υπουργεία και οι λοιποί δηµόσιοι φορείς προς ικανοποίηση
των στόχων και υλοποίηση των δράσεων του Προγράµµατος
καθώς και την αξιολόγηση αυτών, (γ) τις δράσεις του επόµενου
εξαµήνου που προτείνονται προς ένταξη στο Πρόγραµµα, και τις
απαιτούµενες σχετικές ενέργειες συµπεριλαµβανοµένων και των
εισηγήσεων του αρµόδιου για την ψηφιακή διακυβέρνηση
Υπουργού για δράσεις που πρέπει να εγκριθούν από το Υπουργικό Συµβούλιο.
11.
Με απόφαση του αρµόδιου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζεται ο τρόπος εκπόνησης του Εθνικού
Προγράµµατος Απλούστευσης Διαδικασιών, ο τρόπος ένταξης
κάθε δράσης σε αυτό, ο τρόπος χρηµατοδότησης, ο τρόπος
συγκρότησης και λειτουργίας των οµάδων εργασίας, ο τρόπος
υποβολής προτάσεων προς αξιολόγηση από φορείς της κοινωνίας και της αγοράς καθώς, το σύστηµα διοίκησης – παρακολούθησης – αξιολόγησης – επικαιροποίησης του Προγράµµατος και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχεδιασµού και υλοποίησης των
δράσεών του, και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 46
Σύσταση Επιτροπής για την επεξεργασία
και κωδικοποίηση διοικητικών
διαδικασιών και εγγράφων
1. Με απόφαση του Υπουργού που είναι αρµόδιος για την ψηφιακή διακυβέρνηση, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, συστήνεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος Απλούστευσης διαδικασιών Ειδική Επιτροπή µε σκοπό την
επεξεργασία νέου Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και
την εκπόνηση Οδηγού Κωδικοποίησης µε υποδείγµατα διοικητικών εγγράφων, ο οποίος θα οµογενοποιεί και θα κατηγοριοποιεί
το σύνολο των υφιστάµενων τύπων διοικητικών εγγράφων και θα
καταγράφει την ηλεκτρονική τους διαχείριση.
2. Οι νέες κωδικοποιήσεις ενσωµατώνουν το σύνολο των τυπικών και άτυπων διαδικασιών που εφαρµόζει η Διοίκηση.
3. Η Ειδική Επιτροπή αποτελείται από ειδικούς επιστήµονες
και εµπειρογνώµονες στα αντικείµενα του έργου που της ανατίθεται, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως Πρόεδρος και ένας ως

αναπληρωτής του. Η Ειδική Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει
το έργο της εντός ενός (1) έτους από τον διορισµό των µελών
της. Ο Υπουργός που είναι αρµόδιος για την ψηφιακή διακυβέρνηση δύναται µε απόφασή του να παρατείνει το έργο της για όσο
χρόνο κρίνει σκόπιµο, λαµβάνοντας υπόψη την απόδοσή της και
τον εκτιµώµενο υπολειπόµενο αναγκαίο για την ολοκλήρωση του
έργου χρόνο.
4. Για τη σύσταση και λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής εφαρµόζονται τα ειδικώς οριζόµενα στην παράγραφο 2, του άρθρου
67, του νόµου 4622/2019 (Α’ 133). Εάν η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης του άρθρου 66, του νόµου 4622/2019 (Α’133), δεν
έχει συγκροτηθεί µέχρι τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής
του παρόντος, η γνώµη της παραγράφου 2, του άρθρου 67, του
ως άνω νόµου, δίνεται από τον Γενικό Γραµµατέα Νοµικών και
Κοινοβουλευτικών Θεµάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
5. Η Ειδική Επιτροπή οφείλει να ενηµερώνει για την πρόοδο
των εργασιών της την Κ.Ε.Κ. σε τριµηνιαία βάση. Για το διάστηµα
µέχρι τη συγκρότηση της Κ.Ε.Κ. ενηµερώνει τον Γενικό Γραµµατέα Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων.
6. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 66 και 67 του νόµου
4622/2019 (Α’ 133), µε την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος µπορούν επίσης να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 47
Σύσταση Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας
στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, µε κύρια αποστολή την κυλιόµενη µέτρηση και αποτύπωση
των διοικητικών βαρών, τα οποία προκύπτουν από τη νοµοθεσία
και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης προς όλους τους πολίτες, επιχειρήσεις και δηµοσίους υπαλλήλους, καθώς και την
σύνταξη ετήσιων αναφορών για τις τάσεις της γραφειοκρατίας
στην Ελλάδα µε ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους.
2. Οι ετήσιες αναφορές του Παρατηρητηρίου δηµοσιεύονται
τον Φεβρουάριο του επόµενου, από το έτος αναφοράς, έτους,
µαζί µε τις βασικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από τους αρµόδιους φορείς στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος Απλούστευσης Διαδικασιώνµαζί µε την επίπτωση που είχαν στα µεγέθη
των διοικητικών βαρών.
3. Είναι δυνατή η σύναψη προγραµµατικής συµφωνίας µεταξύ
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για την ανάπτυξη και κατάρτιση
των ειδικών στατιστικών του Παρατηρητηρίου καθώς και τη διάχυση και επικοινωνία της σχετικής στατιστικής πληροφορίας
µέσω της έκδοσης σχετικού δελτίου αποτύπωσης των διοικητικών βαρών από την τελευταία. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να συνάπτει ειδικότερες συµφωνίες και να
προβαίνει σε συνεργασίες µε υφιστάµενα τοµεακά παρατηρητήρια για την καλύτερη επεξεργασία της στατιστικής πληροφορίας.
4. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζει το Εθνικό Πρόγραµµα
Απλούστευσης Διαδικασιών και τον Υπουργό που είναι αρµόδιος
για την ψηφιακή διακυβέρνηση, σε κάθε σχετικό θέµα και ειδικώς
ως προς τις τριµηνιαίες αναφορές του προς τον Πρωθυπουργό,
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ρυθµίζουν το ανωτέρω Πρόγραµµα.
5. Το Παρατηρητήριο δύναται, εφόσον του ζητηθεί, να υποστηρίξει τα Υπουργεία ή άλλους εποπτευόµενους δηµόσιους φορείς ή ανεξάρτητες αρχές, στη µέτρηση και αποτίµηση των
διοικητικών βαρών που προκύπτουν από µεµονωµένες δράσεις
ή πρωτοβουλίες τους. Επιπλέον, υποστηρίζει τη διαδικασία κατάρτισης των Αναλύσεων Συνεπειών Ρυθµίσεων νοµοσχεδίων ή
την αξιολόγηση αποτελεσµάτων εφαρµογής ρυθµίσεων του άρθρου 56 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) που διενεργεί η Προεδρία της
Κυβέρνησης, µέσω της παροχής στοιχείων από τις µετρήσεις διοικητικών βαρών που πραγµατοποιεί, εφόσον αυτό ζητηθεί από
τις υπηρεσίες της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
6. Για τις ανάγκες του Παρατηρητηρίου συστήνονται στο
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Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης οκτώ (8) θέσεις οι οποίες
καλύπτονται µε πρόσληψη µέσω ΑΣΕΠ ή µε αποσπάσεις από
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σύµφωνα µε το άρθρο 55
του ν. 4623/2019 (Α’ 134). Οι κλάδοι, οι κατηγορίες εκπαίδευσης
και τα προσόντα των θέσεων καθορίζονται µε την προκήρυξη των
θέσεων ή την πρόσκληση για αποσπάσεις.
7. Η µεθοδολογία µέτρησης, ο τρόπος παρουσίασης των αναφορών και κάθε άλλο σχετικό θέµα εφαρµογής του παρόντος
άρθρου καθορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ψηφιακής διακυβέρνησης Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 48
Σύσταση Επιτροπής υψηλού επιπέδου για τον Ψηφιακό
και Διοικητικό Μετασχηµατισµό της Ελλάδας
1. Συστήνεται Επιτροπή υψηλού επιπέδου για τον Ψηφιακό και
Διοικητικό Μετασχηµατισµό της Ελλάδας, υπαγόµενη στον αρµόδιο για θέµατα ψηφιακής διακυβέρνησης Υπουργό, για την
υποβοήθηση του έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σκοπός της Επιτροπής είναι:
(α) η µελέτη και η υποβολή προτάσεων σε σχέση µε τα θέµατα
και τα ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όπως ενδεικτικά η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, το Εθνικό Ευρυζωνικό σχέδιο, η Κυβερνοασφάλεια, το
Εθνικό Πλαίσιο Απλούστευσης Διαδικασιών και Μείωσης της
Γραφειοκρατίας,
(β) η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδος,
(γ) η δηµιουργία της στρατηγικής ενεργειών και του πλάνου
δράσεων που θα συντελεστούν για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό
και την απλούστευση των διαδικασιών,
(δ) ο συντονισµός των δράσεων όλων των αρµόδιων Υπουργείων και φορέων στο πλαίσιο των ενεργειών που θα
πρΟ.Τ.Α.θούν και εγκριθούν για την επίτευξη των στόχων του
έργου, όπως τα παραπάνω προκύψουν και συνδιαµορφωθούν,
µέσα από διαβούλευση και ανάπτυξη συλλογικών δράσεων µε
εκπροσώπους της κοινωνίας, ιδρυµάτων, κρατικών δοµών και
φορέων, και
(ε) η συνεργασία µε την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» του άρθρου
114 του ν. 4622/2019(Α’ 133) και η υποβολή προτάσεων προς την
τελευταία για την επίτευξη των στόχων του έργου της.
2. Η Επιτροπή αποτελείται από πρόσωπα εγνωσµένου κύρους
και ειδικούς εµπειρογνώµονες από τον χώρο της πολιτικής, της
επιστήµης και των γραµµάτων και των τεχνών, τα οποία δεν λαµβάνουν, για τη συµµετοχή τους σε αυτή, οποιαδήποτε αποζηµίωση ή αµοιβή, εκτός των οδοιπορικών τους, δηλαδή των
εξόδων διαµονής και µετακίνησής τους. Η Επιτροπή εδρεύει
στην Καλλιθέα, στις εγκαταστάσεις της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης και υποστηρίζεται γραµµατειακά από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης.
3. Με απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ψηφιακής διακυβέρνησης Υπουργού, ρυθµίζεται κάθε ζήτηµα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία, την υποστήριξη από υπηρεσίες, τους
πόρους, τη στελέχωση και κάθε δραστηριότητα στην οποία προβαίνει προς την επίτευξη των σκοπών της.
Άρθρο 49
Σύσταση Αυτοτελούς Τµήµατος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
1. Συνιστάται Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) το οποίο υπάγεται στον Υπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
2. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Π.Σ.Ε.Α. είναι: (α) Ο σχεδια-
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σµός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση των υπηρεσιών
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και των εποπτευόµενων από αυτό διοικητικών δοµών, σε περίπτωση πολέµου, έντασης, κρίσης ή έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης, και η ρύθµιση
κάθε θέµατος που σχετίζεται µε τον σχεδιασµό αυτό. β. Η σύνταξη, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Σχεδίων Π.Σ.Ε.Α. αρµοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε
συνεργασία µε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας, καθώς και
των σχετιζόµενων µε αυτά Μνηµονίων Επιβαλλοµένων Ενεργειών. γ. Η συνεργασία µε τις οργανωτικές δοµές ΠΑΜ-ΠΣΕΑ του
ΓΕΕΘΑ και των λοιπών υπουργείων. δ. Η διατύπωση εισηγήσεων
για τη διαχείριση κρίσεων και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Υπουργείου. ε. Η σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού δαπανών επί θεµάτων Π.Σ.Ε.Α.. ζ. Η µέριµνα για την
κατάρτιση και εκπαίδευση επί θεµάτων Π.Σ.Ε.Α. α) του προσωπικού του Τµήµατος και β) του προσωπικού του Υπουργείου,
προς εξασφάλιση της προστασίας των ανωτέρω και των πάσης
φύσεως υποδοµών και υλικού που ανήκουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον πόλεµο και την ειρήνη, κατά τις κείµενες και λοιπές κανονιστικές διαδικασίες. η. Η µέριµνα για την
παρακολούθηση και εφαρµογή των διατάξεων του Εθνικού Κανονισµού Ασφαλείας (ΕΚΑ), καθώς και της Απόφασης του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013/488/ΕΕ, της 23ης
Σεπτεµβρίου 2013, σχετικά µε τους κανόνες ασφαλείας για την
προστασία των διαβαθµισµένων πληροφοριών της ΕΕ, δηµοσιευµένης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ στις 15/10/2013 (L
274/1) από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. θ. Η µέριµνα για τη χορήγηση και την άρση εξουσιοδοτήσεων χειρισµού διαβαθµισµένου υλικού στο προσωπικό του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. ι. Η µέριµνα για την ρύθµιση κάθε σχετικού θέµατος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε
φορά διατάξεις που αφορούν θέµατα Π.Σ.Ε.Α..
3. Για την επιλογή και τοποθέτηση του προϊσταµένου του Τµήµατος Π.Σ.Ε.Α. ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
Άρθρο 50
Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας
και λοιπές διατάξεις
1. Στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. Η οργανωτική δοµή του άρθρου
15 του π.δ. 82/2017 (Α’ 117) µεταφέρεται ως σύνολο θέσεων, αρµοδιοτήτων και προσωπικού στη νέα Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας.
2. Στη Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συστήνεται θέση µετακλητού Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, ο οποίος επιλέγεται και τοποθετείται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού.
3. Η θέση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας δύναται να καλυφθεί από το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από το
ένστολο ή πολιτικό προσωπικό των Υπηρεσιών που υπάγονται
στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και στο Λιµενικό Σώµα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή σε εποπτευόµενους από αυτά φορείς,
καθώς και από καθηγητές ΑΕΙ, κατά παρέκκλιση του άρθρου 24
του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
4. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής.
β. Μεταπτυχιακό τίτλο, συναφή µε την ειδικότητα ή συναφή µε
τις αρµοδιότητες (ως γνωστικά αντικείµενα) της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας.
γ. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 28 και 29 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει.
δ. Επαγγελµατική εµπειρία συναφή µε τις αρµοδιότητες της
Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας.
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5. Οι Διευθύνσεις και τα Τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, δύνανται να στελεχώνονται από το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
από το ένστολο ή πολιτικό προσωπικό Υπηρεσιών που υπάγονται
στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και στο Λιµενικό Σώµα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή εποπτευόµενους από αυτά φορείς, καθώς
και από Υπηρεσίες του Δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα ή Ν.Π.Δ.Δ., κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύει.
6. Για τις αποσπάσεις προσωπικού για τη στελέχωση των Διευθύνσεων και Τµηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης εφαρµόζονται
οι παράγραφοι 1 εώς 3 και 5 του άρθρου 55 του ν. 4623/2019
(Α’ 134) και µπορούν να ανανεωθούν για µια ακόµα τριετία µε
απόφαση του αρµόδιου Υπουργού.
7. Με τον Οργανισµό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να µετονοµάζονται οι υφιστάµενες οργανικές µονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, να
εξειδικεύονται οι υφιστάµενες αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης ή να µεταφέρονται µεταξύ αυτών.
8. Για τη διασφάλιση της άµεσης λειτουργίας των υπηρεσιών
της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, επιτρέπεται µεταβατικά, µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό Κώδικα, η τοποθέτηση σε θέσεις προϊσταµένων των οργανικών τους µονάδων,
υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο
84 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύει. Για την τοποθέτηση
των υπαλλήλων συνεκτιµώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειµένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.
9. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:
«Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται, σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 346 της Σ.Λ.Ε.Ε., στις
δηµόσιες συµβάσεις και στους διαγωνισµούς µελετών που
άπτονται του τοµέα της Κυβερνοασφάλειας, στο µέτρο που η
εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες, τη δηµοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη µε την προστασία των ουσιωδών συµφερόντων
κυβερνοασφάλειάς της.»
10. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στην οργανωτική
δοµή, το προσωπικό και τις αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας που συστήνεται µε το παρόν.
Άρθρο 51
Λοιπά οργανωτικά ζητήµατα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019 (Α’ 134)
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ως τελικός υπογράφων για την έκδοση κάθε διοικητικής πράξης που αφορά σε ενέργεια ή απόφαση του προηγούµενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ορίζεται ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή το αρµόδιο διοικητικό όργανο του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο οποίο έχει µεταβιβαστεί η σχετική αρµοδιότητα ή το δικαίωµα υπογραφής µε «εντολή
Υπουργού».»
2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019 (Α’ 134)
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ως τελικός υπογράφων
για την έκδοση κάθε διοικητικής πράξης που αφορά σε ενέργεια
ή απόφαση του προηγούµενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ορίζεται ο Υπουργός του υπουργείου υποδοχής ή το αρµόδιο διοικητικό όργανό του Υπουργείου υποδοχής στο οποίο έχει
µεταβιβαστεί η σχετική αρµοδιότητα ή το δικαίωµα υπογραφής
µε «εντολή Υπουργού».»
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 55 του ν. 4623/2019 (Α’ 134)
προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Μεταβατικά και µέχρι την 31.12.2019, η σχετική πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρώτου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου δεν απαιτείται.»
4. Στο άρθρο 22 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) προστίθεται εδάφιο
τρίτο ως εξής:
«Στο Τµήµα αυτό δύνανται να προσλαµβάνονται δύο (2) µετακλητοί συνεργάτες επικοινωνιολόγοι ή ένας δηµοσιογράφος και
ένας νοµικός. Για την πρόσληψη δηµοσιογράφου, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν. 4622/2019 (Α’
133).»
5. Οι θέσεις προσωπικού µε έµµισθη εντολή και οι θέσεις του
προσωπικού επί θητεία των άρθρων 38 και 39, αντιστοίχως, του
π.δ. 82/2017 (Α’ 117) διατηρούνται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από την ηµεροµηνία ισχύος του π.δ. 81/2019 (Α’
119).
6. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019 (Α’
134) τροποποιείται το εδάφιο δεύτερο ως εξής:
«Για την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταµένων των νέων
οργανικών µονάδων κάθε επιπέδου, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του Υπαλληλικού Κώδικα και οι θέσεις Προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης προκηρύσσονται εντός τεσσάρων (4) µηνών.
7. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019 (Α’
134) προστίθενται εδάφια τρίτο και τέταρτο ως εξής:
«Εάν το προεδρικό διάταγµα του Οργανισµού του Υπουργείου
εκδοθεί σε χρόνο µετά την προκήρυξη των ανωτέρω θέσεων, η
διαδικασία επιλογής συνεχίζεται, εφόσον οι αρµοδιότητες των
οργανικών µονάδων δεν έχουν αλλάξει ουσιωδώς, γεγονός που
πιστοποιείται προς το Α.Σ.Ε.Π. µε διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση που το προεδρικό διάταγµα του Οργανισµού του Υπουργείου εκδοθεί µετά
την επιλογή των νέων προϊσταµένων σύµφωνα µε τις διαδικασίες
του Υπαλληλικού Κώδικα, οι προϊστάµενοι συνεχίζουν τη θητεία
τους, εφόσον οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών στις οποίες προΐστανται δεν έχουν µεταβληθεί ουσιωδώς, γεγονός που διαπιστώνεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»
8. Η παράγραφος 3α του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (Α’ 134)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κεντρικές υποδοµές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) που
αναπτύσσει, λειτουργεί παραγωγικά και διαχειρίζεται η Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
(ΓΓΠΣΔΔ) αποτελούν την κεντρική Υπολογιστική Υποδοµή του
Δηµοσίου, στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να εγκατασταθούν
έως την 01.01.2022 όλες οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρµογές
και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήµατα που διατηρούν όλα τα
Υπουργεία, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ανεξάρτητες Αρχές και η Κ.Τ.Π. Α.Ε.
και αφορούν σε συναλλαγές µε πολίτες, επιχειρήσεις και τη δηµόσια διοίκηση. Οι υποδοµές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud)
των ανωτέρω φορέων µεταφέρονται και περιέρχονται στην κυριότητα της ΓΓΠΣΔΔ για το σκοπό αυτόν. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων δεν εφαρµόζονται στα διαβαθµισµένα
συστήµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εξωτερικών του Λιµενικού Σώµατος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών. Επιπλέον, οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων
δεν εφαρµόζονται στα συστήµατα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συµφωνηµένου επιπέδου (Service Level Agreement – SLA) στους ανωτέρω φορείς. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρµογές και
πληροφοριακά συστήµατα και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του
παρόντος.»
9. Η παράγραφος 3β του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (Α’134)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Από τη δηµοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η προµήθεια νέου εξοπλισµού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών
χρήσης πλατφόρµας λογισµικού από τους Φορείς του Δηµόσιου
Τοµέα και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα κατά την έννοια του
άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138). Από την απαγόρευση αυτή
εξαιρούνται τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής
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Αµύνης και οι εποπτευόµενοι φορείς τους, το Λιµενικό Σώµα του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Εθνική
Υπηρεσία Πληροφοριών.»
10. Μετά το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 5 της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), όπως αυτή
προστέθηκε µε το άρθρο 20 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με ίδια απόφαση µπορεί να τροποποιείται η διάρθρωση της
ΕΥΔΕ – ΤΠΕ, όσον αφορά στη σύσταση νέων µονάδων, στη µετονοµασία υπαρχουσών µονάδων και στον επιµερισµό αρµοδιοτήτων ανάµεσα σε αυτές και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά
την οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας.»
11. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού Τοµέα του άρθρου 34 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) µετονοµάζεται σε Γενική
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού Τοµέα και Δηµόσιας Διοίκησης.
12. Το άρθρο 38 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης καταργούνται. Οι οργανικές δοµές των άρθρων 39 και 40 του ίδιου νόµου µεταφέρονται
ως σύνολο θέσεων, αρµοδιοτήτων και προσωπικού στη µετονοµασθείσα Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού Τοµέα και
Δηµόσιας Διοίκησης.
13. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας
Διοίκησης υπάγεται, από την ψήφιση του παρόντος νόµου, ως
οργανική µονάδα στο σύνολό της στην Γενική Διεύθυνση Υποδοµών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δηµόσιας Διοίκησης.
14. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 61
του ν. 4623/2019 (Α’ 134) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με τον ως άνω Οργανισµό δύνανται να µετονοµάζονται οι
υφιστάµενες οργανικές µονάδες, να εξειδικεύονται οι υφιστάµενες αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων του Υπουργείου ή να
µεταφέρονται µεταξύ αυτών.»
15. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του
ν. 4623/2019 (Α’ 134) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την επίτευξη των σκοπών της, η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. δύναται
να υλοποιεί, να εκτελεί, να διαχειρίζεται ή να παρέχει, εν γένει
υπηρεσίες για την υλοποίηση προγραµµάτων, δράσεων και
έργων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, των λοιπών Υπουργείων, του Δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τα οποία αφορούν στον τοµέα της
πληροφορικής, της ψηφιακής τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των νέων και ανοικτών τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένων των νέων τεχνολογιών µεγάλων
δεδοµένων, τεχνητής νοηµοσύνης και µηχανικής µάθησης και γενικότερα στην προώθηση, διάχυση και µεταφορά τεχνογνωσίας
επί των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών και των εφαρµογών τους, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευση
και στην προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηµατισµού.»
16. Το δέκατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του
ν. 4623/2019 (Α’ 134) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την προώθηση του σκοπού της η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. µπορεί
να ιδρύει ή/και να συµµετέχει στην ίδρυση νέων εταιρειών, στο
κεφάλαιο νέων ή υφιστάµενων εταιρειών της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και να προβαίνει σε συνέργειες, κοινές δράσεις
και χρηµατοδοτήσεις νοµικών προσώπων στα οποία συµµετέχει
στο πλαίσιο του σκοπού της.»
17. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος η άσκηση των πάσης φύσεως εµπραγµάτων, ενοχικών και λοιπών δικαιωµάτων, δικαστικών υποθέσεων και πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Ε.Δ.Ε.Τ.
Α.Ε., ασκούνται από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτής. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. υποκαθιστά την
Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. ανεξαιρέτως σε κάθε έργο που υλοποιεί η Ε.Δ.Ε.Τ.
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Α.Ε. κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, ενδεικτικά, προπαρασκευαστικές πράξεις διακήρυξης, πρόσκλησης καθώς και τις
υπέρ της ή τις εις βάρος της εγγυητικές επιστολές.».
18. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 58 του
ν. 4623/2019 (Α’ 134), αντικαθίσταται ως εξής:
«H Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. δύναται να ορίζεται ως τελικός δικαιούχος
ή και ως φορέας υλοποίησης των ως άνω έργων, προγραµµάτων
και δράσεων ή να συµπράττει µε δηµόσιους ή άλλους µη κερδοσκοπικούς φορείς για την υλοποίηση έργων, προγραµµάτων και
δράσεων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης υπογράφοντας σχετικές προγραµµατικές ή άλλες συµβάσεις
ή συµφωνίες ή και να εκτελεί έργα για λογαριασµό αυτών ως τελικός δικαιούχος και φορέας υλοποίησης αυτών.»
19. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του
ν. 4623/2019 (Α’ 134) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η απόσπαση στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. υπαλλήλων, µονίµων και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
φορέων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά
την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138).»
20. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 58
του ν. 4623/2019 (Α’ 134) προστίθενται εδάφια δεύτερο, τρίτο,
τέταρτο, πέµπτο, έκτο, έβδοµο και όγδοο ως εξής:
«Για την απόσπαση απαιτείται αίτηση των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία υποβάλλεται ύστερα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.. Η πρόσκληση του
προηγούµενου εδαφίου δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και περιλαµβάνει τον αριθµό των απαιτούµενων
θέσεων, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με
κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
Υπουργού του φορέα προέλευσης, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ.
της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης: α) διενεργείται η απόσπαση για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) ετών, β) διακόπτεται η απόσπαση πριν τη λήξη
της, γ) παρατείνεται η απόσπαση κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) ετών από τη λήξη της.
Με τη διακοπή ή τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης, οι υπάλληλοι επιστρέφουν στις θέσεις που υπηρετούσαν πριν την ανωτέρω απόσπασή τους. Οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να
αναλάβουν στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. οποιεσδήποτε θέσεις συµπεριλαµβανοµένων και των θέσεων ευθύνης. Σε περίπτωση που ο
αποσπώµενος υπάλληλος δικαιούται επίδοµα θέσης ευθύνης,
λόγω ανάληψης καθηκόντων σε θέση προϊσταµένου στην
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., το συγκεκριµένο επίδοµα θα καταβάλλεται από
την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση στην οποία
ο υπάλληλος ανήκει οργανικά.»
21. Η παράγραφος 10 του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 (Α’ 134)
αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Όλα τα ειδικότερα θέµατα, τα σχετικά µε το Οργανόγραµµα, την εσωτερική διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των
υπηρεσιών και διευθύνσεων της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., τα αναγκαία
προσόντα και τις διαδικασίες επιλογής του προσωπικού, των στελεχών και των συνεργατών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα
προσωπικού, στελεχών, συνεργατών, εσωτερικής οργάνωσης
και λειτουργίας της, που δεν ρυθµίζεται από τις διατάξεις του
παρόντος και τις λοιπές κείµενες διατάξεις, ρυθµίζονται µε το
καταστατικό της το οποίο καταρτίζεται, τροποποιείται και κωδικοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του ν. 4548/2018 (Α’104), όπως ισχύει. Με τη θέση σε
ισχύ του παρόντος, παύουν οι οποιεσδήποτε διευθυντικές αρµοδιότητες των διευθυντών των διευθύνσεων της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. µε
βάση το ισχύον Οργανόγραµµα (Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Λειτουργίας Υποδοµών, Διεύθυνση Διοικητικών Λειτουργιών και Οικονοµικής Διαχείρισης, Διεύθυνση
Πληροφοριακών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Εφαρµογών) και καταργούνται οι αντίστοιχες θέσεις του ισχύοντος Οργανογράµµατος. Με το καταστατικό της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., ρυθµίζονται
περαιτέρω όλα τα θέµατα που αφορούν στην επωνυµία, στην
έδρα, στον σκοπό και τους στόχους της, στο µετοχικό κεφάλαιο,
στην αύξηση και στη µείωσή του, στην έκδοση των µετοχών και
των προσωρινών τίτλων, στα δικαιώµατα των µετόχων, στη σύγ-
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κληση, στη συγκρότηση, στη λειτουργία και στις αρµοδιότητες
της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συµβουλίου και της
Γνωµοδοτικής Επιτροπής, στις αρµοδιότητες του Προέδρου και
Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου, του Διευθύνοντος Συµβούλου και του Γενικού Διευθυντή, στους πόρους
της εταιρείας και στην περιουσία της, στους ελεγκτές, στην εταιρική χρήση, στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, στη λύση και
στην εκκαθάριση της εταιρείας και σε κάθε άλλο σχετικό θέµα
που προβλέπεται από την κείµενη για τις ανώνυµες εταιρείες νοµοθεσία. Οποιοδήποτε θέµα δεν ρυθµίζεται από το καταστατικό,
καθορίζεται από το θεσµικό πλαίσιο των Ανωνύµων Εταιρειών και
των φορέων της έρευνας και της τεχνολογίας του άρθρου 13α
του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, αναλογικά εφαρµοζόµενο. Μετά
τη θέση σε ισχύ του παρόντος και µέχρι την ολοκλήρωση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρείται σε
ισχύ το ισχύον καταστατικό της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. συµπληρωµατικά
µε τις διατάξεις του παρόντος και το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για
την Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.. Όπου οι διατάξεις του παρόντος έρχονται σε
σύγκρουση ή διαφοροποιούνται από το καταστατικό της Ε.Δ.Ε.Τ.
Α.Ε. ή από άλλες διατάξεις, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.»
22. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 58 του
ν. 4623/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος,
του καταστατικού της και συµπληρωµατικά του νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών αναλογικά εφαρµοζόµενες, όπως κάθε φορά
ισχύουν.»
23. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 44 του ν. 4623/2019 (Α’
134) διαγράφεται η περίπτωση ιε’ και η περίπτωση ιστ’ αναριθµείται σε ιε’.
24. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 του ν. 4623/2019 (Α’
134) προστίθενται περιπτώσεις ια’, ιβ’, ιγ’ και ιδ’ ως εξής:
«(ια) η εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών
Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.), (ιβ) η διεκπεραίωση
κάθε θέµατος αρµοδιότητας του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αφορά το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων
και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.), (ιγ) η διεκπεραίωση όλων των
διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου
Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.), σε
συνδυασµό µε τον ν. 4487/2017 (Α’ 116), (ιδ) η επεξεργασία σχεδίων υπουργικών αποφάσεων των άρθρων 29, 30, 31, 32, 33 και
38 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).»
25. Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του
π.δ. 82/2017, µεταφέρεται ως αρµοδιότητα στο Τµήµα Ψηφιακής
Οικονοµίας και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Διεύθυνσης Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο µετονοµάζεται σε Τµήµα
Ψηφιακής Οικονοµίας, Επενδύσεων και Ψηφιακών Δεξιοτήτων.
26. Όπου στο Κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) αναφέρεται ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
27. Στις εξαιρέσεις του εδαφίου ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) προστίθενται και οι φορείς του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 52
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης
1. Ιδρύεται Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης, µε
διεύθυνση gov.gr, της οποίας η παραγωγική λειτουργία, καθώς
και η τεχνολογική ανάπτυξη και υποστήριξη, ανήκει στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη αποτελεί το κεντρικό σηµείο παροχής
ηλεκτρονικών ψηφιακών υπηρεσιών τις οποίες σωρεύει υποχρεωτικά από όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Για την
παροχή των ηλεκτρονικών ψηφιακών υπηρεσιών από την ΕΥΠ
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης απαιτείται η
έγκριση της ΕΥΠ.
2. Η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλού-

στευσης Διαδικασιών είναι αρµόδια για την ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας και δράσης που σχετίζεται µε τη στρατηγική και την
επιχειρησιακή ανάπτυξη της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, σε ό,τι
αφορά στον ανασχεδιασµό διοικητικών διαδικασιών των υφισταµένων και µελλοντικώς εντασσόµενων ψηφιακών υπηρεσιών σε
αυτήν.
3. Κάθε φορέας συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης, προκειµένου οι ηλεκτρονικές ψηφιακές υπηρεσίες που
παρέχονται µέσα από τους επιµέρους ιστοτόπους, να παρέχονται πλέον από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη. Όλοι οι ιστότοποι των
φορέων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να µεταφερθούν στην
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης σε διευθύνσεις
µε κατάληξη gov.gr µέχρι τις 31.03.2020. Για τη µεταφορά ιστοτόπων της ΕΥΠ στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης απαιτείται η έγκριση της ΕΥΠ.
4. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται και
τηρείται Μητρώο Δικτυακών Τόπων και Εφαρµογών της Ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης. Το Μητρώο θα βρίσκεται αναρτηµένο
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης και θα είναι
πλήρως προσβάσιµο από τους φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης,
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα απαραίτητα τεχνικά
και οργανωτικά µέτρα που οφείλουν να εφαρµόσουν οι Φορείς
της γενικής κυβέρνησης για τη συντήρηση και τακτική επικαιροποίηση του Μητρώου Δικτυακών Τόπων και Εφαρµογών. Η δήλωση των δικτυακών τόπων ιστοτόπων και εφαρµογών στο
Μητρώο Δηµοσίων Ιστοτόπων και Εφαρµογών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1, άρθρο 8, Κεφάλαιο Β’, του ν. 4591/2019,
καθίσταται υποχρεωτική µέχρι τις 31.03.2020.
5. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται και
τηρείται Μητρώο Ψηφιακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Δηµόσιας
Διοίκησης. Το Μητρώο θα βρίσκεται αναρτηµένο στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης και θα είναι πλήρως προσβάσιµο από τους φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης, τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά
µέτρα που οφείλουν να εφαρµόσουν οι Φορείς της γενικής κυβέρνησης για τη συντήρηση και τακτική επικαιροποίηση του Μητρώου Ψηφιακών Υπηρεσιών. Η δήλωση των Ψηφιακών
Υπηρεσιών στο Μητρώο καθίσταται υποχρεωτική µέχρι τις
31.03.2020.
6. Στο άρθρο 5 του ν. 3979/2011 (Α’138) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«Κάθε φορέας της γενικής κυβέρνησης εκπληρώνει την υποχρέωση του παρόντος άρθρου µε τη φιλοξενία σχετικής µε το
συγκεκριµένο φορέα ιστοσελίδας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της
Δηµόσιας Διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται η διαδικασία και τα απαραίτητα τεχνικά
και οργανωτικά µέτρα που οφείλουν να εφαρµόσουν οι ως άνω
Φορείς της γενικής κυβέρνησης για τη δηµιουργία και λειτουργία
των οικείων δικτυακών τόπων των φορέων κάτω από την Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης.»
ΜΕΡΟΣ ΙΒ’
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Άρθρο 53
Εξαιρέσεις από την εφαρµογή όρων συλλογικών
ρυθµίσεων
Στο άρθρο 3 του ν. 1876/1990(Α’ 27), όπως ισχύει, προστίθεται
νέα παράγραφος 8. Το άρθρο 3 του ν. 1876/1990 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 3
Είδη συλλογικών συµβάσεων εργασίας
και αρµοδιότητα σύναψής τους
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1. Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας διακρίνονται:
α. Σε εθνικές γενικές, που αφορούν τους εργαζόµενους όλης
της Χώρας.
β. Σε κλαδικές που αφορούν τους εργαζόµενους περισσότερων οµοειδών ή συναφών εκµεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων ορισµένης πόλης ή περιφέρειας ή και όλης της Χώρας.
γ. Σε επιχειρησιακές, που αφορούν τους εργαζόµενους µιας
εκµετάλλευσης ή επιχείρησης.
δ. Σε εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές που αφορούν τους εργαζόµενους ορισµένου επαγγέλµατος και των συναφών προς το
επάγγελµα αυτό ειδικοτήτων όλης της Χώρας.
ε. Σε τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές, που αφορούν τους εργαζόµενους ορισµένου επαγγέλµατος ή και των συναφών ειδικοτήτων συγκεκριµένης πόλης ή περιφέρειας.
2. Οι κλαδικές, επιχειρησιακές και εθνικές ή τοπικές οµοιοεπαγελµατικές συλλογικές συµβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους εργασίας δυσµενέστερους για τους εργαζόµενους
από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόµου.
3. Οι εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας συνάπτονται από τις τριτοβάθµιες οργανώσεις των εργαζοµένων και
τις αναγνωριζόµενες ως ευρύτερης εκπροσώπησης οργανώσεις
των εργοδοτών ή πανελλήνιας έκτασης. Στην έννοια των συνταξιοδοτικών θεµάτων, που δεν µπορεί να αποτελέσουν περιεχόµενο συλλογικής σύµβασης εργασίας, περιλαµβάνεται και η
µεταβολή, αµέσως ή εµµέσως, της σχέσης ασφαλίστρου εργαζοµένου και εργοδότη, η µεταβίβαση του βάρους εν λόγω ή εν
µέρει τακτικών εισφορών ή εισφορών για αναγνώριση προϋπηρεσιών από τον ένα στον άλλο καθώς και η σύσταση ειδικών ταµείων ή λογαριασµών, που χορηγούν περιοδικές παροχές
συντάξεων ή εφάπαξ βοήθηµα µε επιβάρυνση του εργοδότη.
4. Οι κλαδικές συµβάσεις συνάπτονται από πρωτοβάθµιες ή
δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που καλύπτουν εργαζοµένους ανεξάρτητα από το επάγγελµα ή την ειδικότητά
τους, οµοειδών ή συναφών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και
από εργοδοτικές οργανώσεις.
Ειδικά για τους εργαζοµένους στον κλάδο των Τραπεζών οι
κλαδικές συµβάσεις δύνανται να συνάπτονται και από µεµονωµένους εργοδότες, οι οποίοι εκπροσωπούνται µε κοινό εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, εφόσον οι καλούµενοι ή
καλούντες για διαπραγµατεύσεις εργοδότες είτε καλύπτουν τουλάχιστον το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) των εργαζοµένων στον
κλάδο είτε είναι οι τουλάχιστον πέντε (5) µεγαλύτεροι εργοδότες, µε κριτήριο τους εργαζοµένους που απασχολούν. Οι λοιποί
εργοδότες δικαιούνται να µετέχουν στις διαπραγµατεύσεις και
να υπογράφουν τη συλλογική σύµβαση.
Σε περίπτωση µη ορισµού κοινού εκπροσώπου ή εκπροσώπων
από τους εργοδότες ή άρνησης προσέλευσης στις διαπραγµατεύσεις ή αποτυχίας των διαπραγµατεύσεων εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του ν. 1876/1990.
5. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις συνάπτονται, κατά
σειρά προτεραιότητας, από συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης που καλύπτουν τους εργαζόµενους ή, σε περίπτωση
που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση, από
ένωση προσώπων, και πάντως ανεξάρτητα από την κατηγορία,
τη θέση ή την ειδικότητα των εργαζοµένων στην επιχείρηση και,
εφόσον αυτές ελλείπουν, από τις αντίστοιχες πρωτοβάθµιες κλαδικές οργανώσεις και από τον εργοδότη.
Η ένωση προσώπων του προηγούµενου εδαφίου συστήνεται
τουλάχιστον από τα τρία πέµπτα (3/5) των εργαζοµένων στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθµού εργαζοµένων σε
αυτήν και χωρίς η διάρκεια της να υπόκειται σε χρονικό περιορισµό. Εάν µετά την τυχόν σύσταση ένωσης προσώπων για το
σκοπό της παραγράφου αυτής, πάψει να συντρέχει η προϋπόθεση της συµµετοχής των τριών πέµπτων (3/5) των εργαζοµένων
στην επιχείρηση, η οποία απαιτείται για τη σύσταση της, διαλύεται, χωρίς άλλη διατύπωση. Για δε τα λοιπά θέµατα που αφορούν
την ένωση προσώπων εξακολουθεί να εφαρµόζεται η περίπτωση
γγ’ του εδαφίου α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.
1264/1982 (Α’ 79).
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6. Οι εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις συνάπτονται από την πλευρά των εργαζοµένων από δευτεροβάθµιες ή πρωτοβάθµιες οµοιοεπαγγελµατικές συνδικαλιστικές
οργανώσεις πανελλήνιας έκτασης.
Από την πλευρά των εργοδοτών, οι εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις συνάπτονται από εργοδοτικές οργανώσεις ευρύτερης εκπροσώπησης ή πανελλήνιας έκτασης.
7. Οι τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις συνάπτονται από οµοιοεπαγγελµατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων, πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες,
τοπικού χαρακτήρα και από εργοδοτικές οργανώσεις.
8. Οι εθνικές και τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές και κλαδικές
συλλογικές συµβάσεις είναι δυνατόν να θεσπίζουν ειδικούς
όρους ή να εξαιρούν από την εφαρµογή συγκεκριµένων όρων
τους εργαζοµένους που απασχολούνται σε ειδικής κατηγορίας
επιχειρήσεις όπως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας, νοµικά
πρόσωπα µη κερδοσκοπικού σκοπού και επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, όπως κατ' εξοχήν
επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής
ή πτωχευτικής διαδικασίας ή εξωδικαστικού συµβιβασµού ή εξυγίανσης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µετά από γνώµη του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας, εξειδικεύονται τα κριτήρια για τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται και καθορίζονται οι κατηγορίες όρων των συλλογικών
συµβάσεων που εξαιρούνται για τις επιχειρήσεις αυτές και κάθε
σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσης διάταξης, ιδίως
για τη λήψη µέτρων προστασίας των υφισταµένων θέσεων εργασίας, ειδικά για κάθε επιχείρηση.»
Άρθρο 54
Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζοµένων και
Οργανώσεων Εργοδοτών
Στο άρθρο 6 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει, προστίθενται νέες
παράγραφοι 4 και 5 και το άρθρο 6 του
ν. 1876/1990
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 6
Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συµβάσεων
εργασίας-Νοµιµοποίηση εκπροσώπων
1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας
έχουν:
α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών όλων των βαθµίδων στο πεδίο της δραστηριότητάς τους,
καθώς και οι ενώσεις προσώπων µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόµου αυτού.
Ειδικότερα για την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόµου
αυτού, από την πλευρά των εργαζοµένων, ικανότητα για σύναψη
συλλογικής σύµβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική
τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση. Για τις υπόλοιπες συλλογικές συµβάσεις εργασίας του άρθρου 3 αυτού του νόµου,
από την πλευρά των εργαζοµένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στο πεδίο ισχύος της
συλλογικής σύµβασης εργασίας.
β. Κάθε εργοδότης για τους εργαζόµενους που απασχολεί
στην επιχείρηση του.
γ. Για τους εργαζοµένους σε δικηγορικά, σε συµβολαιογραφικά και άλλα γραφεία η σχετική συλλογική σύµβαση θα υπογράφεται ή η διαιτητική διαδικασία θα διεξάγεται µεταξύ της
συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων και του οικείου
Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο υπάγονται οι εργοδότες.
2. Κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας είναι ο αριθµός των
εργαζοµένων που ψήφισε στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη
διοίκησης.
Αµφισβήτηση της αντιπροσωπευτικότητας µπορεί να εγερθεί
µε προσφυγή συνδικαλιστικής οργάνωσης, αρµόδιας να υπογράψει αντίστοιχη συλλογική σύµβαση εργασίας, µέσα σε προθεσµία (10) ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου που
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προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 2 στην επιθεώρηση
εργασίας, οπότε και αναστέλλονται οι διαπραγµατεύσεις.
Η προσφυγή κρίνεται από την επιτροπή του άρθρου 15 του ν.
1264/1982, η οποία αποφασίζει µέσα σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερών. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται απόφαση µέσα στην
παραπάνω προθεσµία, ο πρόεδρος της επιτροπής υποχρεούται
να εκδώσει µόνος του απόφαση µέσα σε 48 ώρες.
Κατά της απόφασης αυτής της επιτροπής δεν χωρεί άσκηση
εφέσεως.
Η διάταξη αυτή ισχύει ανάλογα και όταν προκύψει περίπτωση
αµφισβήτησης της αρµοδιότητας εργοδοτικής οργάνωσης κατά
την υπογραφή συλλογικών συµβάσεων εργασίας.
3.α. Για τη νοµιµοποίηση των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των καταστατικών τους. β. Για τη νοµιµοποίηση των εκπροσώπων της
ένωσης προσώπων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις της ιδρυτικής της πράξης.
4. α)Όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων,
οι ενώσεις προσώπων εργαζοµένων και οι οργανώσεις των εργοδοτών και ειδικά αυτές που συνάπτουν συλλογικές συµβάσεις
εργασίας ή και ορίζουν εκπροσώπους τους στις διοικήσεις των
φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και στα συλλογικά όργανα αυτού,
έχουν υποχρέωση να εγγράφονται στο Μητρώο Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων Εργαζοµένων και Οργανώσεων Εργοδοτών του
Υπουργείου που τηρείται στο πληροφοριακό σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
β) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δηµιουργείται Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζοµένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.), στο οποίο τηρούνται τα ακόλουθα
στοιχεία: α) το καταστατικό της συνδικαλιστικής οργάνωσης και
οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και η τυχόν πράξη διάλυσής της, β) ο αριθµός των µελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης που έλαβαν µέρος στις εκλογές για ανάδειξη διοίκησης, γ)
η σύνθεση των οργάνων διοίκησης αυτής, δ) η έδρα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και στοιχεία επικοινωνίας και ε) οι οικονοµικές της καταστάσεις, εφόσον υφίστανται κρατικές ή
συγχρηµατοδοτούµενες πηγές χρηµατοδότησης στην ίδια την
οργάνωση ή στις συνδεδεµένες µε αυτή οντότητες.
γ) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δηµιουργείται
Γενικό
Μητρώο
Οργανώσεων
Εργοδοτών
(ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι οργανώσεις εργοδοτών και στο οποίο τηρούνται τα ακόλουθα στοιχεία: α) το καταστατικό της οργάνωσης εργοδοτών και οι τυχόν
τροποποιήσεις αυτού καθώς και η τυχόν πράξη διάλυσής της, β)
ο αριθµός των µελών της οργάνωσης εργοδοτών που έλαβαν
µέρος στις εκλογές για ανάδειξη διοίκησης, γ) η σύνθεση των
οργάνων διοίκησης αυτής, δ) η έδρα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και στοιχεία επικοινωνίας, ε) ο αριθµός των εργαζοµένων
που απασχολεί κάθε µέλος της εργοδοτικής οργάνωσης και στ)
οι οικονοµικές της καταστάσεις, εφόσον υφίστανται κρατικές ή
συγχρηµατοδοτούµενες πηγές χρηµατοδότησης στην ίδια την
οργάνωση ή στις συνδεδεµένες µε αυτή οντότητες.
δ)Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικά µε τη δηµιουργία του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζοµένων και
Οργανώσεων Εργοδοτών, τη δηµοσιότητα των στοιχείων του και
κάθε αναγκαία τεχνική λεπτοµέρεια καθώς και τη χορήγηση πληροφοριών σε σχέση µε τα στοιχεία του µητρώου και µε την τήρηση της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
ιδίως σε σχέση µε την αντιπροσωπευτικότητα συνδικαλιστικών
οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών.
5. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και λοιπών οργάνων διοίκησης Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζοµένων και
Οργανώσεων Εργοδοτών συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων κήρυξης απεργίας, σύµφωνα µε τους όρους του ν.
1264/1982, όπως ισχύει, λαµβάνονται µε ψηφοφορία, η οποία
µπορεί να διεξάγεται και µε ηλεκτρονική ψήφο και µε όρους που
διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη µυστικότητα, όπως θα ορίζεται
από το καταστατικό αυτών.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
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σεων ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέµα
για την εφαρµογή της παρούσης διάταξης.»
Άρθρο 55
Συρροή συλλογικών ρυθµίσεων
Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 1876/1990, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 3 και το
άρθρο 10 του ν. 1876/1990 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 10
Συρροή
1. Αν η σχέση εργασίας ρυθµίζεται από περισσότερες ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις εργασίας, εφαρµόζεται η πιο ευνοϊκή
για τον εργαζόµενο.
Η σύγκριση και η επιλογή των διατάξεων γίνεται κατά τις παρακάτω ενότητες:
α) ενότητα αποδοχών,
β) λοιπά θέµατα.
2. Κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση συρροής µε οµοιοεπαγγελµατική συλλογική σύµβαση εργασίας.
Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής
διαδικασίας ή εξωδικαστικού συµβιβασµού ή οικονοµικής εξυγίανσης, η επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας υπερισχύει της κλαδικής, εφόσον στην κλαδική δεν προβλέπονται
εξαιρέσεις από την εφαρµογή όρων της σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από γνώµη της Ολοµέλειας του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας, εξειδικεύονται οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων
που εξαιρούνται και καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσης διάταξης, ιδίως για τη λήψη µέτρων προστασίας των υφιστάµενων θέσεων εργασίας, ειδικώς για κάθε
επιχείρηση.
3. Η εθνική κλαδική ή οµοιοεπαγγελµατική συλλογική σύµβαση
δεν υπερισχύει αντίστοιχης τοπικής.»
Άρθρο 56
Επέκταση συλλογικών ρυθµίσεων
Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 όπως
ισχύουν, αντικαθίστανται, προστίθεται νέα παράγραφος 4 και η
παράγραφος 4 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει, αναριθµείται σε
5. Το άρθρο 11 του ν. 1876/1990 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 11
Προσχώρηση και επέκταση εφαρµογής
1. Συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες που δεν δεσµεύονται από συλλογική σύµβαση εργασίας µπορούν να προσχωρήσουν από κοινού σε συλλογική σύµβαση εργασίας που
αφορά την κατηγορία τους. Συνδικαλιστική οργάνωση εργαζοµένων µπορεί να προσχωρήσει σε συλλογική σύµβαση εργασίας,
από την οποία δεσµεύεται ήδη ο εργοδότης. Η προσχώρηση γίνεται µε ιδιωτικό έγγραφο, που γνωστοποιείται στα µέρη που
έχουν συνάψει τη συλλογική σύµβαση εργασίας, κατατίθεται στις
κατά τόπους υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Στην
περίπτωση της προσχώρησης ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του νόµου αυτού.
Προσχώρηση σε επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας
δεν είναι δυνατό να γίνει από εργοδότη ή συνδικαλιστική οργάνωση άλλης επιχείρησης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι δυνατόν να εγκριθεί το Πόρισµα του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας και να κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική, για
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όλους τους εργαζόµενους, συλλογική σύµβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση µε τους εξής όρους:
2.1. Για την επέκταση συλλογικής σύµβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης απαιτείται:
α) αίτηση που υποβάλλεται από οποιοδήποτε από τους δεσµευόµενους από αυτή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
β) τεκµηρίωση των επιπτώσεων της επέκτασης στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση και κοινοποίηση αυτής στο Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας.
2.2. Το Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
λαµβάνοντας υπόψη:
α) την αίτηση για επέκταση,
β) την τεκµηριωµένη βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του
Υπουργείου ότι η συλλογική ρύθµιση δεσµεύει ήδη εργοδότες,
που απασχολούν ποσοστό µεγαλύτερο του 50% των εργαζοµένων του κλάδου ή του επαγγέλµατος και
γ) το πόρισµα διαβούλευσης των δεσµευοµένων µερών, ενώπιον του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας, για την αναγκαιότητα
της επέκτασης και τις επιπτώσεις της στην ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων, τη λειτουργία του ανταγωνισµού και την απασχόληση.
2.3. Επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή εξωδικαστικού συµβιβασµού ή οικονοµικής εξυγίανσης, ανεξαρτήτως εάν στην επεκτεινόµενη συλλογική ρύθµιση προβλέπονται εξαιρέσεις από την
εφαρµογή όρων για εργαζόµενους σε επιχειρήσεις, σύµφωνα µε
την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990, µπορούν να
εξαιρούνται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του Ανωτάτου
Συµβουλίου Εργασίας, ως προς όρους ή ως προς το σύνολο της
συλλογικής σύµβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης, που
κηρύσσεται υποχρεωτική.
3. Η επέκταση ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
στην Εφηµερίδα Κυβερνήσεως και η ισχύς της λήγει τρεις (3)
µήνες µετά την πάροδο ισχύος της συλλογικής ρύθµισης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από γνώµη της Ολοµέλειας του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας, είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι περιπτώσεις
των επιχειρήσεων που εξαιρούνται και κάθε σχετικό θέµα για την
εφαρµογή της παρούσης διάταξης, ιδίως για τη λήψη µέτρων
προστασίας των υφιστάµενων θέσεων εργασίας, ειδικά για κάθε
επιχείρηση.
5. Για τους εργαζόµενους στη γεωργία, κτηνοτροφία και συναφείς εργασίες καθώς και για τους κατ` οίκον εργαζόµενους, οι
παραπάνω διατάξεις για την προσχώρηση και επέκταση συλλογικής σύµβασης εργασίας ισχύουν για τις συµβάσεις που συνάπτονται αντίστοιχα στους κλάδους αυτούς.»
Άρθρο 57
Επίλυση συλλογικών διαφορών µε διαιτησία
α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990,
όπως ισχύει, αντικαθίστανται και το άρθρο 16 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 16
Διαιτησία
(Πρώτος Βαθµός)
1. Η προσφυγή στη διαιτησία µπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε συµφωνία των µερών. Ειδικά για τις δηµόσιες επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α’ του ν.
3429/2005, όπως ισχύει, απαιτείται και η εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 56 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.
2. Είναι δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία µονοµερώς από
οποιοδήποτε µέρος, ως έσχατο και επικουρικό µέσο επίλυσης
συλλογικών διαφορών εργασίας, µόνον στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν η συλλογική διαφορά αφορά επιχειρήσεις δηµόσιου χα-
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ρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική
σηµασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού
συνόλου κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του
ν. 1264/1982, όπως συµπληρώθηκε µε τις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 3 του ν. 1915/1990 και όπως αυτές ορίζονται στο Κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/2005, όπως ισχύει σε συνδυασµό µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.
β) εάν η συλλογική διαφορά αφορά στη σύναψη συλλογικής
σύµβασης εργασίας και αποτύχουν οριστικά οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των µερών και η επίλυση της επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος
συνδεόµενο µε τη λειτουργία της ελληνικής οικονοµίας.
Οριστική αποτυχία των διαπραγµατεύσεων θεωρείται ότι
υπάρχει, εφόσον σωρευτικώς:
(αα) έληξε η κανονιστική ισχύς τυχόν υπάρχουσας συλλογικής
σύµβασης εργασίας σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
2 της ΠΥΣ 6/2012 και
(ββ) έχει εξαντληθεί κάθε άλλο µέσο συνεννόησης και συνδικαλιστικής δράσης, ενώ το µέρος που προσφεύγει µονοµερώς
στη διαιτησία, συµµετείχε στη διαδικασία µεσολάβησης και αποδέχθηκε την πρόταση µεσολάβησης.
Η αίτηση µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία πρέπει να περιέχει και πλήρη αιτιολογία σχετικά µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων που την δικαιολογούν, η δε διαιτητική απόφαση που
εκδίδεται επί αυτής είναι άκυρη εάν δεν περιέχει και πλήρη αιτιολογία σχετικά µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων που δικαιολογούν τη µονοµερή προσφυγή στη διαιτησία.
Εάν η συλλογική διαφορά αφορά επιχείρηση του Κεφαλαίου
Α’ του ν. 3429/2005, όπως ισχύει σε συνδυασµό µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, στην αίτηση επισυνάπτεται η γνώµη της διυπουργικής επιτροπής
δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών του άρθρου 10 του ν.
3429/2005, όπως ισχύει, επί της συλλογικής διαφοράς.
3. Η διαιτησία διεξάγεται από έναν διαιτητή ή από Τριµελή Επιτροπή Διαιτησίας, αν το ζητήσει ένα εκ των µερών. Στην περίπτωση µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, διεξάγεται από Τριµελή Επιτροπή Διαιτησίας.
4. Ο διαιτητής ή οι διαιτητές της Τριµελούς Επιτροπής Διαιτησίας, ο ορισµός ενός εκ των διαιτητών ως προέδρου της Επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, επιλέγονται µε συµφωνία
των µερών από τον κατάλογο διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. και σε περίπτωση ασυµφωνίας µε κλήρωση. Εντός σαράντα οκτώ (48)
ωρών από την προσφυγή στη διαιτησία, η αρµόδια υπηρεσία του
Ο.ΜΕ.Δ. καλεί τα µέρη να προσέλθουν σε καθορισµένο τόπο και
ώρα για την επιλογή διαιτητή ή Επιτροπής Διαιτησίας και του
προέδρου της, καθώς και των αναπληρωτών τους. Η επιλογή ή
η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον του προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ. ή του
οριζοµένου από αυτόν εκπροσώπου του. Κάθε µέρος έχει το δικαίωµα να εκφράσει µία φορά άρνηση για το κληρωθέν πρόσωπο. Ο διαιτητής και η Τριµελής Επιτροπή Διαιτησίας οφείλουν
να αναλάβουν τα καθήκοντά τους εντός πέντε (5) εργάσιµων
ηµερών από τον ορισµό τους.
5. Ο διαιτητής και η Επιτροπή Διαιτησίας έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τον µεσολαβητή. Μελετούν όλα τα στοιχεία και πορίσµατα, που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της µεσολάβησης και
τα πρόσθετα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία
της διαιτησίας και κυρίως τα οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία, την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας και την οικονοµική
κατάσταση των ασθενέστερων επιχειρήσεων της παραγωγικής
δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά,
την πρόοδο στη µείωση του κενού ανταγωνιστικότητας και στη
µείωση του µοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του
προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας,
καθώς και την εξέλιξη της αγοραστικής δύναµης του µισθού».
6. Η διαιτητική απόφαση πρέπει να περιέχει πλήρη και τεκµηριωµένη αιτιολογία σχετικά µε τους όρους που τίθενται σε αυτή
και οι οποίοι δεν µπορούν να έρχονται σε αντίθεση ή να τροποποιούν προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας. Στη διαιτητική απόφαση διατυπώνονται ρητώς όλοι οι κανονιστικοί όροι.
Κανονιστικοί όροι άλλων εν ισχύι συλλογικών ρυθµίσεων εξακο-
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λουθούν να ισχύουν µε τη διαιτητική απόφαση. Η πληρότητα της
αιτιολογίας ελέγχεται δικαστικά, σύµφωνα µε το άρθρο 16Β του
παρόντος.
7. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες
από την ανάληψη των καθηκόντων του διαιτητή ή της Επιτροπής
Διαιτησίας, αν προηγήθηκε µεσολάβηση, και σε διάστηµα
τριάντα πέντε (35) ηµερών, αν δεν προηγήθηκε. Η απόφαση της
Επιτροπής Διαιτησίας λαµβάνεται οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία.
Η διαιτητική απόφαση κοινοποιείται από την αρµόδια υπηρεσία
του Ο.ΜΕ.Δ. εντός πέντε (5) ηµερών από εκδόσεώς της στα δεσµευόµενα από αυτή µέρη.
8. Η απόφαση της διαιτησίας εξοµοιώνεται µε συλλογική σύµβαση εργασίας και ισχύει από την εποµένη της υποβολής της αίτησης για µεσολάβηση, εκτός εάν τα µέρη συµφωνήσουν
διαφορετικά.
9. Στις περιπτώσεις προσφυγής στη διαιτησία αναστέλλεται η
άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας για διάστηµα δέκα (10)
ηµερών από την ηµέρα προσφυγής του».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Άρθρο 58
Καθυστέρηση δεδουλευµένων αποδοχών
Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 7 του ν. 2112/1920 (Α’ 67), όπως
ισχύει, τροποποιείται και το άρθρο 7 του ν. 2112/1990 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 7
Μονοµερής βλαπτική µεταβολή όρων της σύµβασης
Πάσα µονοµερής µεταβολή των όρων της υπαλληλικής συµβάσεως βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελία
ταύτης, δι` ήν ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόµου. Ως
µια τοιαύτη θεωρείται εν πάση περιπτώσει η µετάθεσις του υπαλλήλου εις γραφείον λειτουργούν εν τη αλλοδαπή, εφόσον δεν
αποδέχεται την µετάθεσιν ο µετατιθέµενος υπάλληλος.
Επίσης, θεωρείται µονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων
εργασίας η πέραν των δύο (2) µηνών καθυστέρηση καταβολής
των δεδουλευµένων αποδοχών του εργαζοµένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.»
Άρθρο 59
Μέτρα για την προστασία εργαζοµένων
µερικής απασχόλησης
Η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990 (Α’ 101),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται και το άρθρο 38 του ν. 1892/1990
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 38
Μερική απασχόληση
1. Κατά την κατάρτιση της σύµβασης εργασίας ή κατά τη διάρκεια της ο εργοδότης και ο µισθωτός µπορούν µε έγγραφη ατοµική σύµβαση να συµφωνήσουν, ηµερήσια ή εβδοµαδιαία ή
δεκαπενθήµερη ή µηνιαία εργασία, για ορισµένο ή αόριστο
χρόνο, η οποία θα είναι µικρότερης διάρκειας από την κανονική
(µερική απασχόληση).
Αν η συµφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή δεν γνωστοποιηθεί εντός οκτώ (8) ηµερών από την κατάρτισή της στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκµαίρεται η πλήρης απασχόληση
του µισθωτού.
2. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου νοείται ως:
α) «εργαζόµενος µερικής απασχόλησης», κάθε εργαζόµενος
µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας, του οποίου οι ώρες
εργασίας, υπολογιζόµενες σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία, δεκαπενθήµερη ή µηνιαία βάση είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο
εργασίας του συγκρίσιµου εργαζόµενου µε πλήρη απασχόληση,
β) «συγκρίσιµος εργαζόµενος µε πλήρη απασχόληση», κάθε

εργαζόµενος πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται στην
ίδια επιχείρηση µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας, και
εκτελεί ίδια ή παρόµοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες.
Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιµος εργαζόµενος µε
πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται µε αναφορά στη συλλογική ρύθµιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόµενος αν είχε
προσληφθεί µε πλήρη απασχόληση. Οι εργαζόµενοι µε σύµβαση
ή σχέση εργασίας µερικής απασχόλησης δεν επιτρέπεται να αντιµετωπίζονται δυσµενώς σε σχέση µε τους συγκρίσιµους εργαζόµενους µε κανονική απασχόληση, εκτός εάν συντρέχουν
αντικειµενικοί λόγοι οι οποίοι τη δικαιολογούν, όπως η διαφοροποίηση στο ωράριο εργασίας.
3. Κατά την κατάρτιση της σύµβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο µισθωτός µπορούν µε έγγραφη ατοµική σύµβαση να συµφωνήσουν κάθε µορφή απασχόλησης εκ
περιτροπής.
Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ηµέρες την εβδοµάδα ή κατά λιγότερες εβδοµάδες το
µήνα ή κατά λιγότερους µήνες το έτος ή και συνδυασµός αυτών
κατά πλήρες ηµερήσιο ωράριο εργασίας.
Η παρεχόµενη από το άρθρο αυτό προστασία καλύπτει και
τους απασχολούµενους µε βάση τις συµφωνίες του προηγούµενου εδαφίου.
Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης µπορεί,
αντί καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, να επιβάλει σύστηµα
εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρηση του, η διάρκεια
της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) µήνες
στο ίδιο ηµερολογιακό έτος, µόνο εφόσον προηγουµένως προβεί
σε ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους νόµιµους εκπροσώπους
των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 260/2006
και του ν. 1767/1988.
Αν η συµφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή αν η συµφωνία ή η απόφαση του εργοδότη δεν γνωστοποιηθούν εντός
οκτώ (8) ηµερών από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία
Επιθεώρηση Εργασίας, τεκµαίρεται η πλήρης απασχόληση του
µισθωτού.
4. Ως εκπρόσωποι των εργαζοµένων, για την εφαρµογή της
προηγούµενης παραγράφου ορίζονται κατά την εξής σειρά προτεραιότητας:
α) οι εκπρόσωποι από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης ή της εκµετάλλευσης, η οποία
καλύπτει κατά το καταστατικό της εργαζόµενους, ανεξάρτητα
από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητα τους,
β) οι εκπρόσωποι των υφιστάµενων συνδικαλιστικών οργανώσεων της επιχείρησης ή της εκµετάλλευσης,
γ) το συµβούλιο εργαζοµένων,
δ) εάν ελλείπουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και συµβούλιο
εργαζοµένων, η ενηµέρωση και διαβούλευση γίνεται µε το σύνολο των εργαζοµένων. Η ενηµέρωση µπορεί να γίνει µε εφάπαξ
ανακοίνωση σε εµφανές και προσιτό σηµείο της επιχείρησης. Η
διαβούλευση πραγµατοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο
εργοδότης.
5. Οι έγγραφες ατοµικές συµβάσεις των προηγούµενων παραγράφων πρέπει να περιλαµβάνουν:
α) τα στοιχεία ταυτότητας των συµβαλλοµένων,
β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης
ή τη διεύθυνση του εργοδότη, γ) τον χρόνο της απασχόλησης,
τον τρόπο κατανοµής και τις περιόδους εργασίας,
δ) τον τρόπο αµοιβής και
ε) τους τυχόν όρους τροποποίησης της σύµβασης.
Σε εποχικές ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις οι έγγραφες ατοµικές συµβάσεις, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, γίνονται για ηµερήσια ή εβδοµαδιαία περίοδο εργασίας.
6. Σε κάθε περίπτωση, η απασχόληση κατά την Κυριακή ή άλλη
ηµέρα αργίας, ως και η νυκτερινή εργασία συνεπάγεται την καταβολή της νόµιµης προσαύξησης.
7. Αν η µερική απασχόληση έχει καθοριστεί µε ηµερήσιο ωράριο µικρότερης διάρκειας από το κανονικό, η παροχή της συµφωνηµένης εργασίας των µερικώς απασχολούµενων πρέπει να
είναι συνεχόµενη και να παρέχεται µία φορά την ηµέρα.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στους
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οδηγούς αυτοκινήτων µεταφοράς µαθητών, νηπίων και βρεφών
και στους συνοδούς αυτών που εργάζονται στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς και
στα νηπιαγωγεία, καθώς και στους καθηγητές που εργάζονται
στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και µέσης εκπαίδευσης.
8. Καταγγελία της σύµβασης εργασίας λόγω µη αποδοχής από
τον µισθωτό εργοδοτικής πρότασης για µερική απασχόληση
είναι άκυρη.
9. Οι αποδοχές των εργαζοµένων µε σύµβαση ή σχέση εργασίας µερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές
του συγκρίσιµου εργαζοµένου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της µερικής απασχόλησης.
10. Οι µερικώς απασχολούµενοι µισθωτοί έχουν δικαίωµα ετήσιας άδειας µε αποδοχές και επίδοµα αδείας, µε βάση τις αποδοχές που θα ελάµβαναν εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της
αδείας τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρµόζονται αναλόγως
οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του α.ν.
539/1945, όπως ισχύει.
11. Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέραν από τη
συµφωνηθείσα, ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνηση του θα ήταν αντίθετη µε την καλή πίστη.
Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συµφωνηµένης, ο µερικώς
απασχολούµενος δικαιούται αντίστοιχης αµοιβής µε προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό (12%) επί της συµφωνηθείσας αµοιβής
για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει. O µερικώς
απασχολούµενος µπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν
της συµφωνηµένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαµβάνει
χώρα κατά συνήθη τρόπο. Σε κάθε περίπτωση η πρόσθετη αυτή
εργασία δύναται να πραγµατοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο µέχρι
τη συµπλήρωση του πλήρους ηµερήσιου ωραρίου του συγκρίσιµου εργαζοµένου.
12. Ο πλήρως απασχολούµενος σε επιχειρήσεις πλέον των είκοσι (20) ατόµων, έχει δικαίωµα µετά τη συµπλήρωση ενός ηµερολογιακού έτους εργασίας να ζητήσει τη µετατροπή της
σύµβασης εργασίας του από πλήρη σε µερική απασχόληση, µε
δικαίωµα επανόδου σε πλήρη απασχόληση, εκτός αν η άρνηση
του εργοδότη δικαιολογείται από τις επιχειρησιακές ανάγκες.
Ο εργαζόµενος στην αίτησή του πρέπει να προσδιορίζει τη
διάρκεια της µερικής απασχόλησης και το είδος της. Αν ο εργοδότης δεν απαντήσει εγγράφως µέσα σε ένα µήνα θεωρείται ότι
το αίτηµα του εργαζόµενου έχει γίνει δεκτό.
13. Ο µερικώς απασχολούµενος, επί προσφοράς εργασίας µε
ίσους όρους από µισθωτούς της ίδιας κατηγορίας, έχει δικαίωµα
προτεραιότητας για πρόσληψη σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στην ίδια επιχείρηση. Ο χρόνος της µερικής απασχόλησης λαµβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας όπως και για
τον συγκρίσιµο εργαζόµενο. Για τον υπολογισµό της προϋπηρεσίας αυτής, µερική απασχόληση που αντιστοιχεί στον κανονικό
(νόµιµο ή συµβατικό) ηµερήσιο χρόνο του συγκρίσιµου εργαζόµενου αντιστοιχεί σε µία ηµέρα προϋπηρεσίας.
14. Στους εργαζόµενους που καλύπτονται από σύµβαση ή
σχέση εργασίας µε µερική απασχόληση παρέχονται:
α) δυνατότητες συµµετοχής στις δραστηριότητες της επαγγελµατικής κατάρτισης που εφαρµόζει η επιχείρηση υπό συνθήκες ανάλογες µε εκείνες που αφορούν τους εργαζόµενους
πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου,
β) οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στη διάθεση
των άλλων εργαζόµενων στην επιχείρηση.
15. Ο εργοδότης ενηµερώνει τους εκπροσώπους των εργαζόµενων για τον αριθµό των απασχολούµενων µε µερική απασχόληση σε σχέση µε την εξέλιξη του συνόλου των εργαζόµενων,
καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψης εργαζόµενων µε πλήρη
απασχόληση.
16. Με επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας επιτρέπεται η συµπλήρωση ή τροποποίηση των ρυθµίσεων των προηγούµενων παραγράφων.
17. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται για τους µερικώς απασχολούµενους όλες οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
18. Η κατά το παρόν άρθρο µερική απασχόληση µε σχέση ιδιωτικού δικαίου επιτρέπεται και στις δηµόσιες επιχειρήσεις, τους
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οργανισµούς και τους λοιπούς φορείς του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από το άρθρο 14 του ν.
2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύει, µε εξαίρεση το Δηµόσιο, τους
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και
στους φορείς για τους οποίους η µερική απασχόληση προβλέπεται από ειδικούς νόµους ή από διατάξεις κανονισµών που
έχουν κυρωθεί µε νόµο ή έχουν ισχύ νόµου.
Για τη µερική απασχόληση σε επιχειρήσεις, οργανισµούς και
φορείς του προηγούµενου εδαφίου, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του ν. 2190/1994 (Α’ 28) , όπως ισχύει, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου για την αντιµετώπιση εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών
συµφωνείται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας µέχρι έξι
(6) µηνών. Μερική απασχόληση που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις
(4) ώρες ηµερησίως.
Στην τελευταία περίπτωση η σχετική προκήρυξη αποστέλλεται
πριν από τη δηµοσίευση της στο Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής
Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το οποίο οφείλει να ελέγξει αυτήν από
άποψη νοµιµότητας µέσα σε δέκα (10) ηµέρες.
Οι ανωτέρω συµβάσεις που καταρτίζονται για την κάλυψη
έκτακτων ή επειγουσών αναγκών λήγουν αυτοδικαίως µε την πάροδο της συµφωνηθείσας διάρκειας τους, χωρίς να απαιτείται
προς τούτο καµία άλλη διατύπωση, η δε για οποιονδήποτε λόγο
ανανέωσή τους ή µετατροπή τους σε σύµβαση ή σχέση εργασίας
αορίστου χρόνου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη».
Άρθρο 60
Αναβάθµιση του ρόλου του πληροφοριακού
συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ» στην καταγραφή της εργασίας και
της παροχής υπηρεσιών
1. Συµβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών, απασχολούµενων σε
έως δύο λήπτες των υπηρεσιών αυτών σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, και οι
απασχολούµενοι µε εργόσηµο σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν.
3863/2010, όπως ισχύει, καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης, καθώς και για την επιβολή κυρώσεων σε
περίπτωση παραβίασής της.
Άρθρο 61
Άρση αβεβαιότητας των αποσπασµένων στην Ελλάδα εργαζοµένων επιχειρήσεων µε έδρα στο Ηνωµένο
Βασίλειο µε αφορµή την ενδεχόµενη αποχώρηση
του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στο Ηνωµένο
Βασίλειο και οι οποίες, στο πλαίσιο διεθνούς παροχής υπηρεσιών, έχουν ήδη αποσπάσει εργαζόµενους στο έδαφος της Ελλάδας έως την ηµεροµηνία αποχώρησης του Ηνωµένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή πρόκειται να αποσπάσουν εργαζόµενους µετά την ηµεροµηνία αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έως τις
31.12.2020 εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των π.δ. 219/2000
και 101/2016.
Άρθρο 62
Ζητήµατα λειτουργίας συλλογικών οργάνων
Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων
Όπου στο κείµενο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο αναφέρεται ως µέλος συλλογικού οργάνου ο Γενικός Γραµµατέας του
Υπουργείου Εργασίας, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραµµατέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις
του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και του π.δ. 134/2017 (Α’ 168) όπως
ισχύει.
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Άρθρο 63
Παράταση ισχύος της από 28.03.2018 ΕΓΣΣΕ
Η ισχύς της από 28 Μαρτίου 2018 Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας παρατείνεται από την ηµεροµηνία λήξης
της κανονιστικής της ισχύος (30.06.2019) µέχρι τη σύναψη νέας
Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και όχι πέραν τις
31ης.12.2019.
Άρθρο 64
Παράταση της θητείας των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου του Οργανισµού
Μεσολάβησης και Διαιτησίας
Η πενταετής θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, το οποίο συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 10650/Δ1.1956/09.04.2014 (ΥΟΔΔ
233/29.04.2014) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η οποία έληξε την
29.04.2019, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.12.2019.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 65
Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία
Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α’ 130),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται από την παράγραφο 3 του παρόντος
και η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 αναριθµείται
σε 4. Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν.
4554/2018 και προστίθεται νέα παράγραφος 6. Το άρθρο 5 του
ν. 4554/2018 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5
Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία
1. Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητής
Εργασιακών Σχέσεων ή ελεγκτής των Περιφερειακών Ελεγκτικών
Κέντρων Ασφάλισης ή αρµόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ που διαπιστώνει τη µη αναγραφή εργαζοµένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει στον
εργοδότη πρόστιµο ποσού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500)
ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο, κατά δέσµια αρµοδιότητα,
χωρίς προηγούµενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων.
2. Ειδικός Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
ή Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία που, κατά
τη διερεύνηση των αιτιών εργατικού ατυχήµατος, διαπιστώνει τη
µη αναγραφή εργαζοµένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που
τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει στον εργοδότη το πρόστιµο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο, κατά δέσµια αρµοδιότητα, χωρίς προηγούµενη
πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων.
3. Ο αρµόδιος Προϊστάµενος του ελεγκτικού οργάνου που διαπίστωσε την παράβαση αδήλωτης εργασίας υποχρεούται να
δώσει εντολή διενέργειας ενός τουλάχιστον επανελέγχου της
παραβατικής επιχείρησης/εκµετάλλευσης, ο οποίος πραγµατοποιείται εντός χρονικού διαστήµατος δώδεκα (12) µηνών από την
ηµεροµηνία της διαπίστωσης της παράβασης της αδήλωτης εργασίας προκειµένου να ελεγχθεί τυχόν υποτροπή.
Στις περιπτώσεις που η παράβαση της αδήλωτης εργασίας
διαπιστώθηκε από τα όργανα της παραγράφου 2 του άρθρου 5
του παρόντος ή από τα όργανα του άρθρου 259 του ν. 4555/2018
(Α’133) και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.
4144/2013 (Α’ 88) ως ισχύει, ο αρµόδιος Προϊστάµενος του τοπικά αρµόδιου Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
του Σ.ΕΠ.Ε. υποχρεούται να δώσει εντολή σε αρµόδιο Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων για τον ως άνω επανέλεγχο ή επανελέγχους.
4. Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία διαπιστώ-

νεται εντός τριών (3) ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιµο
της παραγράφου 1, ανά εργαζόµενο, επιβάλλεται προσαυξηµένο
ως εξής:
α) κατά 100% για την πρώτη µετά την αρχική παράβαση και
β) κατά 200% για κάθε µεταγενέστερη παράβαση από αυτήν
της περίπτωσης α’, που διαπιστώνεται σε έλεγχο διενεργούµενο
σε διαφορετική ηµεροµηνία.
5. Οι διοικητικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται
πλέον των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από την κείµενη
νοµοθεσία.
6. Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίµου ασκείται προσφυγή
ενώπιον του αρµόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την επίδοσή της, κατά την κείµενη νοµοθεσία. Μέσα στην ίδια προθεσµία η προσφυγή
κοινοποιείται µε µέριµνα του προσφεύγοντος και µε ποινή απαραδέκτου στην αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Η προθεσµία για
την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίµου.»
Άρθρο 66
Δικαίωµα και προϋποθέσεις έκπτωσης
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, όπως
ισχύουν, αντικαθίστανται. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν.
4554/2018, όπως ισχύει, τροποποιείται. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, όπως ισχύει, τροποποιείται ως προς το
δεύτερο εδάφιο της και το άρθρο 6 του ν. 4554/2018 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 6
Δικαίωµα και προϋποθέσεις έκπτωσης
1. Αν, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα του
ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζοµένου
ή των εργαζοµένων που διαπιστώθηκαν, ως αδήλωτοι, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης διάρκειας
τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών, το πρόστιµο της παραγράφου
1 του άρθρου 5 ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000)
ευρώ.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών, όπως αυτές
ορίζονται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου
2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), το πρόστιµο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας
πλήρους απασχόλησης διάρκειας, τουλάχιστον τριών (3) µηνών.
Εφόσον ο χρόνος λειτουργίας της εποχικής επιχείρησης ή εκµετάλλευσης δεν επαρκεί για τη συµπλήρωση του ελάχιστου απαιτούµενου χρόνου απασχόλησης (τρίµηνο), ο εργοδότης
υποχρεούται να συµπληρώσει τον υπόλοιπο χρόνο του τριµήνου
κατά την επόµενη περίοδο λειτουργίας. Διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας περί υποχρέωσης επαναπρόσληψης εργαζοµένων
εποχικών επιχειρήσεων δεν θίγονται.
3. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε µείωση του προσωπικού από την ηµεροµηνία και ώρα του ελέγχου και καθ’ όλη
τη διάρκεια των περιόδων των παραγράφων 1 και 2, κατά περίπτωση.
4. Ως µείωση του προσωπικού, κατά την έννοια της παραγράφου 3, θεωρείται:
α) η µείωση του αριθµού των εργαζοµένων της επιχείρησης ή
εκµετάλλευσης σε αριθµό µικρότερο από τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούνταν κατά την ηµεροµηνία και ώρα του
ελέγχου, προσαυξηµένο κατά τον αριθµό των εργαζοµένων που
προσέλαβε ο εργοδότης, προκειµένου να τύχει της έκπτωσης,
β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζοµένων
από πλήρη σε µερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,
γ) η θέση εργαζοµένων σε διαθεσιµότητα,
δ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται µε πρωτοβουλία του εργοδότη, µέσω προγραµµάτων παροχής κινήτρων εθελούσιας εξόδου και
ε) η οικειοθελής αποχώρηση εργαζοµένου. Αν µειωθεί το προσωπικό, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α’, δ’ και ε’, ο εργοδότης
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υποχρεούται, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία που επήλθε η µείωση, να προβεί σε νέα πρόσληψη
µε τους ίδιους όρους εργασίας, ώστε να διατηρηθεί σταθερός ο
αριθµός των εργαζοµένων της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης. Το
διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία µείωσης του προσωπικού έως αυτήν της νέας πρόσληψης, προσαυξάνει την ελάχιστη περίοδο, κατά την οποία ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να
προβεί σε µείωση προσωπικού.
5. Στην έννοια της µείωσης του προσωπικού της παραγράφου
3 δεν περιλαµβάνονται:
α) η συνταξιοδότηση εργαζοµένου,
β) η λήξη σύµβασης ορισµένου χρόνου που είχε συναφθεί πριν
από την ηµεροµηνία του ελέγχου, λόγω παρόδου της συµφωνηθείσας διάρκειας,
γ) η καταγγελία της σύµβασης εργασίας ύστερα από την υποβολή µήνυσης του εργοδότη κατά εργαζοµένου για αξιόποινη
πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της εργασίας του,
δ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζοµένου και
ε) η αδυναµία ανανέωσης της άδειας διαµονής και πρόσβασης
στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζοµένου.
6. Το δικαίωµα της έκπτωσης παρέχεται, εφόσον ο εργοδότης
αποδεχθεί το πρόστιµο και παραιτηθεί από την άσκηση των προβλεπόµενων ένδικων βοηθηµάτων. Δικαίωµα έκπτωσης δεν παρέχεται όταν ο εργοδότης είναι υπότροπος, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 5.
7. Σε περίπτωση µείωσης του προσωπικού, κατά παράβαση
των διατάξεων του παρόντος, βεβαιώνεται σε βάρος του εργοδότη για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο, κατά δέσµια αρµοδιότητα,
χωρίς προηγούµενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων, το
υπολειπόµενο του αρχικού προστίµου ποσό»
Άρθρο 67
Καταβολή προστίµου και µητρώο παραβατών
για την αδήλωτη εργασία
Στο άρθρο 7 του ν. 4554/2018, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 και το άρθρο 7 του ν. 4554/2018 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 7
Καταβολή προστίµου και µητρώο παραβατών
για την αδήλωτη εργασία
1. Αν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και του ΕΦΚΑ
επιβληθούν σε µία επιχείρηση, εκµετάλλευση ή άλλη εργασία περισσότερα από ένα πρόστιµα για αδήλωτη εργασία του ίδιου εργαζοµένου, που προκύπτουν από έλεγχο κατά τη διάρκεια της
ίδιας ηµέρας, η καταβολή του προστίµου γίνεται άπαξ βάσει της
πράξης επιβολής προστίµου που κοινοποιήθηκε πρώτη στον εργοδότη.
2. Στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δηµιουργείται
«Μητρώο Παραβατών για την Αδήλωτη Εργασία», στο οποίο θα
καταχωρούνται οι επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και γενικώς οι
εργοδότες, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, στους οποίους επιβάλλονται κυρώσεις για απασχόληση εργαζοµένων µε αδήλωτη εργασία. Οι επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβατική
συµπεριφορά θα αποκλείονται από ευµενείς ασφαλιστικές ρυθµίσεις. Οι υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και του ΕΦΚΑ είναι αρµόδιες
για την τήρηση και άµεση ενηµέρωση του µητρώου»
Άρθρο 68
Εξουσιοδοτικές διατάξεις- Έναρξη ισχύος
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4554/2018, όπως
ισχύουν, αντικαθίστανται και η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου
καταργείται και το άρθρο 8 του ν. 4554/2018 διαµορφώνεται ως
εξής:
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«Άρθρο 8
Εξουσιοδοτικές διατάξεις- Έναρξη ισχύος
1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζονται τα ακόλουθα:
α. η διαδικασία επιβολής των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων, του παρόντος Κεφαλαίου και ιδίως προθεσµίες για την
υποβολή αντιρρήσεων κατά πράξεως διοικητικών κυρώσεων, δικαίωµα προηγουµένης ακροάσεως του παραβάτη εργοδότη, η
διαδικασία επανελέγχου της συνδροµής των προϋποθέσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων και µείωσης προβλεπόµενου προστίµου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου,
β. κάθε σχετικό θέµα αναφορικά µε τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μητρώο Παραβατών, σύµφωνα πάντοτε µε το εκάστοτε ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, την ενηµέρωση των αρµοδίων υπηρεσιών είσπραξης ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών και
κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τη διάρκεια διατήρησης των στοιχειών στο Μητρώο, τη χορηγήση στοιχείων σε τρίτους, κάθε αναγκαίο θέµα για την τήρηση της προστασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών, καθώς και τους όρους, το είδος και τη
διάρκεια εξαίρεσης των παραβατών από ρυθµίσεις εξόφλησης
ασφαλιστικών εισφορών και προγράµµατα ενίσχυσης της απασχόλησης.
2. Η ισχύς των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 5 και των
παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018 αρχίζει
από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, από εκδόσεως της οποίας
καταργείται η υπ’ αριθµ. 43614/996/21.08.2018 (Β’ 3521) Υπουργική Απόφαση. Η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.
4554/2018 αρχίζει από την έκδοση της Απόφασης της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 69
Ρύθµιση για την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)
1. Σε βάρος των εργοδοτών που ασφαλίζουν προσωπικό µέσω
Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες µηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές το ΚΕΑΟ δύναται, εκτός των µέτρων αναγκαστικής
είσπραξης που προβλέπονται από τον ΚΕΔΕ, να αναστείλει για
τον εργοδότη τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ
για την υποβολή Α.Π.Δ..
2. Το ΚΕΑΟ ενηµερώνει την αρµόδια για τον έλεγχο του εργοδότη υπηρεσία του ΕΦΚΑ προκειµένου να διενεργηθεί έλεγχος
σχετικά µε τη λειτουργία της επιχείρησης, την ύπαρξη τυχόν συνυπεύθυνων ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων, καθώς και για τη
διαπίστωση του πραγµατικού της απασχόλησης και την τήρηση
της ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Η αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία
του ΕΦΚΑ γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ τα
αποτελέσµατα του ελέγχου.
3. Στις περιπτώσεις αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι συναλλαγές του εργοδότη πραγµατοποιούνται στις
αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Για την περίοδο που ισχύει η
αναστολή, οι Α.Π.Δ. υποβάλλονται από τον εργοδότη µε ψηφιακό
– µαγνητικό µέσο στην αρµόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστηµα του ΕΦΚΑ γίνεται εφόσον καταβάλλονται οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές που
δηλώνονται µε αυτές. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η καταχώριση
στις εξής περιπτώσεις:
α) Κατά την πρώτη µετά την επιβολή της αναστολή, υποβολή
Α.Π.Δ. µε ψηφιακό – µαγνητικό µέσο, αν υποβάλλονται Α.Π.Δ.
µέχρι έξι (6) µισθολογικών περιόδων είναι δυνατή η καταχώριση
αυτών αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον της τελευταίας απαιτητής Α.Π.Δ.. Αν υποβάλλονται Α.Π.Δ.
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περισσότερων των έξι (6) µισθολογικών περιόδων, είναι δυνατή
η καταχώριση αυτών αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού
ποσού εισφορών που δηλώνεται µε τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται.
β) Κατά τη δεύτερη υποβολή Α.Π.Δ. µε ψηφιακό – µαγνητικό
µέσο, αν υποβάλλονται Α.Π.Δ. περισσότερων µισθολογικών περιόδων, είναι δυνατή η καταχώριση αυτών αν έχουν καταβληθεί
οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο (1/3)
του συνολικού ποσού εισφορών που δηλώνεται µε τις Α.Π.Δ. που
υποβάλλονται.
Οι Α.Π.Δ. των οποίων δεν είναι δυνατή η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστηµα του ΕΦΚΑ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρούσα παράγραφο, θεωρούνται µη υποβληθείσες.
4. Μαζί µε τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται µε ψηφιακό – µαγνητικό µέσο στην αρµόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ προσκοµίζονται
υποχρεωτικά τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων τριών (3) ετών του εργοδότη και των συνυπεύθυνων
προσώπων ήτοι τα έντυπα Ε1, Ε2, η δήλωση-πράξη προσδιορισµού ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήµατος για
φυσικά πρόσωπα και τα έντυπα Ν, Ε2, Ε3 και η δήλωση-πράξη
προσδιορισµού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, καθώς και µισθωτήρια συµβόλαια έδρας και παραρτηµάτων. Τα φορολογικά στοιχεία αποστέλλονται στην Κεντρική
Υπηρεσία του ΚΕΑΟ.
5. Η αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του
ΕΦΚΑ, µπορεί να αρθεί µετά από αίτηση του οφειλέτη είτε µετά
από εξόφληση είτε µετά από ρύθµιση της οφειλής υπό την προϋπόθεση της αποστολής στο ΚΕΑΟ των φορολογικών στοιχείων
που προσκόµισε ο εργοδότης και των αποτελεσµάτων του ελέγχου που διενεργήθηκε στην επιχείρηση. Οι Α.Π.Δ. των µισθολογικών περιόδων από τη ρύθµιση της οφειλής και µέχρι την άρση
της αναστολής υποβάλλονται µε ψηφιακό – µαγνητικό µέσο στην
αρµόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους γίνεται, εφόσον καταβάλλονται οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται µε αυτές.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εφαρµογής του παρόντος, όπως και οι τυχόν προϋποθέσεις
περιπτώσεων εργοδοτών που εξαιρούνται από το µέτρο, καθώς
και θέµατα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα για την ενηµέρωση των εργαζοµένων των άνω επιχειρήσεων.
7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται
οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παραγράφου 4 του παρόντος.
Άρθρο 70
Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής
στη ρύθµιση του ν. 4611/2019
Στο άρθρο 13 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 και το άρθρο 13 του ν. 4611/2019 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13
Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση
1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος υποβάλλεται έως 30.09.2019.
2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η
διαδικασία υπαγωγής στη ρύθµιση περιλαµβάνει δύο στάδια,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του παρόντος, η
ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία αφορά στην υποβολή του αιτήµατος για τον προσδιορισµό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήµατος για τον
προσδιορισµό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που
απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι
οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισµού ή µη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθµιση µπορεί να γίνει και µετά

το πέρας της καταληκτικής ηµεροµηνίας, όταν διαβιβαστούν οι
οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο)
για την υπαγωγή στην ρύθµιση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υποβληθεί µετά την 31η.12.2019.»
Άρθρο 71
Παράταση του άρθρου 50 του ν. 4569/2018
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4569/2018 (Α’
179), όπως ισχύουν, τροποποιούνται και το άρθρο 50 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 50
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του ΕΦΚΑ
και του ΕΤΕΑΕΠ
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2020 για την έκδοση κάθε απόφασης µετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4
του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), καθώς και για την έκδοση κάθε άλλης απόφασης κατ’ εφαρµογή οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου µε την οποία προκαλείται
µετακίνηση υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, συµπεριλαµβανοµένης και της
λήξης ή ανάκλησης απόσπασης υπαλλήλων βάσει της οποίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΦΚΑ, απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2020, για την έκδοση κάθε απόφασης µετάταξης ή
απόσπασης υπαλλήλων του «Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ) σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, καθώς και για την
έκδοση κάθε άλλης απόφασης κατ’ εφαρµογή οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου µε την οποία προκαλείται µετακίνηση υπαλλήλων του ΕΤΕΑΕΠ, συµπεριλαµβανοµένης και της
λήξης ή ανάκλησης απόσπασης υπαλλήλων βάσει της οποίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΤΕΑΕΠ, απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
3. Εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες µετάταξης ή απόσπασης και πάσης φύσεως µετακινήσεων
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των παραγράφων 1 και 2
ολοκληρώνονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο».
Άρθρο 72
Παράταση διάρκειας σύµβασης
Η από 14.04.2016 (αριθ. πρωτ. σύµβασης 9/16) διοικητική σύµβαση που αφορά στην «Παροχή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συµφωνηµένου Επιπέδου (SLA) µετάδοσης
δεδοµένων φωνής και εικόνας µέσω ιδιωτικού ιδεατού δικτύου
(ΙΚΑΝΕΤ)», παρατείνεται αυτοδίκαια από τη λήξη της, είτε έως
την ενεργοποίηση του νέου δικτύου εντός έξι (6) µηνών από την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης ύστερα από την ολοκλήρωση
της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για τη δηµιουργία του νέου
δικτύου του ΕΦΚΑ (ΕΦΚΑΝΕΤ) και την έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας (ζεύξη σηµείων) για το σύνολο των σηµείων εφαρµογής του είτε έως την ένταξη του φορέα στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, οπότε
και λύεται αυτοδικαίως.
Η παράταση του προηγούµενου εδαφίου δεν δύναται να εκτείνεται σε χρόνο µετά τις 30.06.2020, κατά την οποία επίσης επέρχεται αυτοδίκαιη λύση.
Άρθρο 73
Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισµών ΕΦΚΑ
και λοιπών φορέων
Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ) υποχρεούται να καταρτίσει το αργότερο µέχρι την 30η Ιουνίου 2021 τους
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εκκρεµείς ισολογισµούς των ετών 2017, 2018 και 2019. Μέχρι το
οριζόµενο στο προηγούµενο εδάφιο χρονικό σηµείο ο ΕΦΚΑ
υποχρεούται να καταρτίσει τους εκκρεµείς ισολογισµούς και
όλων των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων, τοµέων, κλάδων και
λογαριασµών για τα έτη που ανάγονται στην χρονική περίοδο
προ της ένταξής τους στον ΕΦΚΑ. Από το 2020 και για κάθε επόµενη χρήση οι ισολογισµοί υποβάλλονται το αργότερο µέχρι την
30η Ιουνίου του επόµενου έτους κάθε χρήσης.
Άρθρο 74
Ρυθµίσεις Επιλογής Προϊσταµένων ΕΦΚΑ
Το άρθρο 71 του π. δ. 8/2019, όπως ισχύει, αντικαθίσταται και
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 71
Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων
Ως Προϊστάµενοι των Γενικών Διευθύνσεων που συνιστώνται
µε τις διατάξεις του παρόντος επιλέγονται και τοποθετούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, υπάλληλοι
ΠΕ όλων των κλάδων εξαιρουµένης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην οποία προΐσταται υπάλληλος
του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής.
Για την πλήρωση θέσης Προϊσταµένων στις Γενικές Διευθύνσεις του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ) επιλέγονται υπάλληλοι µε τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε
Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων κοινωνικής ασφάλισης».
ΜΕΡΟΣ ΙΓ’
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Άρθρο 75
Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση
δικογράφων και λοιπών εγγράφων στο Συµβούλιο
της Επικρατείας, ψηφιακός διοικητικός φάκελος
1. Στο άρθρο 19 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Το ένδικο µέσο ή βοήθηµα υποβάλλεται αποκλειστικώς µε
ηλεκτρονικά µέσα από την 1η.1.2021 και είναι έγκυρο εφόσον
φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του
άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισµού (ΕΕ) 910/
2014 (ΕΕ L 257).»
2. Στο άρθρο 21 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 8
ως εξής:
«8. Οι προβλεπόµενες από τις ανωτέρω παραγράφους επιδόσεις του δικαστηρίου προς τους διαδίκους γίνονται αποκλειστικώς µε ηλεκτρονικά µέσα από την 1η.01.2021 και είναι έγκυρες
εφόσον το δικόγραφο και η πράξη του Προέδρου περί ορισµού
δικασίµου και εισηγητή φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ.
150/2001 και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27
του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014. Το δικόγραφο και η πράξη του
Προέδρου που έχουν διαβιβαστεί µε ηλεκτρονικά µέσα στη δηλωθείσα µε το δικόγραφο ηλεκτρονική διεύθυνση θεωρείται ότι
επιδόθηκαν µετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιµων ηµερών
από την ηλεκτρονική αποστολή τους. Η παραγόµενη αυτόµατα
από το πληροφοριακό σύστηµα του δικαστηρίου έκθεση για την
ηλεκτρονική αποστολή φέρει προηγµένη ψηφιακή υπογραφή
κατά την ως άνω έννοια. Μετά την 1η.01.2021, εάν η χρήση ηλεκτρονικών µέσων είναι τεχνικά αδύνατη και εφόσον τούτο επιβάλλεται για λόγους επείγοντος, οι επιδόσεις διενεργούνται κατά
τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου.
Αµέσως µόλις καταστεί εκ νέου τεχνικά δυνατή η χρήση των ηλεκτρονικών µέσων, ακολουθεί και η επίδοση µε τα µέσα αυτά.»
3. Στο άρθρο 23 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
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«4. Η έκθεση των απόψεων της Διοίκησης και ο φάκελος που
τη συνοδεύει υποβάλλονται αποκλειστικώς µε ηλεκτρονικά µέσα,
σε µορφή δεκτική περαιτέρω χρήσης και επεξεργάσιµη µε αυτοµατοποιηµένα µέσα, από την 1η.01.2021. Η έκθεση απόψεων και
το διαβιβαστικό έγγραφο, αν υπάρχει, φέρουν υποχρεωτικά προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3
παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014. Στην έκθεση απόψεων πρέπει να επισηµαίνονται διακριτά τα έγγραφα
που αποτελούν περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου που αποστέλλεται και περιέχουν στοιχεία στα οποία η Διοίκηση ζητά να
µην επιτραπεί η πρόσβαση των λοιπών διαδίκων, για τον λόγο ότι
παραβλάπτεται απόρρητο, το οποίο προβλέπεται από ειδικές
διατάξεις.»
4. Στο άρθρο 25 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Το δικόγραφο πρόσθετων λόγων και τα υποµνήµατα των
διαδίκων υποβάλλονται αποκλειστικώς µε ηλεκτρονικά µέσα από
την 1η.01.2021, λαµβάνονται δε υπόψη από το δικαστήριο, µε
την επιφύλαξη των λοιπών προϋποθέσεων των παραγράφων 1
και 2, εφόσον φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά
την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014.»
5. Στο άρθρο 49 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 5
ως εξής:
«5. Το δικόγραφο της παρέµβασης υποβάλλεται αποκλειστικώς µε ηλεκτρονικά µέσα από την 1η.01.2021, λαµβάνεται δε
υπόψη από το δικαστήριο, µε την επιφύλαξη των λοιπών προϋποθέσεων των παραγράφων 1 έως 4, εφόσον φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος
1 του π.δ. 150/2001 και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων
25 έως 27 του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014.»
6. Στο π.δ. 18/1989 προστίθεται άρθρο 70α ως εξής:
«Άρθρο 70α
Ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων
και λοιπών εγγράφων, ψηφιακή δικογραφία
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 15 παράγραφος 1, 27 παράγραφος 1 και των αιτήσεων περί ευεργετήµατος πενίας, όπου
στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται η κατάθεση δικογράφου ή εγγράφου σε έντυπη µορφή, από την 1η.01.2021 νοείται
αποκλειστικώς η ηλεκτρονική κατάθεσή τους, εφόσον τα δικόγραφα ή έγγραφα αυτά φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ.
150/2001 και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27
του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014. Τα εν λόγω δικόγραφα ή έγγραφα που έχουν υποβληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα θεωρείται ότι
κατατέθηκαν, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του δικογράφου ή εγγράφου από το δικαστήριο ηλεκτρονική απόδειξη που
φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια, και περιέχει την έκθεση κατάθεσης.
2. Στα κατατιθέµενα µε ηλεκτρονικά µέσα δικόγραφα ή έγγραφα επισυνάπτονται, ως παραρτήµατα, τα στοιχεία των
οποίων γίνεται επίκληση και κατάλογος των στοιχείων αυτών. Αν
παράρτηµα δικογράφου ή εγγράφου δεν µπορεί, λόγω της
φύσης του, να κατατεθεί µε ηλεκτρονικά µέσα, διαβιβάζεται χωριστά ταχυδροµικώς ή παραδίδεται στη γραµµατεία. Το παράρτηµα κατατίθεται σε ένα αντίγραφο για το δικαστήριο και σε
ισάριθµα των διαδίκων. Ο διάδικος που καταθέτει τα αντίγραφα
αυτά βεβαιώνει ότι είναι πανοµοιότυπα. Αν, λόγω του όγκου ενός
στοιχείου, στο δικόγραφο ή έγγραφο που κατατίθεται µε ηλεκτρονικά µέσα επισυνάπτονται µόνον αποσπάσµατα, κατατίθεται
στη γραµµατεία το στοιχείο αυτούσιο ή πλήρες αντίγραφό του.
Στο ηλεκτρονικό σύστηµα του Δικαστηρίου καταχωρίζονται οι
σχετικές πληροφορίες, προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση όλων των διαδίκων στο στοιχείο αυτό.
3. Επί ηλεκτρονικής κατάθεσης κάθε είδους δικογράφου ή εγγράφου στο δικαστήριο εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
του π.δ. 40/2013 (Α’ 75).
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4. Εάν η κατάθεση δικογράφου ή εγγράφου µε ηλεκτρονικά
µέσα είναι τεχνικά αδύνατη για λόγους που αφορούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα του δικαστηρίου ή του φορέα που µεσολαβεί,
ο χρήστης ενηµερώνει αµέσως για την αδυναµία αυτή τη γραµµατεία µε κάθε πρόσφορο µέσο, σηµειώνοντας:
α) το είδος του δικογράφου ή εγγράφου που επιθυµεί να καταθέσει,
β) κατά περίπτωση, την προθεσµία που προβλέπεται ή έχει
ταχθεί για την κατάθεση του δικογράφου ή εγγράφου,
γ) τη φύση της διαπιστωθείσας τεχνικής αδυναµίας, προκειµένου οι υπηρεσίες του δικαστηρίου ή του φορέα που µεσολαβεί
να εξακριβώσουν αν αυτή οφείλεται σε µη διαθεσιµότητα του
ηλεκτρονικού συστήµατος που χρησιµοποιεί το δικαστήριο ή του
φορέα που µεσολαβεί. Σε περίπτωση επείγοντος, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει αντίγραφο του δικογράφου ή άλλου διαδικαστικού ή σχετικού εγγράφου στη γραµµατεία ή το διαβιβάζει µε
κάθε πρόσφορο µέσο (µέσω ταχυδροµείου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή φαξ). Αµέσως µόλις καταστεί εκ νέου τεχνικά δυνατή
η χρήση του ηλεκτρονικού συστήµατος που χρησιµοποιεί το δικαστήριο ή ο φορέας που µεσολαβεί τη διαβίβαση αυτή ακολουθεί η κατάθεση µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος. Το
δικαστήριο ή ο πρόεδρος του οικείου δικαστικού σχηµατισµού,
κατά τον λόγο της αρµοδιότητάς τους, αποφαίνονται επί της
αποδοχής του δικογράφου ή εγγράφου που κατατέθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα µετά τη λήξη της ταχθείσας προς τούτο προθεσµίας, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που επικαλείται ο
καταθέτων για να αποδείξει ότι ήταν τεχνικά αδύνατη η εµπρόθεσµη κατάθεση του εγγράφου αυτού µε ηλεκτρονικά µέσα για
λόγους που αφορούσαν στο ηλεκτρονικό σύστηµα του δικαστηρίου ή του φορέα που µεσολαβεί.
5. Η επιβεβαίωση της κατάθεσης δικογράφου ή εγγράφου, την
οποία παρέχει το δικαστήριο, δεν προδικάζει το από δικονοµική
άποψη παραδεκτό των διαβιβαζόµενων εγγράφων.
6. Το δικαστήριο παρέχει στους διαδίκους, µε τη χρήση κωδικού, τη δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης στα δικόγραφα
ή έγγραφα που έχουν υποβληθεί ή που έχουν επιδοθεί µε ηλεκτρονικά µέσα. Εξαίρεση αποτελούν τα δικόγραφα ή έγγραφα
στα οποία έχει κριθεί από το δικαστήριο ή τον πρόεδρο του αρµόδιου δικαστικού σχηµατισµού, κατά περίπτωση, ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, διότι παραβλάπτεται απόρρητο, το οποίο
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η πρόσβαση στα δικόγραφα
και στα έγγραφα κάθε υπόθεσης που έχουν υποβληθεί ή επιδοθεί µε ηλεκτρονικά µέσα είναι δυνατή µέχρι τη συµπλήρωση τριµήνου από την ηµεροµηνία της απόφασης ή πράξης µε την οποία
περατώνεται η υπόθεση αυτή ενώπιον του οικείου δικαστικού
σχηµατισµού.»
Άρθρο 76
Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση
δικογράφων και εγγράφων κατά τη διαδικασία
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999,
Α’ 97), ψηφιακή δικογραφία
1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 44 και στην παράγραφο 3
του άρθρου 56 του ν. 2717/1999 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως
εξής:
«Τέτοια υπογραφή δεν απαιτείται στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του παρόντος.»
2. Στο άρθρο 48 του ν. 2717/1999 προστίθεται παράγραφος 7
ως εξής:
«7. Οι προβλεπόµενες από τις ανωτέρω παραγράφους επιδόσεις του δικαστηρίου προς τους διαδίκους γίνονται αποκλειστικώς µε ηλεκτρονικά µέσα από την 01.01.2021 και είναι έγκυρες
εφόσον τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1
του π.δ. 150/2001 και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων
25 έως 27 του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014 (ΕΕ L 257). Τα προς
επίδοση έγγραφα που έχουν διαβιβαστεί µε ηλεκτρονικά µέσα
στη δηλωθείσα µε το δικόγραφο ηλεκτρονική διεύθυνση θεωρείται ότι επιδόθηκαν µετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική αποστολή τους. Η παραγόµενη
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αυτόµατα από το πληροφοριακό σύστηµα του δικαστηρίου έκθεση για την ηλεκτρονική αποστολή φέρει προηγµένη ψηφιακή
υπογραφή κατά την ως άνω έννοια. Μετά την 1η.01.2021, εάν η
χρήση ηλεκτρονικών µέσων είναι τεχνικά αδύνατη και εφόσον
τούτο επιβάλλεται για λόγους επείγοντος, οι επιδόσεις διενεργούνται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 έως 5 του παρόντος άρθρου. Αµέσως µόλις καταστεί εκ νέου τεχνικά δυνατή η
χρήση των ηλεκτρονικών µέσων, ακολουθεί και η επίδοση µε τα
µέσα αυτά.»
3. Στο άρθρο 126 του ν. 2717/1999 προστίθενται παράγραφοι
8 έως 12 ως εξής:
«8. Με την επιφύλαξη των άρθρων 26, 27 παράγραφοι 2 και 3,
29 παράγραφος 2, 30 παράγραφος 2 περίπτωση β’, 32 παράγραφος 2, 58 παράγραφος 2, 126Β και 276 παράγραφος 4 εδάφιο α’ τουπαρόντος, τα δικόγραφα και τα λοιπά έγγραφα
υποβάλλονται αποκλειστικώς µε ηλεκτρονικά µέσα από την
1η.01.2021 και είναι έγκυρα εφόσον φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1
του π.δ. 150/2001 και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων
25 έως 27 του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014. Τα εν λόγω δικόγραφα
και έγγραφα που έχουν υποβληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα θεωρείται ότι κατατέθηκαν, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του δικογράφου ή εγγράφου από το δικαστήριο ηλεκτρονική απόδειξη
που φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω
έννοια, και περιέχει την έκθεση κατάθεσης.
9. Στα κατατιθέµενα µε ηλεκτρονικά µέσα δικόγραφα ή έγγραφα επισυνάπτονται, ως παραρτήµατα, τα στοιχεία των
οποίων γίνεται επίκληση και κατάλογος των στοιχείων αυτών. Αν
παράρτηµα δικογράφου ή εγγράφου δεν µπορεί, λόγω της
φύσης του, να κατατεθεί µε ηλεκτρονικά µέσα, διαβιβάζεται χωριστά ταχυδροµικώς ή παραδίδεται στη γραµµατεία. Το παράρτηµα κατατίθεται σε ένα αντίγραφο για το δικαστήριο και σε
ισάριθµα των διαδίκων. Ο διάδικος που καταθέτει τα αντίγραφα
αυτά βεβαιώνει ότι είναι πανοµοιότυπα. Αν, λόγω του όγκου ενός
στοιχείου, στο δικόγραφο ή έγγραφο που κατατίθεται µε ηλεκτρονικά µέσα επισυνάπτονται µόνον αποσπάσµατα, κατατίθεται
στη γραµµατεία το στοιχείο αυτούσιο ή πλήρες αντίγραφό του.
10. Επί ηλεκτρονικής κατάθεσης κάθε είδους δικογράφου ή
εγγράφου στο δικαστήριο εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
του π.δ. 40/2013 (Α’ 75).
11. Εάν η κατάθεση δικογράφου ή εγγράφου µε ηλεκτρονικά
µέσα είναι τεχνικά αδύνατη, ο χρήστης ενηµερώνει αµέσως για
την αδυναµία αυτή τη γραµµατεία µε κάθε πρόσφορο µέσο, σηµειώνοντας:
α) το είδος του δικογράφου ή εγγράφου που επιθυµεί να καταθέσει,
β) κατά περίπτωση, την προθεσµία που προβλέπεται ή έχει
ταχθεί για την κατάθεση του δικογράφου ή εγγράφου,
γ) τη φύση της διαπιστωθείσας τεχνικής αδυναµίας, προκειµένου οι υπηρεσίες του δικαστηρίου ή του φορέα που µεσολαβεί
να εξακριβώσουν αν αυτή οφείλεται σε µη διαθεσιµότητα του
ηλεκτρονικού συστήµατος που χρησιµοποιεί το δικαστήριο ή του
φορέα που µεσολαβεί. Σε περίπτωση επείγοντος, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει αντίγραφο του δικογράφου ή άλλου διαδικαστικού ή σχετικού εγγράφου στη γραµµατεία ή το διαβιβάζει µε
κάθε πρόσφορο µέσο (µέσω ταχυδροµείου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή φαξ). Αµέσως µόλις καταστεί εκ νέου τεχνικά δυνατή
η χρήση του ηλεκτρονικού συστήµατος που χρησιµοποιεί το δικαστήριο ή ο φορέας που µεσολαβεί τη διαβίβαση αυτή ακολουθεί η κατάθεση µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος. Το δικαστήριο ή ο πρόεδρος του οικείου δικαστικού σχηµατισµού, κατά
τον λόγο της αρµοδιότητάς τους, αποφαίνονται επί της αποδοχής του δικογράφου ή εγγράφου που κατατέθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα µετά τη λήξη της ταχθείσας προς τούτο προθεσµίας,
λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που επικαλείται ο καταθέτων για
να αποδείξει ότι ήταν τεχνικά αδύνατη η εµπρόθεσµη κατάθεση
του εγγράφου αυτού µε ηλεκτρονικά µέσα για λόγους που αφορούσαν στο ηλεκτρονικό σύστηµα του δικαστηρίου ή του φορέα
που µεσολαβεί.
12. Η επιβεβαίωση της κατάθεσης δικογράφου ή εγγράφου
την οποία παρέχει το δικαστήριο δεν προδικάζει το από δικονο-
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µική άποψη παραδεκτό των διαβιβαζόµενων εγγράφων.»
4. Στο άρθρο 129 του ν. 2717/1999 προστίθεται παράγραφος
7 ως εξής:
«7. Η έκθεση των απόψεων της Διοίκησης και ο φάκελος που
τη συνοδεύει υποβάλλονται αποκλειστικώς µε ηλεκτρονικά µέσα,
σε µορφή δεκτική περαιτέρω χρήσης και επεξεργάσιµη µε αυτοµατοποιηµένα µέσα, από την 01.01.2021. Η έκθεση απόψεων και
το διαβιβαστικό έγγραφο, αν υπάρχει, φέρουν υποχρεωτικά προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3
παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014. Στην έκθεση απόψεων πρέπει να επισηµαίνονται διακριτά τα έγγραφα
που αποτελούν περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου που αποστέλλεται και περιέχουν στοιχεία στα οποία η Διοίκηση ζητά να
µην επιτραπεί η πρόσβαση των λοιπών διαδίκων, για τον λόγο ότι
παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.»
5. Στο άρθρο 130 του ν. 2717/1999 προστίθεται παράγραφος
3 ως εξής:
«3. Από την 01.01.2021, το δικαστήριο παρέχει στους διαδίκους, µε τη χρήση ειδικού κωδικού, τη δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης στα δικόγραφα ή έγγραφα που έχουν
υποβληθεί ή που έχουν επιδοθεί µε ηλεκτρονικά µέσα. Εξαίρεση
αποτελούν τα δικόγραφα ή έγγραφα στα οποία έχει κριθεί από
το δικαστήριο ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, διότι παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η
πρόσβαση στα δικόγραφα και στα έγγραφα κάθε υπόθεσης που
έχουν υποβληθεί ή επιδοθεί µε ηλεκτρονικά µέσα είναι δυνατή
µέχρι τη συµπλήρωση τριµήνου, από την ηµεροµηνία της απόφασης ή πράξης µε την οποία περατώνεται η υπόθεση αυτή ενώπιον του οικείου δικαστικού σχηµατισµού.»
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 195 του ν. 2717/1999 τροποποιείται ως εξής:
«3. Η κοινοποίηση γίνεται µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 48.»
7. Στο άρθρο 252 του ν. 2717/1999 προστίθεται εδάφιο β ως
εξής:
«Τα σχετικά έγγραφα και λοιπά στοιχεία του προηγούµενου
εδαφίου εξαιρούνται από την κατά την παράγραφο 8 του άρθρου
126 του παρόντος υποχρέωση υποβολής στο δικαστήριο µε ηλεκτρονικά µέσα.»
Άρθρο 77
Τροποποίηση του π.δ. 40/2013 (Α’ 75)
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ.
40/2013 τροποποιείται ως εξής:
«1. Δικηγόρος ή µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
που χρησιµοποιεί τη διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου στο Συµβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια:»
2. Στο άρθρο 3 του π.δ. 40/2013 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Από την 01.01.2021, τα δικόγραφα ή έγγραφα που έχουν
υποβληθεί ή που έχουν επιδοθεί µε ηλεκτρονικά µέσα αποκτούν
ψηφιακό υδατόσηµο (digital watermark) που περιέχει τον κωδικό
του δικηγόρου ή µέλους του Ν.Σ.Κ. που ασκεί το δικαίωµα πρόσβασης στα δικόγραφα ή έγγραφα αυτά και αναφέρει τα εξής:
η πρόσβαση επιτρέπεται µόνο στους διαδίκους της συγκεκριµένης υπόθεσης, περιορίζεται στο πλαίσιο της συγκεκριµένης διοικητικής δίκης, η δε χρήση ή αναπαραγωγή τους, για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό, απαγορεύεται χωρίς άδεια του δικαστηρίου».
Άρθρο 78
Υποχρέωση αναγραφής ΑΦΜ και ηλεκτρονικής
διεύθυνσης στα δικόγραφα ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του π.δ. 18/1989 τροποποιείται ως εξής:
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«2. Το δικόγραφο πρέπει να περιέχει το όνοµα εκείνου που
ασκεί το ένδικο µέσο, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τη διεύθυνση
της κατοικίας του, τον αριθµό φορολογικού του µητρώου, την
προσβαλλόµενη πράξη ή απόφαση, τους συγκεκριµένους λόγους στους οποίους στηρίζεται το ένδικο µέσο, χρονολογία και
υπογραφή».
2. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.
2717/1999 τροποποιείται ως εξής:
«γ) αν υποβάλλεται µεν από φυσικό πρόσωπο, το όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, αριθµό φορολογικού µητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του
χώρου εργασίας του ίδιου, του νόµιµου αντιπροσώπου του και,
αν υπάρχουν, του δικαστικού πληρεξούσιου και του αντικλήτου
του, αν υποβάλλεται δε από νοµικό πρόσωπο, ένωση προσώπων
ή οµάδα περιουσίας, την επωνυµία και την έδρα τους, τον αριθµό
φορολογικού µητρώου, καθώς και το όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, αριθµό φορολογικού µητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση και
την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του
εκπροσώπου τους και, αν υπάρχουν, του δικαστικού πληρεξουσίου και του αντικλήτου τους, ενώ, αν υποβάλλεται από το Δηµόσιο, τον τίτλο της δηµόσιας υπηρεσίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και το όργανο που το εκπροσωπεί.»
Άρθρο 79
Τηλεσυνεδρίαση στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
1. Στο άρθρο 133 του ν. 2717/1999 προστίθενται παράγραφοι
6 έως 9 ως εξής:
«6. Ο πρόεδρος του συµβουλίου ή ο δικαστής, που διευθύνει
το δικαστήριο, µπορεί, ύστερα από αίτηµα αυτού που ασκεί το
ένδικο βοήθηµα, το οποίο υποβάλλεται µε το εισαγωγικό δικόγραφο ή αυτεπαγγέλτως, να αποφασίσει ότι οι διάδικοι και οι
πληρεξούσιοι δικηγόροι τους θα µετέχουν στη συνεδρίαση και
θα διενεργούν διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του δικαστηρίου,
ευρισκόµενοι σε τόπο διαφορετικό από αυτόν της συνεδρίασης.
Τόπος συνεδρίασης για τις µεταβατικές έδρες θεωρείται στην
περίπτωση αυτή η κύρια έδρα του δικαστηρίου, οι δε διάδικοι και
οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους έχουν τη δυνατότητα να παραστούν και να µετέχουν στη συνεδρίαση ευρισκόµενοι είτε στον
τόπο της συνεδρίασης είτε στον τόπο της µεταβατικής έδρας.
Τα πιο πάνω πρόσωπα ενηµερώνονται για την απόφαση του πρώτου εδαφίου µε την κλήση που προβλέπεται στο άρθρο 128 του
παρόντος. Η συζήτηση µεταδίδεται ταυτόχρονα µε ήχο και εικόνα στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και στον τόπο
όπου παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.
7. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως, µπορεί να αποφασίσει την εξέταση µαρτύρων, πραγµατογνωµόνων και διαδίκων χωρίς αυτοί να παρίστανται στην
αίθουσα συνεδρίασής του. Η εξέταση µεταδίδεται ταυτοχρόνως
µε ήχο και εικόνα στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου
και στον τόπο εξέτασης των µαρτύρων, πραγµατογνωµόνων και
διαδίκων. Η εξέταση αυτή, η οποία θεωρείται ότι διεξάγεται ενώπιον του δικαστηρίου, έχει την ίδια αποδεικτική ισχύ µε την εξέταση στο ακροατήριο.
8. Οι αποφάσεις των παραγράφων 6 και 7 δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα.
9. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των παραγράφων 6 και 7, ιδίως
δε της διεξαγωγής της συζήτησης και της εξέτασης προσώπων
από το δικαστήριο µε τεχνολογικά µέσα, όταν τα πρόσωπα αυτά
βρίσκονται εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου και σε άλλο
τόπο, ορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, εκδιδόµενο ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μέχρι την έκδοσή του
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 142/2013 (Α’ 227),
όπως εκάστοτε ισχύει.»
2. Στο άρθρο 204 παράγραφος 1 του ν. 2717/1999 προστίθεται
εδάφιο γ’ ως εξής:
«Η ακρόαση αυτή µπορεί να λάβει χώρα και κατ’ ανάλογη
εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 6 έως 9 του άρθρου
133.»
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 702/1977 (Α’ 268)
προστίθεται περίπτωση η’ ως εξής:
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«η. Ως προς τη συζήτηση στο ακροατήριο ή την κατ' εξαίρεση
ακρόαση των διαδίκων από το διοικητικό εφετείο σε συµβούλιο
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως 9
του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Στην περίπτωση της ακρόασης από το συµβούλιο η απόφαση διεξαγωγής
τηλεακρόασης κοινοποιείται µε επιµέλεια του αιτούντος τρεις
πλήρεις ηµέρες πριν από την ακρόαση.»
4. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του
ν. 3068/2002 (Α’ 274) προστίθεται εδάφιο δ’ ως εξής:
«δ’ Ως προς τη συζήτηση στο ακροατήριο ή την ακρόαση των
διαδίκων από το συµβούλιο εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
των παραγράφων 6 έως 9 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.»
5. Η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 133 παράγραφοι
6, 7, 8 και 9 και 204 παράγραφος 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 περίπτωση η’ του ν.
702/1977 τίθεται σε ισχύ για καθένα από τα τακτικά διοικητικά
δικαστήρια µε απόφαση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Άρθρο 80
Ειδική επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών
του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης
Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης
(Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.)
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 3900/
2010 (Α’ 213) προστίθεται εδάφιο γ’, ως εξής:
«γ’ Το Ταµείο Χρηµατοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων, µε απόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου, επιχορηγεί ετησίως το
Συµβούλιο της Επικρατείας ως κύριο του έργου «Ολοκληρωµένο
Σύστηµα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης» (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.), για την ανάθεση υπηρεσιών και την προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και εξοπλισµού
πληροφορικής µε σκοπό την αναδιοργάνωση, αναβάθµιση, βελτίωση και ασφάλεια των υποδοµών και εφαρµογών του εν λόγω
Συστήµατος».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του
ίδιου νόµου τροποποιείται ως εξής:
«Για την αντιµετώπιση των αναγκών των εδαφίων α’ και β’ της
παραγράφου 1 ετήσια επιχορήγηση λαµβάνουν επίσης: ».
ΜΕΡΟΣ ΙΔ’
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 81
Σύµβαση µελέτης/κατασκευής
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύµβασης
ότι η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση έργου έχει ως αντικείµενο
συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου εφόσον συντρέχουν, πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της
δηµόσιας σύµβασης έργου και έπειτα από σύµφωνη γνώµη του
τεχνικού συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού
συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, αν στην αναθέτουσα αρχή δεν υφίσταται τεχνικό συµβούλιο, σωρευτικά οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) ύπαρξη εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων, τεύχους
υπολογισµού και τεκµηρίωσης για τον καθορισµό του προϋπολογισµού της αναθέτουσας αρχής και Κανονισµού Μελετών
Έργου, ο οποίος συντάσσεται ειδικά για το προς ανάθεση έργο
ή υπάρχει και εφαρµόστηκε σε παρόµοια έργα,
(β)
η ύπαρξη των στοιχείων Α.1 έως Α.3 και Α.7 έως Α.10
και Α.12 του υποφακέλου της υποπερίπτωσης Α’ της παραγράφου 7 του άρθρου 45 του παρόντος.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µπορούν να εξαιρούνται κατηγορίες έργων από την εφαρµογή της
παραγράφου αυτής.»

2. Στο άρθρο 50 του ν. 4412/2016 προστίθεται παράγραφος 5
ως εξής:
«5. Ουδεµία ευθύνη του δηµοσίου προς αποζηµίωση θεµελιώνεται σε περίπτωση τήρησης των προϋποθέσεων και της διαδικασίας του παρόντος.»
Άρθρο 82
Συµβάσεις παραχώρησης
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.
4413/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών για
τα έργα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και των εποπτευοµένων φορέων του και µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού για άλλα έργα επιτρέπεται η υπογραφή της σύµβασης
παραχώρησης µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Δηµοσίων Έργων της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, εφόσον έχουν
συντελεσθεί απαλλοτριώσεις τουλάχιστον σε ποσοστό 50%, έχει
εκπονηθεί η, κατά το άρθρο 345 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), Έκθεση
Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκµηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.), όπου απαιτείται, και έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 50% του φυσικού αντικειµένου αυτής, σύµφωνα µε το ειδικότερο πρόγραµµα παράδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου, το οποίο και αποτελεί
έγγραφο της σύµβασης παραχώρησης σύµφωνα µε το άρθρο
36.»
Άρθρο 83
Συµπράξεις Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα
1. Στο άρθρο 17 του ν. 3389/2005 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Χωρίς να θίγεται ο τρόπος άσκησης της εποπτείας της
εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου ή της παροχής της υπηρεσίας που καθορίζεται από τον Δηµόσιο και τον Ιδιωτικό Φορέα
µε τη Σύµβαση Σύµπραξης, κατά την περίοδο υλοποίησης του
έργου ή της παροχής της υπηρεσίας, ο Ιδιωτικός και ο Δηµόσιος
Φορέας οφείλουν να αποστέλλουν στη Γενική Γραµµατεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κάθε δύο (2) µήνες αναφορά προόδου του έργου.
Συστήνεται µε απόφαση του Γενικου Γραµµατέα Ιδιωτικών
Επενδύσεων και ΣΔΙΤ τριµελής επιτροπή παρακολούθησης της
πορειας υλοποίησης εκάστου έργου µε εκπρόσωπο της Γενικής
Γραµµατείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, του Δηµοσίου
Φορέα και του Ιδιωτικού Φορέα που συµβάλλονται σε ένα έργο
ΣΔΙΤ.
Η επιτροπή αυτή θα συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον µια φορά το
τρίµηνο κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραµµατέα Ιδιωτικών
Επενδύσεων και ΣΔΙΤ.»
2.
Το άρθρο 21 του ν. 3389/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της
κατασκευής, ο Δηµόσιος Φορέας, κατόπιν ειδοποίησης από την
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, γνωστοποιεί αυτό στην αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών να υποδείξει τρόπους
συνέχισης των εργασιών και να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για τη διασφάλιση της προστασίας των αρχαιοτήτων. Αν
παρέλθει άπρακτη η άνω προθεσµία, η υπόδειξη τρόπων συνέχισης και επιτάχυνσης των εργασιών, καθώς και των απαιτούµενων ενεργειών για τη διασφάλιση της προστασίας των αρχαιοτήτων, περιέρχεται αυτοδικαίως στην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και
της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών
Έργων αντίστοιχα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
και ασκείται εντός τριάντα (30) ηµερών. Η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δύναται να ζητήσει, και ο Δηµόσιος Φορέας υποχρεούται να
χορηγήσει, χρονική παράταση των προβλεπόµενων συµβατικών
προθεσµιών ίση µε την καθυστέρηση που προκλήθηκε από τη µη
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συµµόρφωση της αρµόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και την
καθυστέρηση που µπορεί να προκύψει για την εκτέλεση των εργασιών που τυχόν απαιτούνται για την προστασία των ευρηµάτων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δικαιούται
να ζητήσει την ανόρθωση της ζηµίας που τυχόν υπέστη από την
καθυστέρηση και η οποία, σε περίπτωση άπρακτης προθεσµίας
της ανωτέρω συνολικής προθεσµίας των ενενήντα (90) ηµερών,
αρχίζει από την εποµένη της εκπνοής της.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν.
3389/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών που είναι αναγκαίες για την
εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού ή η σύσταση εµπράγµατων δικαιωµάτων επ’ αυτών, όπου αυτό επιτρέπεται, εξυπηρετούν σκοπούς προφανούς δηµόσιας ωφέλειας και θεωρούνται
κατεπείγουσες και µείζονος σηµασίας.»
4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν.
3389/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.»
ΜΕΡΟΣ ΙΕ’
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Άρθρο 84
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»
1. Η εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», όπως συστάθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 2372/1996 (Α’ 29) και µετονοµάσθηκε µε το άρθρο
1 του ν. 4242/2014 (Α’50), θα έχει το διακριτικό τίτλο «Enterprise
Greece» στην αγγλική γλώσσα και ακριβή µετάφρασή του σε
άλλη γλώσσα. Όπου στις κείµενες διατάξεις γίνεται αναφορά
στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», αυτή αντικαθίσταται µε την
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε..»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» λειτουργεί χάριν του δηµόσιου συµφέροντος κατά
τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και εποπτεύεται από τον
Υπουργό αρµόδιο για τις Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις και την
Εξωστρέφεια. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις ειδικές για αυτήν διατάξεις στην κείµενη νοµοθεσία και συµπληρωµατικά από τις
διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α’ 104). Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» δεν ανήκει στο Δηµόσιο
ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι
διατάξεις που αναφέρονται σε δηµόσιες επιχειρήσεις, υπό την
έννοια του ν. 3429/2005 (Α’ 314) ή σε οργανισµούς δηµοσίου δικαίου υπό την έννοια του ν. 4412/2016 (Α’ 147) ή που διέπουν
εταιρείες που ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο Δηµόσιο ή που επιχορηγούνται ή χρηµατοδοτούνται από αυτό δεν εφαρµόζονται
ως προς την εταιρεία, µε εξαίρεση των όσων ορίζονται ρητά στον
παρόντα νόµο. Οµοίως δεν εφαρµόζονται ως προς την εταιρεία
οι διατάξεις που διέπουν τους φορείς που έχουν ταξινοµηθεί ως
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και οι διατάξεις που αναφέρονται στους Φορείς αυτούς, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του ν. 4270/2014 (Α’ 143) όπως ισχύει, και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδιδοµένων προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στην υποβολή δηµοσιονοµικών
αναφορών, οι οποίες, σε περίπτωση ταξινόµησης της Εταιρείας
ως Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, εφαρµόζονται µόνο ως προς την
υποβολή:
α) ετήσιου προϋπολογισµού και οποιασδήποτε αναπροσαρµογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά),
β) µηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού και χρηµατοδότησης (απολογιστικά),
γ) µηνιαίων µισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά) και
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δ) µηνιαίας σύνοψης µητρώου δεσµεύσεων (απολογιστικά σε
µηνιαία βάση, ετήσια µεγέθη).»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε. έχει ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην Ελλάδα,
η συµβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσµικού πλαισίου τους, η
υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση
της Χώρας ως επενδυτικού προορισµού, µέσω ανάπτυξης θεσµικών συνεργασιών µε διεθνείς φορείς, η προώθηση και ανάπτυξη
κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του
«Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας», η παροχή ενηµέρωσης για την εξωστρεφή επιχειρηµατικότητα και η παροχή πληροφόρησης, συµβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης
υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις µε
στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηµατικών επαφών και τη στήριξη
των ελληνικών εξαγωγών και της ελληνικής επιχειρηµατικότητας
στις διεθνείς αγορές.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»:
α. Συµβάλλει στην κατάρτιση του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας» και του σχεδίου δράσης «αρχιτεκτονικής»
της διεθνούς εικόνας της Χώρας (national brand), παρέχοντας
την αναγκαία πληροφόρηση και προτάσεις στην Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασµού της Γενικής Γραµµατείας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών.
β. Στηρίζει την πραγµατοποίηση ελληνικών επενδύσεων σε
αγορές του εξωτερικού, την ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου
και εφαρµόζει τεχνικές υποστήριξης των εξαγωγών µε σύµπραξη
και συµµετοχή σε κοινές δράσεις. Οργανώνει ως επίσηµος κρατικός φορέας ή αναθέτει και επιβλέπει τη διοργάνωση της εθνικής συµµετοχής σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού.
γ. Κινητοποιεί τους ενδιαφερόµενους επενδυτές και τους πληροφορεί για το θεσµικό, νοµοθετικό, φορολογικό και χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα και
προβάλλει στις αλλοδαπές χρηµατοοικονοµικές αγορές τις συνθήκες του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και τις επενδυτικές
ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά τοµέα και κλάδο.
δ. Αναλαµβάνει την παρακολούθηση, µελέτη, εκπόνηση και εισήγηση µελετών, προτάσεων, µέτρων, προγραµµάτων και δράσεων για την προώθηση, ενίσχυση και υποστήριξη των εξαγωγών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την άρση των αντικινήτρων στις εξαγωγές και την προσέλκυση επενδύσεων.
ε. Οργανώνει ολοκληρωµένα προγράµµατα προβολής και προώθησης προϊόντων σε συνεργασία µε τους κλαδικούς φορείς και
τις επιχειρήσεις, καθώς και δράσεις διεθνούς marketing που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, προσκλήσεις αγοραστών, δηµοσιογράφων, εκδηλώσεις προβολής ελληνικών προϊόντων.
στ. Οργανώνει δράσεις διερευνητικού χαρακτήρα σε επιλεγµένες αγορές µε στόχο την ενηµέρωση του εξαγωγικού επιχειρηµατικού κόσµου για τις εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες
και τις δυνατότητες τοποθέτησης νέων ελληνικών προϊόντων και
υπηρεσιών.
ζ. Παρέχει υπηρεσίες γενικής και εξειδικευµένης πληροφόρησης (υπηρεσίες συµβούλου), καθώς και καθοδήγησης των επιχειρήσεων σε θέµατα αγοράς, νοµικού πλαισίου εξαγωγών και
επενδύσεων, τυποποίησης και συσκευασίας, ποιότητας και εµπορικών επαφών. Διαχειρίζεται δοµή (Γραφείο Υποστήριξης Εξαγωγών ή «Export Helpdesk») για την παροχή γενικών και
εξειδικευµένων πληροφοριών και εξατοµικευµένης υποστήριξης,
λειτουργώντας ως κεντρικό σηµείο συντονισµού και αλληλεπίδρασης µε φορείς και παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται µε
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την προώθηση των εξαγωγών και συµβάλλοντας στην ανταλλαγή
πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων, αρµοδίων υπηρεσιών, Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών. Αναλαµβάνει την παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών για θέµατα
επενδύσεων, εξωτερικού εµπορίου και ανάπτυξης σε, Ο.Τ.Α. α’
και β’ βαθµού, σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
η. Παρέχει υπηρεσίες σύγχρονης επαγγελµατικής κατάρτισης
και παροχής εξειδικευµένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε στελέχη
εξαγωγικών επιχειρήσεων.
θ. Πραγµατοποιεί συνεργασίες µε αντίστοιχους οργανισµούς
του εξωτερικού και µεριµνά για την αξιοποίηση των ενωσιακών
και διεθνών πόρων, ανταλλάσσει και υιοθετεί καλές πρακτικές.
ι. Δύναται να συστήνει θυγατρικές εταιρείες και εταιρείες ειδικού σκοπού. Συµµετέχει σε διαγωνιστικές διαδικασίες, όπου
αυτό απαιτείται, καθώς και την υλοποίηση δράσεων, έργων και
προγραµµάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς, ενωσιακούς ή διεθνείς πόρους,
που στοχεύουν στη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη και υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας, της
ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της εξωστρεφούς οικονοµικής ανάπτυξης και που γενικότερα σχετίζονται µε τους
σκοπούς της.
ια. Συνεργάζεται µε επιχειρηµατικούς και εξαγωγικούς φορείς, επιµελητήρια και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
ιβ. Παρέχει υπηρεσίες επιχειρηµατικής δικτύωσης είτε για τη
δηµιουργία συνεργατικών σχηµατισµών στο εσωτερικό µε σκοπό
την κοινή εξωστρεφή δραστηριότητα είτε για τη σύναψη επαφών
µε επενδυτές ή επιχειρήσεις στο εξωτερικό.
ιγ. Στηρίζει την καινοτοµία και την νεανική εξωστρεφή επιχειρηµατικότητα και προάγει την καλλιέργεια παιδείας επιχειρηµατικής εξωστρέφειας.
ιδ. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου
Εξωτερικών και τις κατά περίπτωση ανά χώρα-στόχο αρµόδιες
υπηρεσίες (Πρεσβεία, Γραφείο Ο.Ε.Υ.), για την κατάρτιση επιµέρους ετήσιων Επιχειρησιακών Σχεδίων για την προώθηση των
εξαγωγών, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της
ελληνικής επιχειρηµατικότητας ανά χώρα-στόχο κατ’ εφαρµογή
του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας.
ιε. Εποπτεύει και διαχειρίζεται το σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο λειτουργεί ως ενιαία εθνική ηλεκτρονική πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηµατικότητα
(AgoraPlus), καθορίζει τη δοµή και το περιεχόµενό του, ανανεώνει και ελέγχει τις παρεχόµενες πληροφορίες, σε διασύνδεση µε
το Υπουργείο Εξωτερικών, οι υπηρεσίες του οποίου αναλαµβάνουν την παροχή πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς, Υπουργεία, Ανεξάρτητες
Αρχές. Κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της ενιαίας εθνικής ηλεκτρονικής πύλης διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα
αυτής, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύµφωνα µε το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
ιστ. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς σε
σχέση µε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηµατοδοτικά προγράµµατα
βοήθειας προς τρίτες χώρες για τους τοµείς που αφορούν την
προώθηση των εξαγωγών και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηµατικότητας διεθνώς, καθώς και για την κατάρτιση µελετών,
που έχουν στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη στήριξη ελληνικών επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων και συνεργασιών.
ιζ. Παρακολουθεί την ελληνική επιχειρηµατικότητα στο εξωτερικό και καταγράφει τις προτεραιότητες και τα προβλήµατά
της και λαµβάνει µέτρα για την προώθηση, ενίσχυση και υποστήριξή της κατά τοµέα, κλάδο και αγορά, και σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες, τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, τα
Γραφεία Ο.Ε.Υ. και παρέχει πληροφόρηση, συµβουλευτική βοήθεια και κάθε άλλη υποστηρικτική υπηρεσία προς αυτές µε στόχο
τη διευκόλυνση επιχειρηµατικών επαφών και τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικότητας στις διεθνείς αγορές.
ιη. Διοργανώνει τις επιχειρηµατικές αποστολές που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή
µέλη της Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια των επίσηµων επισκέψεών τους στο εξωτερικό σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπη-
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ρεσίες και µε τις Αρχές Εξωτερικού.
ιθ. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Εξωτερικών για τον συντονισµό µε τις Αρχές Εξωτερικού και τα
Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων κατά την υλοποίηση των κάθε είδους επιχειρηµατικών αποστολών και εκδηλώσεων τις οποίες διοργανώνει.
κ. Υποστηρίζει τους επενδυτές και τις ελληνικές εξωστρεφείς
επιχειρήσεις στην αξιοποίηση ηµεδαπών και αλλοδαπών αναγνωρισµένων πηγών χρηµατοδότησης ή άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο επαφών που διαθέτει.
κα. Στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικών επενδύσεων, η
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»:
αα) παραλαµβάνει τις αιτήσεις για την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων,
ββ) ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο, τις συνέπειες στην ελληνική οικονοµία και αξιολογεί την πλήρωση των κριτηρίων για το
χαρακτηρισµό της επένδυσης ως Στρατηγικής,
γγ) αναζητά συµπληρωµατικά στοιχεία από τους επενδυτές
στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών των προηγούµενων παραγράφων,
δδ) γνωµοδοτεί στον Πρόεδρο της Διυπουργικής Επιτροπής
Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.)
εε) εισπράττει τις προβλεπόµενες διαχειριστικές αµοιβές.
στστ) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, καταρτίζει ολοκληρωµένους φακέλους επενδυτικών σχεδίων δηµοσίων
στρατηγικών επενδύσεων και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την αδειοδότηση, χρηµατοδότηση και επενδυτική
αξιοποίηση αυτών.
κβ. Κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν.
3386/2005 (Α’ 212) και ειδικά για τις επενδύσεις οι οποίες έχουν
ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010 (Α’ 204), παραλαµβάνει
από τους επενδυτές την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εισηγείται στον Γενικό Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων εντός πέντε (5) ηµερών αναφορικά µε τη
σχέση των αιτούντων µε τον κύριο της ενταγµένης στρατηγικής
επένδυσης.
κγ. Λειτουργεί ως υπηρεσία «Διαµεσολαβητή του Επενδυτή»,
µε αρµοδιότητα την εξέταση, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου επενδυτή, υποθέσεων καθυστερήσεων, διαφωνιών ή
άλλων δυσχερειών, οι οποίες ανέκυψαν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ που εµπίπτουν στις υποκατηγορίες Α1, Α2
και Β περιβαλλοντικής όχλησης ή κατάταξης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011,
όπως ισχύει. Στο πλαίσιο της ως άνω λειτουργίας υποδέχεται ειδικά αιτήµατα επενδυτών που αφορούν συγκεκριµένες περιπτώσεις καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών στα
επιµέρους στάδια της εξέλιξης των ανωτέρω διαδικασιών, εκτιµά
τους λόγους που τις προκαλούν, συνεργάζεται µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες για την επίλυσή τους και προτείνει στους αρµοδίους
φορείς τη λήψη µέτρων για την επιτάχυνσή τους και συντάσσει
εξαµηνιαία έκθεση προς τον εποπτεύοντα Υπουργό, όπου επισηµαίνει τα κύρια θέµατα που αντιµετωπίζουν οι επενδύσεις στην
Ελλάδα και προτείνει σε συνεργασία µε την αρµόδια διεύθυνση
της εταιρείας στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών συγκεκριµένες βελτιώσεις του θεσµικού πλαισίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, η οποία ορίζει
τις αρµοδιότητες, τους όρους και τις προϋποθέσεις, η Εταιρεία
µπορεί να λειτουργήσει και ως υπηρεσία «Διαµεσολαβητή του
Επιχειρηµατία» για θέµατα εξωστρέφειας.
κδ. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου εξωστρέφειας και για την προώθηση της διεθνούς επιχειρηµατικής συνεργασίας.
κε. Εκπονεί Επιχειρησιακά Σχέδια για την προώθηση των σκοπών της στο πλαίσιο του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας».
κστ. Μπορεί να συµµετέχει ως ιδρυτικό ή και απλό µέλος σε
διεθνείς οργανισµούς, οι οποίοι επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς µε την εταιρεία ή των οποίων το αντικείµενο δραστηριότητας εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας.
κζ. Στο πλαίσιο των σκοπών της εταιρείας, το Διοικητικό Συµ-
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βούλιο µπορεί να συγκροτεί συµβουλευτικές επιτροπές ή οµάδες
εργασίας για την επεξεργασία και προώθηση θεµάτων που εµπίπτουν στον κύκλο των αρµοδιοτήτων της, απαρτιζόµενες, µεταξύ
άλλων, και από επιχειρηµατίες ή στελέχη επιχειρήσεων, ιδιώτες
εµπειρογνώµονες ή και δηµόσιους λειτουργούς. Το Διοικητικό
Συµβούλιο προσδιορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
των ανωτέρω επιτροπών ή οµάδων εργασίας. Δεν προβλέπεται
αµοιβή για τα µέλη των επιτροπών ή οµάδων εργασίας. Με την
ίδια διαδικασία, µπορεί να καταργεί τις ήδη συσταθείσες επιτροπές ή οµάδες εργασίας και να µεταβάλλει τη σύνθεση και τις αρµοδιότητές τους.
κη. Υλοποιεί κάθε άλλο έργο στο πλαίσιο του σκοπού της, για
το οποίο αποφασίζει το Διοικητικό της Συµβούλιο ή που της αναθέτει ο εποπτεύων Υπουργός ή άλλοι φορείς του Δηµοσίου ή του
Ιδιωτικού τοµέα ή φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 2
Διάρκεια – Έδρα
1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι εβδοµήντα πέντε (75) έτη από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Έδρα της εταιρείας είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση
παραρτηµάτων, υποκαταστηµάτων και γραφείων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 3
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (293.400) ευρώ, διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) µετοχές ονοµαστικής αξίας
δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) η καθεµία
και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δηµόσιο. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εξωτερικών το κεφάλαιο αυτό µπορεί να αυξάνεται και να καθορίζεται ο τρόπος και
ο χρόνος της κάλυψης του ποσού της αύξησης. Για κάθε άλλη
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εφαρµόζονται οι
διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α’ 104). Το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό Οικονοµικών
και τον εποπτεύοντα την εταιρεία Υπουργό.
2. Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές.
Άρθρο 4
Έσοδα
Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση
του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, από επιχορήγηση εκ
του Κρατικού Προϋπολογισµού, από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους ενωσιακούς πόρους στο πλαίσιο του
σκοπού της ή αντιστοίχως πόρους διεθνών οργανισµών, από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, από την εκµετάλλευση της περιουσίας της, από ανταποδοτικές εισφορές, τέλη, αµοιβές ή
διαχειριστικές αµοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει, από
την εκµίσθωση ή παραχώρηση χώρων ή εγκαταστάσεων και από
οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή κατά την άσκηση δραστηριότητας εντός του πεδίου των σκοπών της. Η εταιρεία δύναται να
αποδέχεται και να προβαίνει σε χορηγίες στο πλαίσιο της αποστολής της και για την επιτυχή εκπλήρωση του σκοπού και των
στόχων της.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του εποπτεύοντος την εταιρεία Υπουργού δύναται να εξειδικεύονται τα σχετικά µε τους όρους, τις διαδικασίες και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, όσον αφορά
την επιχορήγηση της εταιρείας από το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων και τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Άρθρο 5
Διαχείριση
1. Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας συµπίπτει µε το ηµε-
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ρολογιακό έτος.
2. Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός εγκρίνονται από το
Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατή η
ανακατανοµή των κονδυλίων του προϋπολογισµού. Για την αύξηση του προϋπολογισµού απαιτείται έγκριση του συνολικού
προϋπολογισµού.
4. Η διαδικασία διενέργειας των δαπανών, η οργάνωση και η
λειτουργία των οικονοµικών υπηρεσιών και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οικονοµική διαχείριση της εταιρείας ρυθµίζεται µε κανονισµούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό της Συµβούλιο.
Άρθρο 6
Οικονοµικός Έλεγχος
Η οικονοµική διαχείριση της εταιρείας υπόκειται σε ετήσιο
έλεγχο από νόµιµους ελεγκτές.
Άρθρο 7
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου - Πλαίσιο
καταπολέµησης της Διαφθοράς - Υπηρεσία
Εσωτερικού Ελέγχου
1. Η Εταιρεία αναπτύσσει και υιοθετεί: (α) Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αποτελεί το σύνολο των διαδικασιών που
τίθενται σε εφαρµογή από το Δ.Σ., τη Διοίκηση και το υπόλοιπο
προσωπικό της εταιρείας, µε σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών,
την αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και τη
συµµόρφωση µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς
και (β) ολοκληρωµένο Πλαίσιο Καταπολέµησης της Απάτης και
της Διαφθοράς µε σκοπό την αποτελεσµατική πρόληψη, αποτροπή και τον εντοπισµό φαινοµένων και πράξεων απάτης και
διαφθοράς σε συνεργασία µε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
2. Στην εταιρεία συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), η οποία λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειµενικό
σώµα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την επισκόπηση και αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και της απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών της εταιρείας κατά την έννοια των
διατάξεων του ν. 4449/2017 (Α’ 7). Βασική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι να βοηθά το Διοικητικό Συµβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, επιβλέποντας τις διαδικασίες
οικονοµικής διαχείρισης και πληροφόρησης, τις πολιτικές και το
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της Αρχής. Η Επιτροπή Ελέγχου
της εταιρείας αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου και εξωτερικά µέλη που
στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τοµέα δραστηριότητας της εταιρείας και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση
των µετόχων. Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα
από το Διοικητικό Συµβούλιο, κατά την έννοια των διατάξεων του
ν. 3016/2002 (Α’ 110). Ο Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου ορίζεται από τα µέλη της. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας υιοθετείται ο Κανονισµός Λειτουργίας της
Επιτροπής Ελέγχου και καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το
ύψος της αποζηµίωσης των µελών της Επιτροπής Ελέγχου ανά
συνεδρίαση αυτής.
3. Στην εταιρεία λειτουργεί υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ως
µία ανεξάρτητη, αντικειµενική, διαβεβαιωτική και συµβουλευτική
δραστηριότητα, σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει
τις λειτουργίες της εταιρείας. Η βασική της αποστολή είναι να
βοηθά την εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της προσφέροντας
µια συστηµατική επιστηµονική προσέγγιση για την αποτίµηση και
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών διαχείρισης
των κινδύνων, των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης.
4. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον έναν (1) εσωτερικό ελεγκτή, οριζόµενο από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής
Ελέγχου. Η στελέχωση της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να παρέχει διαβεβαίωση στο Διοικητικό Συµβούλιο και την
Επιτροπή Ελέγχου ότι η επαγγελµατική εµπειρία, οι τεχνικές ικα-
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νότητες και δεξιότητες και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των εσωτερικών ελεγκτών είναι κατάλληλο για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν και αντιστοιχούν στο επίπεδο ευθύνης και στα
καθήκοντα κάθε ελεγκτή.
5. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί βάσει του Πλαισίου Διεθνών Επαγγελµατικών Προτύπων του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και των σχετικών διατάξεων της
εθνικής νοµοθεσίας. Η λεπτοµερής περιγραφή της αποστολής,
των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων, καθώς και η ρύθµιση
κάθε άλλης παραµέτρου που είναι αναγκαία για την ορθή και
αποτελεσµατική δραστηριοποίηση της υπηρεσίας Εσωτερικού
Ελέγχου καθορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου που εκδίδεται µε απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου κατόπιν εγκρίσεώς του από την Επιτροπή
Ελέγχου της εταιρείας.
6. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει, κατ’ ελάχιστον, τις
εξής βασικές αρµοδιότητες: (α) την παρακολούθηση, έλεγχο και
αξιολόγηση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, περιλαµβανοµένων των διαδικασιών ενδογενούς ελέγχου (internal controls)
και των µηχανισµών πληροφόρησης περί σηµαντικών λαθών ή
ανωµαλιών, των µηχανισµών διασφάλισης της ποιότητας, των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης και
κανονιστικής συµµόρφωσης και την παροχή διαβεβαίωσης περί
της επάρκειας αυτών, µε σκοπό την υποστήριξη της εταιρείας
για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων και για τη λήψη
µέτρων, όπου απαιτείται, (β) την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στην
ηγεσία της εταιρείας µε στόχο τη βελτίωση των
συστηµάτων και διαδικασιών του προηγούµενου εδαφίου, (γ) τη
διασφάλιση της ορθής, αποτελεσµατικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστηµάτων της εταιρείας, (δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων
και των προγραµµάτων της εταιρείας βάσει των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, (ε) την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών και
διαδικασιών της χρηµατοοικονοµικής και µη πληροφόρησης που
απαιτείται για τη σύνταξη των οικονοµικών εκθέσεων και λοιπών
αναφορών της εταιρείας, (στ) την παρακολούθηση της συνεχούς
και ορθής εφαρµογής και τήρησης των εσωτερικών κανονισµών
και του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και την εν γένει συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από αυτή, (ζ) την παρακολούθηση και αναφορά στο
Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, στην Επιτροπή Ελέγχου και
στη Γενική Συνέλευση των µετόχων περιπτώσεις σύγκρουσης
συµφερόντων των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των
κατά περίπτωση συµβούλων µε τα συµφέροντα της επιχείρησης
ή περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του νόµου αυτού από
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, στα οποία περιλαµβάνεται ο
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος, και από τους Συµβούλους του άρθρου 5 του ν. 3894/2010, (η) την έγγραφη ενηµέρωση τουλάχιστον µια φορά κάθε τρίµηνο του Διοικητικού
Συµβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Γενικής Συνέλευσης
των µετόχων για τα πορίσµατα των ελέγχων που διενεργεί περιλαµβανοµένων των τυχόν ευρηµάτων και των τυχόν προτάσεων
βελτίωσης, µετά την ενσωµάτωση των σχετικών απόψεων από
τις ελεγχόµενες µονάδες σχετικά µε την υλοποίηση αυτών ή την
αποδοχή του κινδύνου της µη υλοποίησης αυτών, (θ) την απευθείας ενηµέρωση και αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε
σχέση µε ζητήµατα τα οποία άπτονται των αρµοδιοτήτων της
Αρχής.
7. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καµία άλλη
υπηρεσιακή µονάδα της εταιρείας και εποπτεύονται από την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας. Οι οριζόµενοι ως εσωτερικοί ελεγκτές δεν αποκτούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υπαλληλική
ιδιότητα ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.
Άρθρο 8
Απαλλαγές
1. Η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δηµόσιο, δηµοτικό, κοι-

νοτικό ή υπέρ τρίτου άµεσο ή έµµεσο φόρο ή τέλος, εκτός από
το φόρο προστιθέµενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από την
υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήµου και τελών και απολαµβάνει γενικά όλων των δικονοµικών και άλλων προνοµίων και
ατελειών του Δηµοσίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Άρθρο 9
Διοίκηση – Εκπροσώπηση
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας είναι πενταµελές, περιλαµβανοµένου του Προέδρου και του Διευθύνοντος
Συµβούλου και η θητεία του είναι πενταετής. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επαναδιορισθούν, η συνολική
όµως θητεία δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το χρόνο δύο θητειών.
Ο Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, αναλαµβάνει αυτοδικαίως καθήκοντα Πρόεδρου του Διοικητικού Συµβουλίου, ενώ ο
Διευθύνων Σύµβουλος και τα Μέλη ορίζονται και παύονται οποτεδήποτε ελευθέρως µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.
Η κατά τα ανωτέρω παύση των µελών δεν γεννά δικαίωµα οποιασδήποτε αποζηµίωσης έναντι του Δηµοσίου ή της εταιρείας.
2. Το έργο του Διοικητικού Συµβουλίου, συνεπικουρεί το έχον
αµιγώς συµβουλευτικό χαρακτήρα «Συµβούλιο Εξωστρέφειας»,
το οποίο συγκαλείται µε απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ.. Το
Συµβούλιο Εξωστρέφειας αναλαµβάνει την παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης της Εταιρείας για το σύνολο των αρµοδιοτήτων της και µε σκοπό την αύξηση των εξαγωγών και την
προσέλκυση επενδύσεων. Σε αυτό µετέχουν: ένα (1) µη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως Πρόεδρος, καθώς και:
α) ένας (1) εκπρόσωπος από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και
Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), β) ένας (1) εκπρόσωπος από την Κεντρική
Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), γ) τρεις (3) εκπρόσωποι, ένας (1) από κάθε Σύνδεσµο Εξαγωγέων: Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Σύνδεσµο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ),
Σύνδεσµο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), δ) ένας (1) εκπρόσωπος
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ε) ένας (1) εκπρόσωπος της
Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασµού Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, στ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το Συµβούλιο Εξωστρέφειας συγκροτείται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης και σχετικής υπόδειξης από τους συµµετέχοντες
φορείς. Σε αυτό µπορούν, επίσης, να συµµετέχουν, κατόπιν πρόσκλησης, εκπρόσωποι των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργείων κατά τη συζήτηση θεµάτων αρµοδιότητας τους. Με
απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας δύνανται να συµµετέχουν στο Συµβούλιο εκπρόσωποι άλλων φορέων ή επαγγελµατικών ενώσεων ή ειδικοί εµπειρογνώµονες, όποτε κρίνεται
αυτό σκόπιµο.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός
και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Περιορισµοί της εξουσίας
του Διοικητικού Συµβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, έστω
και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας.
4. Αν µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου παύσει να µετέχει σε
αυτό λόγω θανάτου, παραίτησης, ανάκλησης ή εξ οιουδήποτε
άλλου λόγου έκπτωσης αυτού, διορίζεται νέο µέλος σε αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της θητείας. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει και λειτουργεί νόµιµα, εφόσον τα λοιπά µέλη
αρκούν για το σχηµατισµό απαρτίας και πάντως για διάστηµα το
οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες.
5. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας όποτε αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον µία φορά κάθε
µήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο
είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίασή
του παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και
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στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από
τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του µε έγγραφη πρόσκληση που
περιλαµβάνει τον τόπο, τη µέρα και ώρα, καθώς και τα θέµατα
της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες µέρες πριν
από τη συνεδρίαση.
Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η
λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνον εφόσον παρίστανται όλα τα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη
λήψη αποφάσεων.
Μπορεί όµως το Διοικητικό Συµβούλιο να ορίσει τακτή µέρα
και ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλείπεται η σύγκληση µε έγγραφη πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου
υποχρεούται να συγκαλέσει το Συµβούλιο κάθε φορά που το
απαιτεί το συµφέρον της εταιρείας ή µετά από έγγραφη αίτηση
τουλάχιστον δύο (2) µελών του Διοικητικού Συµβουλίου προς
αυτόν, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την υποβολή
της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συµβούλιο, µέσα στην
παραπάνω προθεσµία ή εκπρόθεσµης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το
Διοικητικό Συµβούλιο, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από
τη λήξη του επταηµέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. Στην κατά
τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει µε ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται µε σαφήνεια και τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθεί
το Διοικητικό Συµβούλιο. Το έργο του Διοικητικού Συµβουλίου
επικουρεί νοµικός σύµβουλος ο οποίος παρίσταται και συµµετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου και εκφράζει
τη γνώµη του σε τυχόν ερωτήσεις που του απευθύνονται, χωρίς
δικαίωµα ψήφου.
6. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει ως προς
τις µη εκτελεστικές του αρµοδιότητες ο Αντιπρόεδρος ή άλλος
προς τούτο εξουσιοδοτηµένος σύµβουλος. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον µέλη του, µεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύµβουλος,
και αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία των παρόντων. Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της εταιρείας. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα µέλη και τον γραµµατέα. Αντίγραφο ή
απόσπασµα των πρακτικών του Διοικητικού Συµβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόµιµο αναπληρωτή του ή τον
Γραµµατέα εφόσον ληφθεί για αυτό σχετική απόφαση του Δ.Σ..
Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού ή της Γενικής Συνέλευσης, µετά από εισήγηση του Δ.Σ., µπορεί να ανατεθεί σε ένα
οποιοδήποτε µη εκτελεστικό µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου,
εκτός του Προέδρου, η άσκηση εκτελεστικών αρµοδιοτήτων (Εντεταλµένος Σύµβουλος) και να εξειδικεύονται οι συγκεκριµένες
αρµοδιότητες που του ανατίθενται σύµφωνα µε το Καταστατικό
και τον Εσωτερικό Κανονισµό.
7. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα και απέναντι σε κάθε αρχή ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, τον Εντεταλµένο Σύµβουλο κατά το µέτρο των
αρµοδιοτήτων του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηµένο για τη συγκεκριµένη περίπτωση πρόσωπο. Η εταιρεία εκπροσωπείται στο
Δικαστήριο, απέναντι σε κάθε Αρχή ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο
από το Διοικητικό Συµβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Στο πλαίσιο του νόµου και του Καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό
Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας
σε ένα ή περισσότερα µέλη του, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή
άλλα εκτός εταιρείας τρίτα πρόσωπα, παρέχοντας σε αυτούς ειδική εξουσιοδότηση. Η εταιρεία αναλαµβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους, µε την υπογραφή κάτω από την
εταιρική επωνυµία, του κατά το προηγούµενο άρθρο, εκπροσώπου της. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να παράσχει δικαίωµα
υπογραφής σε Συµβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζοντας το πλαίσιο, τους όρους, την έκταση και τα
χρονικά όρια της εξουσίας τους.
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Άρθρο 10
Ευθύνη – Αµοιβή Συµβούλων
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο και οι Σύµβουλοι δεν έχουν καµία
ατοµική ευθύνη απέναντι σε τρίτους για τις υποχρεώσεις της
εταιρείας, που προκύπτουν από τη διαχείρισή τους.
2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται απέναντι
στην εταιρεία για κάθε πταίσµα τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µοναδικού µετόχου της Εταιρείας καθορίζονται οι αµοιβές των εκτελεστικών
µελών του Δ.Σ. και οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στα υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ..
4. Τα εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εξακολουθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να διέπονται από το
ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης στο οποίο
υπάγονταν αµέσως πριν το διορισµό τους, θεωρούµενοι για την
ασφάλιση τους ως έµµισθοι, ελλείποντος δε τέτοιου καθεστώτος
υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του εποπτεύοντος την εταιρεία Υπουργού η ισχύς της οποίας µπορεί να
ανατρέχει στην ηµεροµηνία διορισµού των άνω µελών, µπορεί
να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την παρακράτηση
και καταβολή των σχετικών εισφορών εργοδότη και εργαζοµένου, απαλλασσόµενων από πρόσθετα τέλη, πρόστιµα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν εντός έξι
(6) µηνών από την έκδοση της άνω απόφασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Άρθρο 11
Στελέχωση – Εσωτερική λειτουργία
1. Η Εταιρεία προσλαµβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της,
µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου ή ορισµένου χρόνου, µε
σύµβαση έµµισθης εντολής, καθώς και µε συµβάσεις έργου κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, αποκλειστικά µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου,
στην οποία καθορίζονται ειδικώς οι κατά περίπτωση αποδοχές
στο πλαίσιο των εγκεκριµένων κλιµάκων αποδοχών της εταιρείας
σύµφωνα µε τον Μισθολογικό της κανονισµό. Οι συµβάσεις εργασίας του προσωπικού διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
2. Για την πρόσληψη του προσωπικού εκδίδεται προκήρυξη
από την εταιρεία. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
εταιρείας ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα σε σχέση µε τη διαδικασία πρόσληψης του παρόντος άρθρου. Στην εταιρεία προσλαµβάνονται, τέσσερις (4) νοµικοί σύµβουλοι, καθώς και
τουλάχιστον ένας (1) εσωτερικός ελεγκτής, µε σχέση έµµισθης
εντολής.
3. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία από το Δηµόσιο και
τα Ν.Π.Δ.Δ., για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών που µπορεί να
ανανεώνεται για ίσα χρονικά διαστήµατα. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώµη του
υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα από τον οποίο ο υπάλληλος
αποσπάται.
Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία τακτικού µόνιµου προσωπικού ή προσωπικού που υπηρετεί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στους φορείς που
υπάγονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα κατ’ εφαρµογή του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), για χρονικό διάστηµα τριών (3)
ετών που µπορεί να παρατείνεται για ίσα χρονικά διαστήµατα. Η
απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς να
απαιτείται γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα από
τον οποίο ο υπάλληλος αποσπάται.
Στην Εταιρεία µπορεί να αποσπώνται, ύστερα από αίτηµά
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τους, υπάλληλοι που υπηρετούν σε διεθνείς οργανισµούς, στους
οποίους η Ελλάδα είναι µέλος.
Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις οι αποσπώµενοι στην εταιρεία
λαµβάνουν από αυτήν το σύνολο των αποδοχών τους, υπολογιζόµενο αποκλειστικά σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νόµου για
τον φορέα προέλευσης, ο δε χρόνος της απόσπασής τους λογίζεται ως χρόνος στην οργανική τους θέση.
4. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας µε αποζηµίωση κατά τις
νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες,
προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας, για το προσωπικό της εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Άρθρο 12
Εσωτερικοί Κανονισµοί
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, εγκρίνεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ο
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Εταιρείας, µε τον οποίο
καθορίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη λειτουργία της Εταιρείας,
όπως:
(α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, η κατανοµή
αρµοδιοτήτων, ο τρόπος λειτουργίας και η σχέση των υπηρεσιών
µεταξύ τους και µε τη Διοίκηση,
(β) ο κώδικας δεοντολογίας, τα θέµατα σύγκρουσης συµφερόντων και οι υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας,
(γ) οι οργανικές θέσεις προσωπικού, τα προσόντα και όροι
πρόσληψης, οι όροι εργασίας,
(δ) οι διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου, οι διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων
(ε) τα σχετικά µε τις µετακινήσεις προσωπικού, το επιτρεπόµενο ύψος δαπανών σχετικά µε εκτός έδρας µετακινήσεις,
καθώς και
(στ) κάθε άλλο σχετικό µε την εταιρική διακυβέρνηση και την
ορθή λειτουργία της Εταιρείας ζήτηµα.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας που
λαµβάνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων του ν. 4013/2011 (Α’ 204) εγκρίνεται κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 και υπό την
επιφύλαξη της ενωσιακής νοµοθεσίας Κανονισµός Προµηθειών
µε τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης
µελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προµηθειών κινητών πραγµάτων, εξοπλισµού και συναφών εργασιών,
αγορών ακινήτων, µισθώσεων. Ειδικά στις τρίτες χώρες, εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προµήθειες, υπηρεσίες, καθώς και τα
έργα - κατασκευές, µε εκτιµώµενη αξία που δεν υπερβαίνει τα
κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, πραγµατοποιούνται µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και εντός των ορίων του ετήσιου εγκεκριµένου
προϋπολογισµού, µε απευθείας προµήθεια ειδών ή απευθείας
ανάθεση του έργου-κατασκευής ή της υπηρεσίας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας εγκρίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρούσας παραγράφου και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης
Μισθολογικός Κανονισµός, µε τον οποίο ορίζονται κλίµακες αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού, αποκλειστικά βάσει των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων, των ειδικών γνώσεων ή
δεξιοτήτων και των ειδικών καθηκόντων αυτού και καθορίζονται
οι όροι και διαδικασίες εξέλιξης, καθώς και άλλες µισθολογικές
ή µη µισθολογικές παροχές. Οι µισθοί του προσωπικού της εταιρείας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις αποδοχές του Διευθύνοντος Συµβούλου.
4. Ο εγκεκριµένος Κανονισµός Προµηθειών της εταιρείας δηµοσιεύεται στο τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2372/1996,

όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις ειδικές για αυτήν διατάξεις στην
κείµενη νοµοθεσία και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του ν.
4548/2018 (Α’ 104). Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» δεν ανήκει στο Δηµόσιο ή ευρύτερο Δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατάξεις που
αναφέρονται σε Δηµόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν.
3429/2005 (Α’ 314) ή που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άµεσα
ή έµµεσα στο Δηµόσιο ή που επιχορηγούνται ή χρηµατοδοτούνται από αυτό, δεν εφαρµόζονται ως προς την εταιρεία, µε εξαίρεση των όσων ορίζονται ρητά στον ν. 2372/1996. Οµοίως δεν
εφαρµόζονται ως προς την Εταιρεία οι διατάξεις που διέπουν
τους φορείς που έχουν ταξινοµηθεί ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και οι διατάξεις που αναφέρονται στους Φορείς
αυτούς, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α’
143) όπως ισχύει, και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδιδοµένων προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων που
αφορούν στην υποβολή δηµοσιονοµικών αναφορών, οι οποίες,
σε περίπτωση ταξινόµησης της Εταιρείας ως Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, εφαρµόζονται µόνο ως προς την υποβολή: α) ετήσιου
προϋπολογισµού και οποιασδήποτε αναπροσαρµογής του κατά
τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β) µηνιαίας αναφοράς
εκτέλεσης προϋπολογισµού και χρηµατοδότησης (απολογιστικά), γ) µηνιαίων µισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά) και δ)
µηνιαίας σύνοψης µητρώου δεσµεύσεων (απολογιστικά σε µηνιαία βάση, ετήσια µεγέθη).
2. Όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες και οργανισµοί του Δηµοσίου
και του ευρύτερου Δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να παρέχουν
κατά απόλυτη προτεραιότητα στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» κάθε αναγκαία συνδροµή,
πληροφορία και διευκόλυνση για την πραγµατοποίηση του σκοπού της».
4. α) Στον εποπτεύοντα της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» Υπουργό µεταφέρεται η αρµοδιότητα έκδοσης όλων των υπουργικών αποφάσεων ή κοινών
υπουργικών αποφάσεων που τυχόν εκδίδονται µε βάση τις σηµερινές κείµενες διατάξεις σε σχέση µε την εταιρεία.
β) Το κάθε είδους προσωπικό που υπηρετεί στην «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» µε σχέση
εργασίας ή έµµισθης εντολής αορίστου χρόνου κατατάσσεται µε
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας στις εγκεκριµένες κλίµακες αποδοχών του Μισθολογικού Κανονισµού της
Εταιρείας, αποκλειστικά βάσει των τυπικών και ουσιαστικών του
προσόντων, των ειδικών γνώσεων ή δεξιοτήτων και των ειδικών
καθηκόντων τα οποία ασκεί και έπειτα από αξιολόγηση των κριτηρίων αυτών. Μισθοί που έχουν διαµορφωθεί κατ’ εφαρµογή
του ν. 4354/2015 δεν δύνανται να µειωθούν. Το ανωτέρω προσωπικό που υπηρετεί στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου A.E.», κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
δύναται κατ’ εξαίρεση των κείµενων διατάξεων να αιτηθεί µετάταξης µέσω του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας
(ν.
4440/2016) έως τις 31.12.2020, µε τη διατήρηση της µισθολογικής και βαθµολογικής κατάστασης που ίσχυε προ της έναρξης
ισχύος του παρόντος. Αποσπάσεις στην «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» και αποσπάσεις
υπαλλήλων της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» προς τρίτους φορείς διατηρούνται εν ισχύ
ή/ και παρατείνονται σύµφωνα µε τις προβλέψεις αυτών και τις
ισχύουσες κατά το χρόνο έκδοσης διατάξεις. Εκκρεµή αιτήµατα
µετάταξης ή απόσπασης από και προς την «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» ολοκληρώνονται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την ηµεροµηνία υποβολής του
εκάστοτε αιτήµατος διατάξεις».
γ) Με τον διορισµό των µελών του νέου Δ.Σ. σύµφωνα µε το
άρθρο 9 παράγραφος 1 του καταστατικού, λήγει αυτοδικαίως η
θητεία του προηγούµενου Δ.Σ. της Εταιρείας. Για τη λήξη της
θητείας σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο δεν καταβάλλεται
αποζηµίωση.
δ) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έγκριση
των προβλεπόµενων, στο άρθρο 12 του παρόντος, Εσωτερικών
Κανονισµών και την κατάταξη του υφισταµένου προσωπικού,
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σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (β) του παρόντος, τα σχετικά
θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων και ζητηµάτων µισθολογικής κατάστασης του προσωπικού της Εταιρείας, θα εξακολουθούν να
διέπονται και να ρυθµίζονται από τις διατάξεις οι οποίες εφαρµόζονται µέχρι σήµερα στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» και στο προσωπικό της. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 4 του Καταστατικού κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του εποπτεύοντος την εταιρεία
Υπουργού εκδίδεται εντός µηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ’
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 85
Σκοπός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου – Ορισµοί
1. Το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (εφεξής Γ.Ε.ΜΗ.) είναι: α) το
Εθνικό Μητρώο εµπορικής δηµοσιότητας, στο οποίο πραγµατοποιείται η δηµοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή και δηλώσεων των
υπόχρεων προσώπων, και β) το ελληνικό ηλεκτρονικό εθνικό δελτίο δηµοσιότητας κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 5 του
άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως:
α. «Εµπορική δηµοσιότητα»: Η εγγραφή ή καταχώριση και δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ., πράξεων ή στοιχείων που απαιτούν δηµοσιότητα.
β. «Συστατική δηµοσιότητα»: η καταχώριση και ταυτόχρονη
δηµοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., τα έννοµα αποτελέσµατα των οποίων σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις εκκινούν από την ηµεροµηνία καταχώρισης και ταυτόχρονης
δηµοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ..
γ. «Δηλωτική δηµοσιότητα»: η καταχώριση και ταυτόχρονη δηµοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., τα έννοµα αποτελέσµατα των οποίων, σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις, εκκινούν από την ηµεροµηνία τέλεσής τους.
δ. «Έλεγχος νοµιµότητας»: ο προληπτικός ουσιαστικός έλεγχος που διενεργείται από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. για τη διαπίστωση της
συµφωνίας των προς καταχώριση και δηµοσίευση πράξεων,
στοιχείων και δηλώσεων κατά περιεχόµενο µε το καταστατικό και
µε τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, που διέπουν το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο, χωρίς όµως να περιλαµβάνονται στο
εύρος ελέγχου και ζητήµατα ακυρωσίας των ανωτέρω πράξεων.
ε. «Έλεγχος πληρότητας»: ο τυπικός έλεγχος που διενεργείται
από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ., προκειµένου να διαπιστώσουν ότι η αίτηση
καταχώρισης και δηµοσίευσης πράξης, στοιχείου ή δήλωσης,
συνοδεύεται από όλα τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά χωρίς να υπεισέλθουν στο περιεχόµενο αυτών.
στ. «Αυτοµατοποιηµένη καταχώριση»: η καταχώριση και δηµοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που πραγµατοποιείται
ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. από τον ίδιο τον υπόχρεο, χωρίς να
απαιτείται έλεγχος πληρότητας ή νοµιµότητας.
ζ. «Πληροφοριακό Σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ.»: το ηλεκτρονικό σύστηµα
καταχώρισης-αποθήκευσης πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων και
η υποδοµή τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας που το
υποστηρίζουν.
η. «Δικτυακός τόπος Γ.Ε.ΜΗ.»: ο ιστότοπος στον οποίο πραγµατοποιείται η δηµοσίευση καταχωριστέας πράξης, στοιχείου ή
δήλωσης, που σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία απαιτεί εµπορική δηµοσιότητα.
θ. «Ευρωπαϊκή Κεντρική Πλατφόρµα»: το σύστηµα διασύνδεσης των Κεντρικών και Εµπορικών Μητρώων και των Μητρώων
εταιρειών των Κρατών - Μελών (ΒRIS).
ι. «Διαλειτουργικότητα»: η διασύνδεση Πληροφοριακών Συστηµάτων που έχει ως σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών που καταχωρίζονται σε αυτά για την υλοποίηση της αρχής «Μόνο
Άπαξ».
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ια. «Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.)»: οι Υπηρεσίες στις οποίες
ανατίθεται η αρµοδιότητα τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ. και πραγµατοποίησης της εµπορικής δηµοσιότητας των πράξεων, στοιχείων ή
δηλώσεων που καταχωρούνται σε αυτό.
ιβ. «Μητρώο πιστοποιηµένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ»: το
µητρώο των ειδικά εξουσιοδοτηµένων φυσικών προσώπων να
πραγµατοποιούν καταχωρίσεις και δηµοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήµατα Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσίας Μιας Στάσης.
ιγ. «Πιστοποιηµένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: ο εξουσιοδοτηµένος
υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., ο οποίος καταχωρίζει και δηµοσιεύει
πράξεις, στοιχεία ή δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστηµα
Γ.Ε.ΜΗ. και ο εξουσιοδοτηµένος συµβολαιογράφος, ο οποίος
καταχωρίζει και δηµοσιεύει συµβολαιογραφικές πράξεις στο
πληροφοριακό σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ..
ιδ. «Πιστοποιηµένος χρήστης ΥΜΣ»: ο εξουσιοδοτηµένος
υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο εξουσιοδοτηµένος συµβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών.
3. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγουν την αρµοδιότητα άλλων υπηρεσιών, φορέων και αρχών που είναι υπεύθυνοι
για τον έλεγχο νοµιµότητας των καταχωριστέων πράξεων και
στοιχείων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Οι πράξεις αυτών
αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.
και για κάθε περαιτέρω καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή των
υπόχρεων.
4. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγουν:
α. την προβλεπόµενη από ειδικές διατάξεις αρµοδιότητα δηµοσίων Υπηρεσιών για την τήρηση ειδικών µητρώων µε σκοπό
άλλον από αυτόν της εµπορικής δηµοσιότητας.
β. τη δυνατότητα των Επιµελητηρίων να τηρούν για τα µέλη
τους µητρώα ανεξάρτητα από το Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα προβλεπόµενα
στον ν. 4497/2017 (A’ 171).
Άρθρο 86
Υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
1. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά:
α. η Ανώνυµη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α’
104),
β. η Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης που προβλέπεται στον
ν. 3190/1955 (Α’ 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν.
4072/2012 (Α’ 86),
δ. η Οµόρρυθµη και Ετερόρρυθµη (απλή ή κατά µετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α’ 86), καθώς και οι
οµόρρυθµοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισµός του ν. 1667/1986 (Α’ 196) (στον
οποίο περιλαµβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και
ο οικοδοµικός συνεταιρισµός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α’
205) και
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α’ 96),
η. η Αστική Εταιρεία µε οικονοµικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και
270 του ν. 4072/2012),
θ. ο Ευρωπαϊκός Όµιλος Οικονοµικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισµό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό
L. 247) και έχει την έδρα του στην ηµεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισµό
2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ηµεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται
στον Κανονισµό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα
της στην ηµεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ηµεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.06.2017) και έχουν
έδρα σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ηµεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και
νοµική µορφή ανάλογη µε εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που
αναφέρεται στην περίπτωση ιβ’,
ιδ. τα υποκαταστήµατα ή πρακτορεία, µέσω των οποίων ενερ-
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γούν εµπορικές πράξεις στην ηµεδαπή τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή
την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ’ και ιγ’,
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012.
2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικώς φυσικά πρόσωπα
τα οποία µε εγκατάσταση στην ηµεδαπή και µε σκοπό το κέρδος:
α. διενεργούν εµπορικές πράξεις στο όνοµά τους κατά σύνηθες επάγγελµα, ή
β. διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαµεσολαβούν στη διάθεση αυτών µε επιχειρηµατικό κίνδυνο, µέσω οργανωµένης υποδοµής ή και µέσω εκµετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων,
γ. επί κληρονοµικής διαδοχής φυσικών προσώπων υπάρχει
υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. για τον κληρονόµο φυσικού
προσώπου που ήταν εγγεγραµµένο στο Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον ο κληρονόµος συνεχίζει τη δραστηριότητα του θανόντος και πληροί
τις προϋποθέσεις των προηγουµένων εδαφίων. Αν οι καθολικοί
διάδοχοι είναι πρόσωπα πέραν του ενός (κοινωνία κληρονόµων)
και συνεχίζουν από κοινού την εµπορική επιχείρηση του θανόντος, πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσµίας (12) δώδεκα µηνών
από την από κοινού διενέργεια πράξεων που υποδηλώνουν τη
συνέχεια, να υποβάλλουν αίτηση στην αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Αυτή
συνοδεύεται από ιδρυτικό καταστατικό έγγραφο εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των αντίστοιχων διατάξεων για τον συγκεκριµένο εταιρικό τύπο που θα επιλεγεί.
3. Η υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ρητά δεν καταλαµβάνει:
α. τα Σωµατεία (άρθρα 78-107 ΑΚ),
β. τα Ιδρύµατα (άρθρα 108-121 ΑΚ),
γ. τις Επιτροπές Εράνων (άρθρα 122-126 ΑΚ),
δ. τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος,
ε. τις αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας δικηγόρων, συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών,
στ. τα γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων
που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77) και του α.ν. 378/1968 (Α’
82),
ζ. τη Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν. 959/1979
(Α’ 192) και τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής που συστήνεται κατά τον ν. 3182/2003 (Α’ 220).
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να
προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικών ή νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων ή νοµικών οντοτήτων, πέραν αυτών
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Με όµοια απόφαση
ορίζονται η διαδικασία, οι σχετικές προθεσµίες και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια, όπως επίσης ο τρόπος, η διαδικασία και ο
χρόνος της µεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., των πράξεων και στοιχείων
των ήδη εγγεγραµµένων σε άλλα µητρώα, η αρµοδιότητα των
οποίων µεταφέρεται πλέον στο Γ.Ε.ΜΗ..
Άρθρο 87
Διάρθρωση και Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
1. Συστήνεται στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας,
Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, η οποία αποτελεί οργανική µονάδα
της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Οι αρµοδιότητές της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάµενο
και τους υπαλλήλους της ΚΕΕΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4497/2017 (Α’ 171).
Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών
Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ συγκροτείται σε επίπεδο Τµήµατος
ή Διεύθυνσης, µε την απόφαση της παραγράφου 8 του παρόντος
άρθρου και είναι αρµόδια για:
α. την οργάνωση του Πληροφοριακού Συστήµατος Γ.Ε.ΜΗ.

του άρθρου 89 του παρόντος νόµου,
β. την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του λειτουργικού συστήµατος, του δικτύου και του εν γένει εξοπλισµού και λογισµικού που εξυπηρετούν και υποστηρίζουν τη βάση
δεδοµένων,
γ. την άµεση και τη σύµφωνη µε τη χρονική ακολουθία, λήψη
και αποθήκευση των δεδοµένων που διαβιβάζονται στο Πληροφοριακό Σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ.,
δ. τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδοµένων,
ε. την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ.
στο Σύστηµα διασύνδεσης Μητρώων (BRIS),
στ. τη λήψη µέτρων προστασίας της βάσης δεδοµένων και των
εν γένει πληροφοριακών συστηµάτων από κακόβουλες ενέργειες,
ζ. την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και
ΥΜΣ, καθώς και κάθε άλλου ψηφιακού εργαλείου που απαιτείται
για τη διαλειτουργικότητα των Μητρώων,
η. την ανάπτυξη ειδικής εφαρµογής, η οποία αποτυπώνει την
είσπραξη και κατανοµή των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
και των εξόδων για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, τη στατιστική παρακολούθηση αυτών και την παροχή µηνιαίων αναλυτικών αναφορών στη Διεύθυνση Εταιρειών,
θ. την υποβολή εισηγήσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για την προκήρυξη έργων για την αναβάθµιση του
Γ.Ε.ΜΗ., και την ένταξη στα χρηµατοδοτικά προγράµµατα ΕΣΠΑ
του αρµόδιου Υπουργείου, καθώς και την υποβολή εισηγήσεων
για λήψη χρηµατοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων,
ι. τη συγκέντρωση προβληµάτων ή και δυσλειτουργιών των
πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και την υποβολή
εισηγήσεων προς τη Διεύθυνση Εταιριών για επίλυση αυτών,
ια. τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου
Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., προκειµένου
να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιηµένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ.
και ΥΜΣ, καθώς και οι συµβολαιογράφοι που επιθυµούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιηµένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και
ΥΜΣ. Λίστα µε τα ονόµατα των πιστοποιηµένων Συµβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα
του Γ.Ε.ΜΗ.,
ιβ. τη διασφάλιση της πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήµατα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ από τα νοµιµοποιούµενα πρόσωπα, τα
οποία έχουν δικαίωµα πρόσβασης,
ιγ. την υποστήριξη των πιστοποιηµένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και
ΥΜΣ σε θέµατα που άπτονται της χρήσης των πληροφοριακών
συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ,
ιδ. στο µέτρο που πραγµατοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ αποτελεί τον υπεύθυνο
επεξεργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού
2016/679 και του ν. 4624/2019 (Α’ 137) σε συνδυασµό µε το
άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
2. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (εφεξής Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) διακρίνονται ως
εξής:
α. Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Τα κατά περίπτωση αρµόδια Τµήµατα της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ορίζονται ως Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών που
ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 (Α’
104). Οι εν λόγω Υπηρεσίες είναι αποκλειστικά αρµόδιες για την
καταχώριση και δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων,
στοιχείων ή δηλώσεων, που σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
απαιτούν εµπορική δηµοσιότητα, συµπεριλαµβανοµένων όσων
προβλέπονται κατωτέρω στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
β. Τµήµατα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων.
Σε κάθε Επιµελητήριο του ν. 4497/2017 (Α’ 171) συνιστάται
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που αποτελεί οργανική µονάδα του Επιµελητηρίου και
οι αρµοδιότητές της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστά-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

µενο και τους υπαλλήλους της, οι οποίοι αποτελούν προσωπικό
του Επιµελητηρίου και τοποθετούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4497/2017. Οι αρµοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, που προσφέρουν τα Επιµελητήρια προς τα
µέλη τους, καθώς και από τις οικονοµικές υποχρεώσεις των
µελών τους προς αυτά, που απορρέουν από συνδροµές.
γ. Πιστοποιηµένοι συµβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ..
Κάθε συµβολαιογράφος που εντάσσεται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ., δύναται να πραγµατοποιεί καταχώριση και δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των συµβολαιογραφικών
πράξεων που καταρτίζει και απαιτούν εµπορική δηµοσιότητα,
καθώς και των προσαρτώµενων σε αυτές στοιχείων ή δηλώσεων.
Η επιλογή των υπόχρεων να αναθέσουν σε πιστοποιηµένο συµβολαιογράφο την καταχώριση και δηµοσίευση των ανωτέρω στο
Γ.Ε.ΜΗ., δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής
των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 113 του παρόντος, τα
οποία αποτελούν πόρους των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στις οποίες είναι εγγεγραµµένοι.
3. Τα Τµήµατα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων είναι αρµόδια
για:
α. την εγγραφή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 86
του παρόντος, εξαιρουµένων των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4441/2016 (Α’ 227),
β. κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους,
γ. (i) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων, των
συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και τον
έλεγχο νοµιµότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις.
(ii) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης
επωνυµίας ή/και διακριτικού τίτλου, καθώς και τη δέσµευση
αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 του παρόντος, µόνο
όταν η ως άνω διαδικασία δε γίνεται µέσω ΥΜΣ,
δ. την απάντηση σε ερωτήµατα που διαβιβάζονται µέσω της
ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρµας και αφορούν στις πράξεις
και τα στοιχεία των άρθρων 95, 97 και 98 του παρόντος νόµου,
ε. την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων και
αποσπασµάτων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 111
του παρόντος νόµου,
στ. τη διεξαγωγή δειγµατοληπτικού ελέγχου των αυτοµατοποιηµένων καταχωρήσεων που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το
άρθρο 102 του παρόντος.
4. Η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των
Επιµελητηρίων καθορίζεται µε βάση την έδρα ή την εγκατάσταση
του υπόχρεου σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Σε περίπτωση που στην έδρα ή την εγκατάσταση της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα αµιγή Επιµελητήρια, η αρµόδια
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ορίζεται µε βάση τον κύριο κωδικό αριθµό δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατόπιν έκδοσης σχετικής Υπουργικής Απόφασης
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα καθορίζει
την αποκλειστική αρµοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά κύριο κωδικό
αριθµό δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Αν επέλθει µεταβολή στην έδρα ή στην εγκατάσταση του υπόχρεου, µε συνέπεια τη µεταβολή της αρµοδιότητας της
Υ.Γ.Ε.ΜΗ., η αρχικά αρµόδια Υπηρεσία καταχωρίζει την επελθούσα µεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε επόµενη καταχώριση διενεργείται από τη νέα αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Προγενέστερες
αιτήσεις καταχώρισης που δεν έχουν διεκπεραιωθεί, κατά τη µεταφορά, από την αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διενεργούνται από τη νέα
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τα σχετικά τέλη καταχώρισης του άρθρου 113 του
παρόντος µεταφέρονται υπέρ της δεύτερης. Επίσης, τα τέλη τήρησης µερίδας του άρθρου 113 του παρόντος, επιµερίζονται
ανάλογα µε τους µήνες παραµονής σε κάθε µία εκ των εκάστοτε
συναρµόδιων Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
Κατ’ εξαίρεση, όταν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργούν σαν Υπηρεσίες
Μιας Στάσης του ν. 4441/2016, δεν υπόκεινται στους ανωτέρω
περιορισµούς της κατά τόπον αρµοδιότητας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
«5. Τα Τµήµατα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων στελεχώνονται
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µε υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, ανάλογα µε τις ανάγκες
τους, οι οποίες προκύπτουν από τον αριθµό των υπόχρεων που
είναι εγγεγραµµένοι σε αυτά. Προϊστάµενος ορίζεται µόνιµος
υπάλληλος ή ΙΔΑΧ, κατά προτεραιότητα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Οι
λεπτοµέρειες της στελέχωσης ορίζονται µε την απόφαση της
παραγράφου 8.»
6. Σε κάθε Τµήµα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιµελητηρίου, σύµφωνα µε τον
αριθµό των εγγεγραµµένων σε αυτήν, συστήνεται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων τουλάχιστον µία (1) οργανική θέση επιστηµονικού
συνεργάτη πλήρους απασχόλησης. Η ανωτέρω θέση πληρούται
από δικηγόρο, κατά προτίµηση µε ειδίκευση στο εµπορικό δίκαιο,
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο π.δ.
50/2001 (Α’ 39) που προσλαµβάνεται µε απόφαση του εκάστοτε
Επιµελητηρίου. Ο ανωτέρω επιστηµονικός συνεργάτης επικουρεί
την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας των αιτήσεων εγγραφής, µεταβολής, διαγραφής, καθώς
και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
Σε περίπτωση αποδεδειγµένης οικονοµικής αδυναµίας
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιµελητηρίου ή Επιµελητηρίων, να προβούν στην
υλοποίηση της παραγράφου αυτής, την υποστήριξη της
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αναλαµβάνει η ΚΕΕΕ, µετά από ηλεκτρονικό αίτηµα
του οικείου Επιµελητηρίου. Προς τον σκοπό αυτόν η Υπηρεσία
Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ µπορεί να συνεργάζεται µε δικηγόρο
ή δικηγορικές εταιρείες που προσλαµβάνονται µε ετήσια σύµβαση.
7. Η µη τήρηση των προϋποθέσεων των παραγράφων 5 και 6
του παρόντος άρθρου επιφέρει την αναστολή λειτουργίας του
Τµήµατος Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τη µεταφορά των υπόχρεων και των εκκρεµών αιτήσεών τους στο όµορο τµήµα Υ.Γ.Ε.ΜΗ., µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
που εκδίδεται λαµβάνοντας υπόψη την απλή γνώµη της ΚΕΕΕ
και του κατά περίπτωση οικείου Επιµελητηρίου, ρυθµίζονται τα
θέµατα του κανονισµού λειτουργίας και στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των
Επιµελητηρίων. Κατ’ εξαίρεση, η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της
ΚΕΕΕ, καθώς και οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εµπορικών και Βιοµηχανικών
Επιµελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή οποιουδήποτε άλλου
Επιµελητηρίου που ο αριθµός των υπόχρεων ξεπερνά το όριο
που θα καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, δύνανται να οργανωθούν σε επίπεδο Διεύθυνσης.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία
και ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου πιστοποιηµένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
Άρθρο 88
Εποπτεία Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
1. Το Γ.Ε.ΜΗ. και όλες οι Υπηρεσίες του άρθρου 87 του παρόντος νόµου εποπτεύονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, µέσω της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
2. Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού για τους σκοπούς
του παρόντος νόµου, ενδεικτικά περιλαµβάνει:
α. τη µέριµνα για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων
του νόµου αυτού από όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ,
β. τη µέριµνα για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων
του εταιρικού δικαίου - µε την έκδοση σχετικών κατευθυντήριων
οδηγιών προς όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ,
γ. την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, κανονιστικών πράξεων
και οδηγιών που άπτονται της ορθής λειτουργίας, οργάνωσης
και συντονισµού όλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, ως και των πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ,
δ. τη συµµόρφωση και τον συντονισµό του Γ.Ε.ΜΗ. µε τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού εταιρικού δικαίου, τους ετήσιους λογαριασµούς και τα Εµπορικά Μητρώα και Μητρώα
Εταιρειών των κρατών - µελών, καθώς και µε κάθε άλλη νοµοθε-
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τική ή εκτελεστική απόφαση που πηγάζει από τις ανωτέρω διατάξεις,
ε. την προκήρυξη έργων για την αναβάθµιση των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και την έκδοση υπουργικής
απόφασης για τη λήψη χρηµατοδότησης για την εκτέλεση έργων
µέσω του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ,
στ. την υλοποίηση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ µε άλλα Μητρώα εντός ή εκτός Ελλάδος σύµφωνα µε τις υπουργικές αποφάσεις και ενωσιακές
Οδηγίες, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.
4623/2019 (Α’ 134),
ζ. την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών για την προσαρµογή των πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
η. τη λογιστική παρακολούθηση και έλεγχο της είσπραξης και
κατανοµής των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και
των εξόδων για όλα τα Τµήµατα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ των Επιµελητηρίων, και τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου εν γένει,
θ. τον έλεγχο των Τµηµάτων Υ.Γ.Ε.ΜΗ των Επιµελητηρίων ως
προς την τήρηση των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 87 του
παρόντος,
ι. την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα και τους κανόνες περί Εµπορικών Μητρώων και Μητρώων Εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δηµόσιους σκοπούς και σκοπούς τεκµηρίωσης,
ια. τη µέριµνα για την εκπαίδευση των χρηστών των πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε συνεργασία µε το
Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
και τη Συντονιστική Επιτροπή Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας.
Άρθρο 89
Πληροφοριακό Σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ.
1. Τα αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. τηρούνται σε ηλεκτρονική / ψηφιακή
µορφή ως βάση δεδοµένων που έχει δηµιουργηθεί και αποθηκεύεται σε πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης και το οποίο διανέµεται µέσω δικτυακού ιστότοπου ή/και ψηφιακής πλατφόρµας.
Το λογισµικό (software), το υλικό (hardware), τα δεδοµένα και
οι βάσεις δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος, που
έχουν δηµιουργηθεί ή πρόκειται να δηµιουργηθούν, ανήκουν
κατά κυριότητα, νοµή και κατοχή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, το οποίο διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης το πληροφοριακό σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ. εγκαθίσταται στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
αντίγραφο ασφαλείας αυτού τηρείται στη Μονάδα Οργάνωσης
της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ). Η
Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ ορίζεται ως υπεύθυνη για την ορθή
λειτουργία του.
2. Το πληροφοριακό σύστηµα της βάσης δεδοµένων του
Γ.Ε.ΜΗ. απαρτίζεται από: α) το Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών, β)
τη Μερίδα και γ) τον Φάκελο, τα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά
ως µία ή περισσότερες βάσεις δεδοµένων και σε υποδοµές τεχνολογίας και επικοινωνίας.
α. Στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών καταχωρίζονται οι εµπορικές ή οι εταιρικές επωνυµίες των υπόχρεων, καθώς και οι διακριτικοί τίτλοι αυτών.
β. Στη Μερίδα κάθε υπόχρεου καταχωρίζονται κατά χρονική
ακολουθία πράξεις, στοιχεία ή δηλώσεις για τα οποία υπάρχει
υποχρέωση εµπορικής δηµοσιότητας σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
γ. Στον Φάκελο, ο οποίος τηρείται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή,
καταχωρίζονται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έγγραφα που
αποδεικνύουν τη νοµιµοποίηση του αιτούντος και του διαβιβάζοντος την αίτηση, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα κάθε
καταχώρισης στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών και στη Μερίδα.
Η πρόσβαση στα έγγραφα του φακέλου γίνεται µε ηλεκτρονικά

µέσα, µέσω της Μερίδας.
3. Για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστηµα, τόσο οι πιστοποιηµένοι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και οι πιστοποιηµένοι συµβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ., όσο και οι εξωτερικοί χρήστες του
Γ.Ε.ΜΗ. (υπόχρεοι ή οποιοσδήποτε τρίτος για λήψη πιστοποιητικών, αποσπασµάτων ή αντιγράφων), υποχρεούνται να χρησιµοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης
(username και password) που λαµβάνουν κατά την διαδικασία
εγγραφής. Η χορήγησή τους γίνεται από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ.
και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ, κατόπιν ταυτοποίησης των χρηστών µέσω
του συστήµατος ΤΑΧΙS (oath) ή οποιασδήποτε άλλης διαδικτυακής πύλης του Δηµοσίου ή των προβλεπόµενων στον Κανονισµό
910/2014 (e-iDAS).
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα σχετικά µε την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου
Επωνυµιών.
Άρθρο 90
Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. - Λήψη Αριθµού Γ.Ε.ΜΗ.
1. Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ολοκληρώνεται µε την καταχώριση
των στοιχείων των υπόχρεων του άρθρου 86 του παρόντος
νόµου στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών, στη Μερίδα και στον
Φάκελο.
2. Με την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., το πληροφοριακό σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτοµάτως σε αυτόν τον
Αριθµό Γ.Ε.ΜΗ.. Ο Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. είναι µοναδικός για κάθε
υπόχρεο και παραµένει ο ίδιος και µετά τον µετασχηµατισµό ή
τη διαγραφή, την αναβίωση ή την επανεγγραφή του υπόχρεου
στο Γ.Ε.ΜΗ.. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός υποκαταστηµάτων του ίδιου αλλοδαπού υπόχρεου των περιπτώσεων ι’, ια’
και ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του παρόντος νόµου,
οι αριθµοί Γ.Ε.ΜΗ. αυτών θα πρέπει να εµπεριέχουν κοινά στοιχεία.
3. Ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά:
α. σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο
Γ.Ε.ΜΗ.,
β. σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,
γ. σε κάθε έντυπο που αφορά τον υπόχρεο,
δ. στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και
ε. στα ηλεκτρονικά καταστήµατα του υπόχρεου.
4. Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρτητα από
το εάν είναι έγχαρτες, άυλες ή ηλεκτρονικές, καθώς και οι διαδικτυακοί τόποι και τα ηλεκτρονικά καταστήµατα των υπόχρεων
πρέπει να φέρουν επιπλέον και τη νοµική τους µορφή, τον τόπο
της έδρας και, ενδεχοµένως, το γεγονός ότι βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης. Οι διαδικτυακοί τόποι των υπόχρεων και
τα ηλεκτρονικά τους καταστήµατα δύνανται να εµπεριέχουν σύνδεσµο που ανακατευθύνει στη Μερίδα τους στο Γ.Ε.ΜΗ..
5. Αν στα έγγραφα γίνεται µνεία του κεφαλαίου της εταιρείας,
η ένδειξη αφορά το καλυφθέν και το καταβεβληµένο κεφάλαιο.
Άρθρο 91
Διαλειτουργικότητα Γ.Ε.ΜΗ.
1. Στο πλαίσιο του συστήµατος διασύνδεσης των εθνικών Μητρώων το Γ.Ε.ΜΗ.:
α. Επικοινωνεί ηλεκτρονικά µε τα λοιπά εθνικά Μητρώα ώστε
να:
αα. λαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε στοιχεία που είναι αποθηκευµένα σε άλλο εθνικό Μητρώο και αφορούν κεφαλαιουχικές
εταιρείες µε έδρα σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καθώς και υποκαταστήµατα αυτών, εγκατεστηµένα σε άλλο κράτος - µέλος από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας,
και
ββ. χορηγεί πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία των άρθρων
95, 97 και 98 του παρόντος αναφορικά µε τις κεφαλαιουχικές
εταιρείες µε έδρα στην ηµεδαπή, καθώς και υποκαταστήµατα
της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του πα-
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ρόντος νόµου.
β. Απαντά σε ερωτήµατα που τίθενται από µεµονωµένους χρήστες στο ευρωπαϊκό ενιαίο σηµείο ηλεκτρονικής πρόσβασης στο
σύστηµα διασύνδεσης των Μητρώων («η πύλη») σχετικά µε πληροφορίες της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης α’.
2. Το πληροφοριακό σύστηµα Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται µε το
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ.)
TAXIS σχετικά µε τη λήψη και διαβίβαση δεδοµένων, που προβλέπονται ως καταχωριζόµενα ή υποβαλλόµενα από τους υπόχρεους και στα δύο πληροφοριακά συστήµατα. Για την
υλοποίηση της διασύνδεσης εφαρµόζεται το άρθρο 17 του ν.
4174/2013 (Α’ 170). Οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης,
τα ειδικότερα στοιχεία που λαµβάνονται και διαβιβάζονται και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
3. Το Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να διασυνδέεται και µε άλλα Μητρώα,
αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά και του παρέχουν
πρωτογενή και εξ αποστάσεως πληροφόρηση για πράξεις, στοιχεία ή δεδοµένα που καταχωρίζονται σε αυτό, τηρουµένων των
διατάξεων για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και του εµπορικού απορρήτου καθώς και του άρθρου 47
του ν. 4623/2019 (Α’ 134). Με τις ίδιες προϋποθέσεις το Γ.Ε.ΜΗ.
διασυνδέεται, προκειµένου να χορηγεί πράξεις, στοιχεία ή δεδοµένα που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα, εφόσον αυτά προβλέπονται από διατάξεις ως υποβαλλόµενα στα άλλα Μητρώα,
αρχεία ή βιβλία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 92
Δηµοσιότητα του Γενικού Εµπορικού Μητρώου
Η δηµοσιότητα των πράξεων, στοιχείων ή δεδοµένων των υπόχρεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 86 του παρόντος
πραγµατοποιείται µε:
α. την εγγραφή ή καταχώριση αυτών, στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα νόµο, και
β. την ταυτόχρονη δηµοσίευση, στον διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.ΜΗ., κατά περίπτωση, είτε εν συνόλω είτε εν µέρει της πράξης ή του στοιχείου που καταχωρίστηκε είτε µνείας για την καταχώριση πράξεων και στοιχείων για τα οποία προβλέπεται
υποχρέωση εµπορικής δηµοσιότητας.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να εξειδικεύεται ο τρόπος δηµοσίευσης κάθε κατηγορίας καταχωριζόµενης πράξης ή στοιχείου.
Άρθρο 93
Αποτελέσµατα της συστατικής δηµοσιότητας
1. Η καταχώριση και ταυτόχρονη δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των
νοµικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, είναι αναγκαία
ως προς τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του
παρόντος, µε την εξαίρεση των υπόχρεων των περιπτώσεων ιβ’ιδ’, προκειµένου:
α. τα υπό σύσταση νοµικά πρόσωπα που ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο να αποκτήσουν νοµική προσωπικότητα,
β. να επέλθει η τροποποίηση του καταστατικού,
γ. να πραγµατοποιηθεί η συγχώνευση, η διάσπαση ή η µετατροπή ή άλλη µορφή µετασχηµατισµού µε την επιφύλαξη εφαρµογής των περί συγχώνευσης και διάσπασης διατάξεων του ν.
4601/2019 (Α’ 44) ή άλλου ειδικότερου νόµου,
δ. να επέλθει η λύση, µετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, η αναβίωση της εκκαθάρισης
ή και η αναβίωση του νοµικού προσώπου,
ε. να επέλθει η απώλεια της νοµικής προσωπικότητας µε την
καταχώριση της διαγραφής του υπόχρεου.
2. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, δηµιουργείται για τους υπόχρεους, που αναφέρονται
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στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 86 του παρόντος, µαχητό
τεκµήριο εµπορικής ιδιότητας.
Άρθρο 94
Έννοµες Συνέπειες Δηµοσιότητας
1. Τα πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου 86 του παρόντος δεν µπορούν να αντιτάξουν
στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δηµοσίευσης του άρθρου 92 του παρόντος, εκτός αν αποδείξουν ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν.
2. Σε περίπτωση ασυµφωνίας του κειµένου που δηµοσιεύτηκε,
µε το περιεχόµενο της πράξης ή του στοιχείου που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 86 του παρόντος, δεν µπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους το περιεχόµενο του κειµένου που δηµοσιεύτηκε. Οι τρίτοι
µπορούν να επικαλεστούν το στοιχείο που δηµοσιεύτηκε, εκτός
αν τα ανωτέρω πρόσωπα αποδείξουν ότι οι τρίτοι γνώριζαν το
κείµενο που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ..
3. Οι τρίτοι µπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για
τα οποία δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δηµοσιότητας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εκτός εάν η έλλειψη δηµοσιότητας καθιστά τις πράξεις ή τα στοιχεία ανίσχυρα.
4. Αν υπάρχει διάσταση µεταξύ της ηµέρας καταχώρισης και
της ηµέρας δηµοσίευσης, ως ηµέρα καταχώρισης για τις αποσβεστικές προθεσµίες άσκησης ένδικων µέσων και βοηθηµάτων
λογίζεται η ηµέρα δηµοσίευσης.
5. Παράλειψη της υποχρέωσης δηµοσιότητας που προβλέπεται στις οικείες διατάξεις για τους υπόχρεους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και τους εταιρικούς νόµους, καθιστά
αδύνατη τη συµµετοχή των προσώπων ή των ενώσεων προσώπων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 86 του παρόντος, σε
διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών
και υπηρεσιών µε πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια
της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65), όπως
ισχύει, και τη διεκδίκηση από αυτούς προγραµµάτων ΕΣΠΑ. Με
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δηµοσιότητας ή µε τη λήψη
του Πιστοποιητικού Καλής Λειτουργίας του άρθρου 111, αίρεται
το κώλυµα συµµετοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 95
Στοιχεία προς καταχώριση των υπόχρεων εγγραφής
1. Στη Μερίδα καταχωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του υπόχρεου, τα ακόλουθα στοιχεία:
α. ο αριθµός του Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκαταστήµατος ή του πρακτορείου.
Ο Α.Φ.Μ., ο κύριος, καθώς και τυχόν δευτερεύοντες κωδικοί
αριθµοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) της εταιρείας, κάθε µεταβολή ή
διακοπή αυτών, καθώς και ο αριθµός EORI, εφόσον υπάρχει, του
υπόχρεου, του υποκαταστήµατος ή του πρακτορείου,
β. η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή ή τη µεταγενέστερη καταχώριση και το ονοµατεπώνυµο του αρµόδιου υπαλλήλου,
γ. ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής και ο Κωδικός Αριθµός Καταχώρισης,
δ. τα στοιχεία της απόφασης των αρµόδιων αρχών ή υπηρεσιών, οι οποίες χορηγούν άδεια άσκησης επιτηδεύµατος ή επαγγέλµατος ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης ή
υποκαταστήµατος, όπου απαιτείται,
ε. οι αιτήσεις και οι δικαστικές αποφάσεις µε τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης, η καταχώριση του
άρθρου 3 παράγραφος 4 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/
2007), οι αιτήσεις και οι δικαστικές αποφάσεις µε τις οποίες ο
υπόχρεος υπάγεται σε διαδικασία εξυγίανσης ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του και τα ατοµικά
στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, των εκκαθα-
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ριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των επιτρόπων και των
συνδίκων του υπόχρεου,
στ. οι δικαστικές αποφάσεις µε τις οποίες περατώνονται, επικυρώνονται, αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι έννοµες καταστάσεις, που αναφέρονται στην προηγούµενη περίπτωση,
ζ. ο αριθµός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστηµάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή,
η. οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ηλεκτρονικών καταστηµάτων µέσω των οποίων παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας της
πληροφορίας οι υπόχρεοι του άρθρου 18α του π.δ. 131/2003 (Α’
161). Η προθεσµία της παραγράφου 3 του άρθρου 103 του παρόντος, εκκινεί από την καταχώριση του ονόµατος χώρου (domain name) στον αρµόδιο εθνικό ή διεθνή φορέα και σε κάθε
περίπτωση πριν την πλήρη ενεργοποίηση αυτού,
θ. κάθε πράξη ή στοιχείο που υποβάλλεται σε δηµοσιότητα
σύµφωνα µε τυχόν ειδικότερες διατάξεις.
2. Όπου στον παρόντα νόµο γίνεται λόγος για απαίτηση καταχώρισης των ατοµικών στοιχείων, νοούνται τα εξής: το ονοµατεπώνυµο, το ονοµατεπώνυµο γονέων, ο αριθµός δελτίου
αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος
γέννησης, η ιθαγένεια, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθµός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.). Όπου στον παρόντα νόµο γίνεται
λόγος για απαίτηση δηµοσίευσης των ατοµικών στοιχείων, νοούνται το ονοµατεπώνυµο, το ονοµατεπώνυµο γονέων, ο αριθµός δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, η
διεύθυνση κατοικίας και ο αριθµός φορολογικού µητρώου
(Α.Φ.Μ.).

γ. ο διορισµός, η αποχώρηση, καθώς και τα ατοµικά στοιχεία
της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος, των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόµενο από το νόµο, είτε
ως µέλη τέτοιου οργάνου:
i. έχουν την εξουσία να δεσµεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων.
Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα του
ενός, µε τη σχετική καταχώριση διευκρινίζεται αν τα πρόσωπα
αυτά δύνανται να ενεργούν µόνα τους ή υποχρεούνται να ενεργούν από κοινού,
ii. εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου,
iii.συµµετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της
εταιρείας,
δ. τουλάχιστον κατ’ έτος, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου, εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται
σε εγκεκριµένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού,
ε. τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η δηµοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των οδηγιών του Συµβουλίου
86/635/ΕΟΚ (EE L 372 31.12.1986), 91/674/ΕΟΚ (EE L 374
31.12.1991) και 2013/34/ΕΕ (EE L 182 29.6.2013),
στ. οποιαδήποτε µεταβολή της έδρας,
ζ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
η. η δικαστική απόφαση µε την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα
της εταιρείας,
θ. ο διορισµός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατοµικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος,
ι. η περάτωση της εκκαθαρίσεως (διαγραφή).

Άρθρο 96
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν
οι προσωπικές εταιρείες

Άρθρο 98
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα
υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών
που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε.

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 92, προκειµένου για προσωπικές εταιρείες µε
έδρα στην ηµεδαπή, και τα ακόλουθα στοιχεία:
α. η εταιρική σύµβαση µαζί µε όλες τις τροποποιήσεις σε κωδικοποιηµένη µορφή,
β. ο σκοπός της εταιρείας,
γ. η εταιρική επωνυµία, ο διακριτικός τίτλος και κάθε µεταγενέστερη µεταβολή,
δ. η έδρα και οποιαδήποτε µεταβολή αυτής,
ε. η πλήρης διεύθυνση της εταιρείας,
στ. τα ατοµικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του
παρόντος των εταίρων, ο ορισµός διαχειριστή, καθώς και η
έκταση των εξουσιών του. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα του
προηγούµενου εδαφίου είναι νοµικά πρόσωπα, δηµοσιεύεται ο
αριθµός Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάρχει, και τα βασικά στοιχεία εξατοµίκευσής του (επωνυµία, νοµική µορφή, έδρα),
ζ. η άδεια διαµονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργασίας για
τα παραπάνω πρόσωπα,
η. η έξοδος του εταίρου ή ο αποκλεισµός του,
θ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
ι. η δικαστική απόφαση µε την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα
της εταιρείας,
ια. ο διορισµός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατοµικά τους
στοιχεία όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 95 του
παρόντος,
ιβ. η περάτωση της εκκαθαρίσεως (διαγραφή).
Άρθρο 97
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν
οι κεφαλαιουχικές εταιρείες
Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 92 του παρόντος, προκειµένου για κεφαλαιουχικές εταιρείες µε έδρα στην ηµεδαπή, και τα ακόλουθα στοιχεία:
α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, και όπου απαιτείται, η
εγκριτική απόφαση της Διοίκησης,
β. οι τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και η παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρείας,
καθώς και το νέο πλήρες και κωδικοποιηµένο κείµενο αυτών,

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 92 του παρόντος, προκειµένου για υποκαταστήµατα της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του
παρόντος, τα ακόλουθα στοιχεία:
α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, αν αυτό αποτελεί αντικείµενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροποποιήσεις των εγγράφων αυτών,
β. η βεβαίωση του Μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρισθεί η
εταιρεία (Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας της αρµόδιας αρχής
ή του εµπορικού Μητρώου της χώρας προέλευσης),
γ. η ταχυδροµική ή άλλη διεύθυνση του υποκαταστήµατος,
δ. η αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήµατος,
ε. το Μητρώο στο οποίο έχει ανοιχθεί για την εταιρεία ο φάκελος που αναφέρει το άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132,
καθώς και ο αριθµός εγγραφής της στο Μητρώο αυτό,
στ. η επωνυµία και η µορφή της εταιρείας, καθώς και η επωνυµία του υποκαταστήµατος, αν δεν είναι η ίδια µε την επωνυµία
της εταιρείας,
ζ. ο διορισµός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα ατοµικά
στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος των
προσώπων, που έχουν την εξουσία να δεσµεύουν την εταιρεία
έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:
i. ως προβλεπόµενα από τον νόµο όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ως µέλη ενός τέτοιου οργάνου, σύµφωνα µε τη δηµοσιότητα που λαµβάνει χώρα για την εταιρεία βάσει του άρθρου 14
στοιχείο δ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132,
ii. ως µόνιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα
του υποκαταστήµατος, µε µνεία της έκτασης των αρµοδιοτήτων
τους,
η. η λύση της εταιρείας, ο διορισµός, τα ατοµικά στοιχεία ταυτότητος και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και η περάτωση της εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τη δηµοσιότητα που
λαµβάνει χώρα για την εταιρεία, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις η’,
ι’ και ια’ του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως επίσης η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη
ανάλογη διαδικασία, στην οποία υπόκειται η εταιρεία,
θ. τα λογιστικά έγγραφα (χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις)
της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δηµοσιεύ-
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θηκαν κατά το δίκαιο του κράτους-µέλους, από το οποίο διέπεται
η εταιρεία, σύµφωνα µε τις Οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2006/43/ΕΚ.
Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται τα υποκαταστήµατα, τα
οποία έχουν ιδρύσει τα πιστωτικά και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που αποτελούν αντικείµενο της Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ,
ι. το κλείσιµο του υποκαταστήµατος.
Άρθρο 99
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν
τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών
εταιρειών τρίτων χωρών
Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δηµοσιεύονται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 92 του παρόντος, προκειµένου για υποκαταστήµατα της περίπτωσης ιγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του
παρόντος, τα ακόλουθα στοιχεία:
α. τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, στ’, η’ και ι’ του
άρθρου 98 του παρόντος,
β. το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία,
γ. αν το δίκαιο του κράτους από το οποίο διέπεται η εταιρεία
προβλέπει την τήρηση Μητρώου, καταχωρείται ο αριθµός εγγραφής της εταιρείας στο Μητρώο αυτό,
δ. η µορφή, η έδρα και το αντικείµενο της εταιρείας, καθώς
και µία (1) τουλάχιστον φορά τον χρόνο, το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου, αν τα στοιχεία αυτά δεν περιέχονται στα παραπάνω έγγραφα,
ε. ο διορισµός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα στοιχεία
ταυτότητος των προσώπων που έχουν την εξουσία να δεσµεύουν
την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:
i. ως νόµιµα προβλεπόµενα όργανα της εταιρείας ή ως µέλη
ενός τέτοιου οργάνου,
ii. ως µόνιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα
του υποκαταστήµατος, µε µνεία της έκτασης των εξουσιών τους
και ενδεχόµενης δυνατότητας να ασκούν τις εξουσίες αυτές
µόνοι,
στ. τα λογιστικά έγγραφα (χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις)
της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δηµοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία, µε εξαίρεση τα λογιστικά έγγραφα των πιστωτικών και
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Στην περίπτωση που το δίκαιο
του κράτους δεν προβλέπει κατάρτιση των λογιστικών εγγράφων
κατά τρόπον ισοδύναµο µε την ελληνική και ενωσιακή έννοµη
τάξη, απαιτούνται λογιστικά έγγραφα (χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις) των δραστηριοτήτων του υποκαταστήµατος.
Άρθρο 100
Γενικές διατάξεις για τη δηµοσιότητα
των αλλοδαπών εταιρειών
1. Οι αλλοδαπές εταιρείες υποχρεούνται, πριν από την εγκατάσταση στην Ελλάδα του υποκαταστήµατός τους, να καταχωρήσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο
98 ή στο άρθρο 99 του παρόντος, ανάλογα µε την περίπτωση.
Κάθε µεταγενέστερη µεταβολή των στοιχείων αυτών πρέπει να
καταχωρίζεται αµελλητί στο Γ.Ε.ΜΗ..
2. Όταν η δηµοσιότητα που επιβάλλεται για το υποκατάστηµα
της ηµεδαπής διαφέρει από τη δηµοσιότητα που επιβάλλεται
από το δίκαιο της αλλοδαπής εταιρίας, εφαρµόζονται οι διατυπώσεις δηµοσιότητας του ελληνικού δικαίου.
3. Όταν στην Ελλάδα έχουν ιδρυθεί περισσότερα του ενός
υποκαταστήµατα από την ίδια εταιρεία, η δηµοσιότητα σχετικά
µε την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, καθώς και τα λογιστικά έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στην περίπτωση θ’ του
άρθρου 98 και στην περίπτωση στ’ του άρθρου 99 του παρόντος,
µπορεί να γίνεται στη µερίδα του Γ.Ε.ΜΗ. που τηρεί ένα από τα
υποκαταστήµατα, κατ’ επιλογήν της εταιρείας.
4. Εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές διατυπώσεις δηµοσιότητας
για τον διορισµό των µονίµων εκπροσώπων αλλοδαπής εταιρείας
για τη δραστηριότητα του υποκαταστήµατος, δεν αντιτάσσεται
στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωµα σχετικά µε τον διορισµό
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των προσώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι
γνώριζαν το ελάττωµα. Οµοίως, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους
οποιοσδήποτε περιορισµός στην εξουσία των προσώπων αυτών,
που τυχόν προκύπτει από το δίκαιο που διέπει την εταιρεία, εφόσον δεν έχει υποβληθεί σε δηµοσιότητα κατά τα άρθρα 98 και 99
του παρόντος, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν τον περιορισµό ή δεν µπορούσαν, λαµβανοµένων υπόψη των
περιστάσεων, να τον αγνοούν.
Άρθρο 101
Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας
1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή µη, περιλαµβανοµένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, που χρησιµοποιείται από υποκατάστηµα στην Ελλάδα, αλλοδαπής
εταιρείας, φέρει, εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στο
άρθρο 98 ή στο άρθρο 99 του παρόντος, ανάλογα µε την περίπτωση και την ένδειξη του αριθµού καταχώρισης του υποκαταστήµατος στο Γ.Ε.ΜΗ..
2. Προκειµένου για εταιρείες µη διεπόµενες από το δίκαιο κράτους - µέλους και εφόσον το δίκαιο της χώρας, από το οποίο
διέπεται η εταιρεία, προβλέπει την καταχώριση σε Μητρώο, πρέπει να δηλώνονται επίσης το Μητρώο καταχώρισης της εταιρείας
και ο αριθµός καταχώρισής της στο Μητρώο αυτό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
Άρθρο 102
Διαδικασία αυτοµατοποιηµένης καταχώρισης
και δηµοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ.
1. Καταχωρούνται και δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το άρθρο
92 του παρόντος, αυτοµατοποιηµένα, µε µέριµνα του υπόχρεου,
χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νοµιµότητας, οι πράξεις και τα στοιχεία που:
α. περιβλήθηκαν τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου,
β. αφορούν προσωπικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής και αναβίωσης,
γ. αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων
λύσεως, διαγραφής, αναβίωσης και τροποποίησης καταστατικού
που δεν εµπίπτει στην περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου.
2. Από την αυτοµατοποιηµένη καταχώριση και δηµοσίευση των
πράξεων και στοιχείων της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι πράξεις Εταιρικών Μετασχηµατισµών του ν. 4601/2019 (Α’ 44).
3. Για τις αυτοµατοποιηµένες καταχωρίσεις των περιπτώσεων
β’ και γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι σχετικές
δηλώσεις, πράξεις και τα στοιχεία της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του παρόντος, µπορούν να υποκαθίστανται, µε την υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής δήλωσης στο
Γ.Ε.ΜΗ., η οποία απαιτεί µόνο συγκεκριµένα δεδοµένα (data)
χωρίς τη συνυποβολή σχετικών εγγράφων.
4. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δύνανται να πραγµατοποιούν δειγµατοληπτικό
έλεγχο στις αυτοµατοποιηµένες καταχωρίσεις των περιπτώσεων
β’και γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διεξαγωγή του
δειγµατοληπτικού ελέγχου.
Άρθρο 103
Διαδικασία καταχώρισης και δηµοσίευσης
στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων
που απαιτούν έλεγχο νοµιµότητας
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 102 και
του άρθρου 108 του παρόντος, ο υπόχρεος του άρθρου 86 του
παρόντος νόµου, δύναται να αιτείται προς τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. την καταχώριση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων προσκοµίζοντας τα
δικαιολογητικά έγγραφα που ορίζονται στην περίπτωση γ’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 89 του παρόντος.
2. Η αίτηση, όπως και κάθε έγγραφο και στοιχείο υποβάλλεται
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προς καταχώριση σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, αυτή γίνεται µε τη χρήση ζεύγους κωδικών που έχουν ληφθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 89. Ειδικώς τα έγγραφα που αναφέρονται στα
άρθρα 97 και 98 του παρόντος υποβάλλονται αποκλειστικά σε
ψηφιακή ή ηλεκτρονική µορφή.
3. Η αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να υποβάλλεται από τους
υπόχρεους στην Υ.Γ.ΕΜΗ. εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών
από τη γέννηση της υποχρέωσης τήρησης εµπορικής δηµοσιότητας. Εάν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, επιβάλλονται στον
υπόχρεο οι διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 114
του παρόντος νόµου.
4. Για τις πράξεις που εξαιρούνται από τις παραγράφους 1 και
2 του άρθρου 102 του παρόντος νόµου, η κατά περίπτωση αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. µε την παραλαβή της αίτησης, των σχετικών δηλώσεων, πράξεων ή στοιχείων, προβαίνει χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση:
α. στην πρωτοκόλληση της αίτησης, αν η υποβολή της δεν
έγινε ηλεκτρονικά,
β. στον έλεγχο τήρησης της προθεσµίας, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 3 του παρόντος,
γ. στον έλεγχο πληρότητας της αίτησης, των σχετικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων,
δ. στον έλεγχο νοµιµότητας,
ε. στον έλεγχο καταβολής των τελών που προβλέπονται στο
άρθρο 113 του παρόντος τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για
την καταχώριση της αίτησης του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ..
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να καθορίζονται τα συνοδευτικά της αίτησης, δικαιολογητικά
και έγγραφα, καθώς και η διαδικασία ελέγχου στον οποίο υπόκειται κάθε καταχωριστέα στο Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση.
5. Η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στους ανωτέρω ελέγχους
και στην σχετική καταχώριση το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. Στην περίπτωση της ταυτόχρονης υποβολής µεγάλου αριθµού αιτήσεων αναφορικά µε την καταχώριση των
εγκεκριµένων οικονοµικών καταστάσεων των υπόχρεων, δικαιολογείται παράταση της προθεσµίας για διάστηµα έως και πέντε
(5) επιπλέον εργάσιµων ηµερών µε απόφαση του Προϊστάµενου
της αρµόδιας Υ.ΓΕ.Μ.Η..
6. Αν από τη διενέργεια του ελέγχου της παραγράφου 4 του
παρόντος άρθρου προκύψει πως η αίτηση καταχώρισης, οι σχετικές πράξεις, τα στοιχεία ή οι δηλώσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου και δεν είναι πλήρη, τότε η αρµόδια
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προσκαλεί τον υπόχρεο, µε οποιοδήποτε πρόσφορο
µέσο, να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συµπληρώσεις της αίτησης και των δικαιολογητικών εγγράφων,
εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης.
Η χορήγηση της ανωτέρω προθεσµίας αναστέλλει τις προθεσµίες της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Αν η προθεσµία
παρέλθει άπρακτη ή ο υπόχρεος υποβάλλει τα στοιχεία, πλην
όµως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου
και δεν είναι πλήρη, η αίτηση ακυρώνεται αυτόµατα και τα τέλη
καταπίπτουν υπέρ της αρµόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Σε κάθε περίπτωση
η διαδικασία καταχώρισης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις είκοσι
µία (21) ηµέρες.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο των προτύπων καταστατικών
και εταιρικών πράξεων, που εξαιρούνται από τις παραγράφους
1 και 2 του άρθρου 102 του παρόντος, προκειµένου να υποβληθούν αυτόµατα στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 92
του παρόντος.
Άρθρο 104
Διαδικασία προέγκρισης επωνυµίας
1. Η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος πρέπει να µην προσκρούουν στη νοµοθεσία και στα χρηστά ήθη και να διαφοροποιούνται επαρκώς από επωνυµίες και διακριτικούς τίτλους ήδη
εγγεγραµµένων υπόχρεων στο Μητρώο Επωνυµιών του Γ.Ε.ΜΗ..
Η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος δύνανται να καταχωρούνται
στο Μητρώο Επωνυµιών του Γ.Ε.ΜΗ. είτε για το σύνολο της Επι-

κράτειας είτε για συγκεκριµένη Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα.
2. Η επωνυµία ή/και ο διακριτικός τίτλος δεσµεύεται από τον
ίδιο τον ενδιαφερόµενο είτε αυτόµατα µέσω σχετικής ηλεκτρονικής εφαρµογής είτε από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόµενου, το αργότερο εντός της επόµενης
εργάσιµης ηµέρας και αποστέλλεται σχετική ενηµέρωση. Η δέσµευση ισχύει για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την
υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του εν
λόγω χρονικού διαστήµατος υποβάλλεται νέα αίτηση.
3. Σε περίπτωση που η προτεινόµενη επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος προσκρούουν στη νοµοθεσία, στα χρηστά ήθη ή σε
προγενέστερη καταχώριση, η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενηµερώνει αυθηµερόν
ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την υποβολή
της αίτησης, τους υπόχρεους προκειµένου να προβούν στις κατάλληλες τροποποιήσεις.
4. Οι υπόχρεοι οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής ενηµέρωσης.
5. Αν η προθεσµία των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την
ενηµέρωση του υπόχρεου για τη σύγκρουση της αιτούµενης µε
τις υφιστάµενες επωνυµίες ή διακριτικούς τίτλους παρέλθει
άπρακτη, τότε αυτοµάτως αποδεσµεύεται η επωνυµία ή/και ο
διακριτικός τίτλος.
6. Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Σηµάτων και της Διοικητικής
Επιτροπής Σηµάτων, κατά των οποίων δεν χωρεί προσφυγή και
οι αντίστοιχες τελεσίδικες αποφάσεις των διοικητικών και των
πολιτικών δικαστηρίων που αφορούν σε επωνυµία ή διακριτικό
τίτλο του παρόντος, όπως και οι αντίστοιχες πράξεις και αποφάσεις περί κοινοτικών ή ενωσιακών σηµάτων είναι υποχρεωτικές
για τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και επιβάλλουν την αντίστοιχη καταχώριση ως
προς τον δικαιούχο επωνυµίας και διακριτικού τίτλου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων διευκρινίζονται οι επιτρεπτές και µη επιτρεπτές επωνυµίες και διακριτικοί τίτλοι, ο βαθµός διαφοροποίησης εκάστης επωνυµίας ή
διακριτικού τίτλου, τα επιτρεπτά και µη επιτρεπτά σηµεία της
επωνυµίας ή του διακριτικού τίτλου, η χρήση συµβόλων, αριθµών
και σηµείων στίξης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που διασφαλίζει
τη διαφοροποίηση της επωνυµίας µεταξύ των επιχειρήσεων. Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήµατος του Γ.Ε.ΜΗ. µε το
αντίστοιχο Μητρώο της Διεύθυνσης Σηµάτων για την ανταλλαγή
πληροφοριών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ. µε το Πληροφοριακό Σύστηµα της Διεύθυνσης
Σηµάτων µέσω σχετικής έγκρισης που θα ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρήση των κοινοτικών ή ενωσιακών σηµάτων που είναι καταχωρισµένα στη βάση δεδοµένων του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
Άρθρο 105
Ολοκλήρωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
1. Η κάθε καταχώριση, αρχική ή µεταγενέστερη, συντελείται
µε την αποθήκευση των δεδοµένων που διαβιβάσθηκαν στις αντίστοιχες βάσεις του πληροφοριακού συστήµατος του Γ.Ε.ΜΗ.
µε τρόπο, ώστε τα δεδοµένα αυτά να µπορούν, εφεξής, να ανακαλούνται αναλλοίωτα από την κεντρική µνήµη του πληροφοριακού συστήµατος του Γ.Ε.ΜΗ. και να αναγιγνώσκονται µε τεχνικά
µέσα.
2. Μόλις συντελεστεί η καταχώριση, το πληροφοριακό σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει αυτοµάτως και µε ηλεκτρονικά
µέσα στην αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικό καταχώρισης, στο
οποίο αναγράφεται η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα καταχώρισης
της σχετικής πράξης, στοιχείου ή δήλωσης και ένας, µοναδικός,
για κάθε καταχώριση, κωδικός αριθµός («Κωδικός Αριθµός Καταχώρισης»).
3. Κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. συσχετίζεται µε τον Κωδικό
Αριθµό Καταχώρισης και αναγράφει τον ακριβή χρόνο διενέργειάς της, την αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που διενήργησε αυτήν. Ο εν λόγω υπάλληλος ευθύνεται για τον έλεγχο της
προσβασιµότητας, της ορθότητας και της πληρότητας της κα-
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ταχώρισης, µε βάση τη σχετική αίτηση ή τα στοιχεία που δικαιολογούν την αυτεπάγγελτη καταχώριση ή κάθε µεταγενέστερη
πράξη επ’ αυτής.
4. Οι εγγραφές και καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. µέχρι τη διόρθωσή τους τεκµαίρονται ορθές και σύννοµες. Μετά την καταχώριση, η διόρθωση σφαλµάτων είναι επιτρεπτή µόνο µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 106 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 106
Διόρθωση σφαλµάτων των καταχωρίσεων
1. Σφάλµα µε υπαιτιότητα του υπόχρεου:
α. κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθωση σφάλµατος ή και σε διαγραφή εφόσον ο υπόχρεος, εκ παραδροµής,
καταχώρισε στο πληροφοριακό σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ. ή προσκόµισε στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λανθασµένες δηλώσεις, πράξεις ή λοιπά
στοιχεία,
β. µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 102 παράγραφοι 1 και 108 του παρόντος, η διόρθωση ή διαγραφή κατά την
προηγούµενη παράγραφο πραγµατοποιείται µετά από αίτηση
του υπόχρεου ή των καθολικών διαδόχων,
γ. κάθε διόρθωση ή διαγραφή των καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
πραγµατοποιείται µετά από έλεγχο της αίτησης, εφόσον απαιτείται, και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυτής, την αρµόδια
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που την πραγµατοποίησε,
δ. για διορθώσεις ή διαγραφές στις ανωτέρω περιπτώσεις,
εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 93 και 94 του παρόντος,
εκτός αν οι καταχωρίσεις αφορούν σε επουσιώδη σφάλµατα,
οπότε η διόρθωση ή η διαγραφή αναφέρει την αναδροµική ισχύ
της. Στις λοιπές περιπτώσεις, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, µε
ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 110, η αναδροµική ισχύς της
διόρθωσης ή διαγραφής κρίνεται από το αρµόδιο δικαστήριο.
2. Σφάλµα µε υπαιτιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.:
α. κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθωση σφάλµατος ή και σε διαγραφή, εφόσον η Υ.Γ.Ε.ΜΗ., εκ παραδροµής,
προέβη σε οποιαδήποτε καταχώριση που δεν είναι σύµφωνη µε
τις δηλώσεις, τις πράξεις ή λοιπά στοιχεία που υπέβαλλε ο υπόχρεος,
β. η διόρθωση γίνεται είτε αυτεπάγγελτα από την ίδια την
Υ.Γ.Ε.ΜΗ., µόλις διαπιστώσει το σφάλµα της, είτε µετά από αίτηση του υπόχρεου, των καθολικών διαδόχων του ή οποιουδήποτε τρίτου που έχει έννοµο συµφέρον,
γ. κάθε διόρθωση ή διαγραφή των καταχωρίσεων κατόπιν σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόµενο στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγµατοποιείται µετά από έλεγχο της αίτησης και αναφέρει τον ακριβή
χρόνο αυτής, την αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που την
πραγµατοποίησε,
δ. οι διορθώσεις ή διαγραφές των ανωτέρω περιπτώσεων,
έχουν αναδροµική ισχύ και ανατρέχουν στην ηµέρα καταχώρισης
και δηµοσίευσης.
Άρθρο 107
Διαγραφή Υπόχρεων εγγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.
1. Διαγραφή φυσικών προσώπων.
Τα φυσικά πρόσωπα διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. στις εξής
περιπτώσεις:
α. µε τη διακοπή εργασιών που πραγµατοποιείται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.. Η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενηµερώνεται είτε ηλεκτρονικά
µέσω διασύνδεσης των Πληροφοριακών Συστηµάτων ΤΑXIS και
Γ.Ε.ΜΗ. είτε µε την προσκόµιση του εντύπου διακοπής εργασιών
από τον υπόχρεο,
β. µε την οριστική απώλεια των προϋποθέσεων εγγραφής. Η
διαγραφή διενεργείται κατόπιν υποβολής στην αρµόδια
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) είτε από τον υπόχρεο είτε από όποιον έχει έννοµο συµφέρον. Ο υποβάλλων τη
δήλωση φέρει το βάρος απόδειξης της οριστικής απώλειας των
προϋποθέσεων εγγραφής,
γ. µε τον θάνατό τους ή την κήρυξή τους σε αφάνεια.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 108 του παρόντος νόµου, η διαγραφή διενεργείται µε την προσκόµιση, από οποιονδήποτε έχει
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έννοµο συµφέρον, της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή της τελεσίδικης απόφασης κήρυξης σε αφάνεια, η οποία συνοδεύεται
από πιστοποιητικό δηµοσίευσής της κατά το άρθρο 47 Α.Κ.. Η
ανάκληση της απόφασης αφάνειας δικαιολογεί την επανεγγραφή του υπόχρεου,
δ. µε την κήρυξη του υπόχρεου φυσικού προσώπου σε στερητική δικαστική συµπαράσταση, που το καθιστά δικαιοπρακτικώς ανίκανο. Η διαγραφή διενεργείται µε την προσκόµιση από
όποιον έχει έννοµο συµφέρον ή από τον δικαστικό συµπαραστάτη της δικαστικής απόφασης, µε την οποία ο υπόχρεος υποβάλλεται σε δικαστική συµπαράσταση. Ο δικαστικός συµπαραστάτης υποχρεούται, µε ποινή έκπτωσης από το λειτούργηµά
του, να υποβάλει αίτηση διαγραφής, στην περίπτωση που το δικαστήριο αποφάσισε να µην χορηγήσει στον υπόχρεο άδεια συνέχισης της εµπορίας. Η εξαφάνιση της απόφασης δικαιολογεί
την επανεγγραφή,
ε. αν πρόκειται για οµόρρυθµο εταίρο, µε την έξοδο ή µε τον
αποκλεισµό του από την προσωπική εταιρεία, εφόσον δεν συµµετέχει σε άλλη προσωπική εταιρεία.
2. Διαγραφή νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων:
α. µε την περάτωση της εκκαθάρισης, το υπόχρεο νοµικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ.. Η διαγραφή στην περίπτωση αυτή διενεργείται ύστερα από αίτηση του
εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, ενός από τους εταίρους ή
ενός εκ των µελών της ένωσης ή οποιουδήποτε τρίτου έχει έννοµο συµφέρον,
β. αν, παρά τη διαγραφή ενός νοµικού προσώπου, υπάρχει περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που παραλείφθηκαν στη διαδικασία της ολοκληρωθείσας εκκαθάρισης, όποιος έχει έννοµο
συµφέρον υποβάλλει στην αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση για αναβίωση της διαδικασίας εκκαθάρισης του νοµικού προσώπου. Η
αίτηση αναφέρει τους τελευταίους διορισµένους εκκαθαριστές
και συνοδεύεται από έγγραφα που αποδεικνύουν το παραλειφθέν περιουσιακό στοιχείο ή την παραληφθείσα υποχρέωση,
καθώς και από κωδικοποιηµένο καταστατικό του νοµικού προσώπου. Μετά από έλεγχο νοµιµότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται επανεγγραφή, η οποία οδηγεί σε
αναβίωση της διαδικασίας εκκαθάρισης και των καθηκόντων των
εκκαθαριστών, οι οποίοι, αν δεν αναλάβουν άµεσα καθήκοντα,
αντικαθίστανται κατά το άρθρο 786 παράγραφος 3 ΚΠολΔ.
3. Στην προηγούµενη περίπτωση αναβιώνει το νοµικό πρόσωπο, αν η αίτηση, πέραν των παραπάνω, συνοδεύεται από απόφαση των µελών του νοµικού προσώπου περί αναβίωσής του, η
οποία ορίζει τη νόµιµη εκπροσώπησή του. Καταχωρίζεται στο
Γ.Ε.ΜΗ. η αναβίωση µετά από έλεγχο νοµιµότητας περί συµφωνίας της απόφασης µε τις διατάξεις, που διέπουν την ίδρυση και
λειτουργία του νοµικού προσώπου, µε το καταστατικό του και
τον παρόντα νόµο. Με τον ίδιο τρόπο καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.
η αναβίωση στις περιπτώσεις τελεσίδικης επικύρωσης σχεδίου
αναδιοργάνωσης, παύσης των εργασιών της διαδικασίας πτώχευσης λόγω της εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών,
πτωχευτικής αποκατάστασης ή σε όποια άλλη περίπτωση προβλέπεται η αναβίωση νοµικού προσώπου.
4. Με πράξη της αρµόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τίθεται σε κατάσταση
αναστολής καταχωρίσεων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης
τρίτου που έχει έννοµο συµφέρον, εγγεγραµµένο στο Γ.Ε.ΜΗ.
νοµικό πρόσωπο που εµπίπτει σε µία εκ των παρακάτω περιπτώσεων:
α. αν για δύο (2) συνεχή έτη δεν τηρεί τις υποχρεώσεις δηµοσίευσης πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ.,
β. αν δύο (2) έτη µετά τη θέση για οποιονδήποτε λόγο σε διαδικασία εκκαθάρισης δεν έχει προβεί σε δηµοσίευση ισολογισµού έναρξης εκκαθάρισης,
γ. αν έχει ανασταλεί ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του.
Η απόφαση αυτή ανακαλείται αν εκλείψουν οι παραπάνω
λόγοι. Μέχρι την ανάκληση της απόφασης αναστολής, επιτρέπονται µόνο οι πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 108 του
παρόντος.
5. Η αρµόδια Δ.Ο.Υ. ενηµερώνεται ηλεκτρονικά από την αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ ή από όποιον έχει έννοµο συµφέρον: α) για την
πράξη θέσης σε κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων, β) για την
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απόφαση ανάκλησης της αναστολής καταχωρίσεων.
6. Διαγραφή µη υπόχρεου εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ..
Διαγράφεται οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση
προσώπων εγγράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να εµπίπτει στους
υπόχρεους εγγραφής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 86
του παρόντος νόµου. Η διαγραφή µπορεί να πραγµατοποιηθεί
είτε αυτεπάγγελτα όπως ορίζεται στο άρθρο 108 του παρόντος
νόµου είτε κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόµενου προς
την αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
Άρθρο 108
Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις,
µεταβολές και διαγραφές
1. Η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτες
καταχωρίσεις, διορθώσεις, µεταβολές και διαγραφές, αν κατόπιν
ελέγχου, διαπιστώσει την ύπαρξη συγκεκριµένων νοµικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που αφορούν τον υπόχρεο, για τα
οποία απαιτείται καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή από το
Γ.Ε.ΜΗ. και ο υπόχρεος ή ο έχων έννοµο συµφέρον έχει παραλείψει να υποβάλει σχετική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., πριν προβεί αυτεπαγγέλτως σε οποιαδήποτε
από τις ανωτέρω πράξεις, καλεί εγγράφως τον υπόχρεο είτε να
υποβάλει σχετική αίτηση εντός προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων
ηµερών, είτε να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να γίνει η καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή. Αν η προθεσµία
αυτή παρέλθει άπρακτη, η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως στην καταχώριση, στη µεταβολή ή τη διαγραφή και
επιβάλλει στον υπόχρεο και στους νόµιµους εκπροσώπους του
πρόστιµο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 114 του παρόντος
νόµου.
2. Η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή, χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. αν περιέλθουν σε αυτήν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου υπόχρεου φυσικού προσώπου ή φυσικού προσώπου του οποίου ο
θάνατος επηρεάζει τη νοµική κατάσταση, τη διαχείριση ή την εκπροσώπηση υπόχρεου νοµικού προσώπου, ένωσης προσώπων
ή υποκαταστήµατος,
β. αν περιέλθουν σε αυτήν, µε οποιονδήποτε τρόπο, δικαστικές
αποφάσεις που δηµιουργούν, κηρύσσουν, αναγνωρίζουν ή µεταβάλλουν έννοµες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου, οι
οποίες αντιτάσσονται κατά νόµο προς κάθε τρίτο και οι οποίες
αφορούν την καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή. Ενδεικτικά και
όχι αποκλειστικά τέτοιες αποφάσεις είναι αυτές που:
i. αφορούν σε αίτηση, κήρυξη, περάτωση, αναστολή ή ανατροπή πτώχευσης, καταχώριση του άρθρου 3 παράγραφος 4 του
Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), διαδικασία εξυγίανσης ή
άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών του υπόχρεου,
ii. επιφέρουν τη λύση, τη διαγραφή ή την αναβίωση του υπόχρεου νοµικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων,
iii. επιφέρουν την είσοδο ή την έξοδο ή τον αποκλεισµό εταίρων, µελών υπόχρεων νοµικών προσώπων και ενώσεων προσώπων,
iv. επιφέρουν τον διορισµό ή την παύση εκπροσώπων των υπόχρεων νοµικών προσώπων, ενώσεων προσώπων και υποκαταστηµάτων,
v. είναι τελεσίδικες ή οριστικές και δεν προκύπτει η αναστολή
της εκτελεστότητάς τους. Σε διαφορετική περίπτωση, καταχωρούνται οι αποφάσεις που επιδρούν στην εκτελεστότητα της καταχωρισθείσας πρωτόδικης απόφασης, καθώς επίσης οι
αποφάσεις επί ενδίκων µέσων κατά της καταχωρισθείσας πρωτόδικης απόφασης,
γ. έγγραφες δηλώσεις των προσώπων που αποχωρούν από το
νοµικό πρόσωπο ή από τη διοίκηση και εκπροσώπηση νοµικού
προσώπου ή από την κοινή εκκαθάριση εφόσον δεν έχουν επιλεγεί από το δικαστήριο της έδρας.

Άρθρο 109
Υποχρεώσεις δηµοσίων υπηρεσιών
και δηµοσίων λειτουργών προς το Γ.Ε.ΜΗ.
1. Οι γραµµατείες των κατά τόπους αρµόδιων δικαστηρίων
υποχρεούνται να διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, µε
οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, στις αρµόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τις δικαστικές αποφάσεις, τις αιτήσεις και τις δηλώσεις, που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 108
του παρόντος νόµου, στις περιπτώσεις που αυτές δεν διαβιβάζονται µέσω του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων ΟΣΔΔΥ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Δικαιοσύνης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαβίβασης και καταχώρισης των ανωτέρω στοιχείων και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.
2. Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας περί απορρήτου, οι δηµόσιες υπηρεσίες και οι δηµόσιοι λειτουργοί υποχρεούνται να ενηµερώνουν εγγράφως,
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τις αρµόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., όταν στο
πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητας ή αρµοδιότητάς τους διαπιστώνουν ότι παραλείφθηκε η εγγραφή υπόχρεου ή η καταχώριση νοµικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών
στοιχείων, για τα οποία απαιτείται εγγραφή ή καταχώριση ή συντρέχει περίπτωση παράνοµης, αναληθούς ή ανακριβούς καταχώρισης, µεταβολής ή διαγραφής.
Άρθρο 110
Έννοµη προστασία
1. Η άρνηση της αρµόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να κάνει δεκτή καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή και η παράλειψη της, επί είκοσι µία
(21) ηµέρες, να απαντήσει αιτιολογηµένα σε αίτηση, γεννούν δικαίωµα στον έχοντα έννοµο συµφέρον να ζητήσει από το αρµόδιο δικαστήριο να διατάξει την καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή.
Αρµόδιο δικαστήριο είναι το Μονοµελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας, όπου εδρεύει η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο και αποφασίζει µε την διαδικασία των άρθρων 739 επ. ΚΠολΔ.
Αν στην ίδια Περιφέρεια υφίστανται περισσότερα Πρωτοδικεία, αρµόδιο είναι το Πρωτοδικείο που βρίσκεται εγγύτερα στην
ανωτέρω αρµόδια υπηρεσία.
Κατά το άρθρο 748 παράγραφος 3 ΚΠολΔ κλητεύονται υποχρεωτικώς ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περίπτωσης α’, της παραγράφου 2 του άρθρου 87 του παρόντος
νόµου και ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 87 του παρόντος
νόµου καθώς και όποιος άλλος έχει έννοµο συµφέρον. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, κλητεύεται υποχρεωτικώς και ο θιγόµενος υπόχρεος.
Αν η άρνηση της καταχώρισης οφείλεται στη σύγκρουση της
επωνυµίας ή του διακριτικού τίτλου του υπόχρεου µε δικαίωµα
σε προγενέστερη διακριτική ένδειξη ή σήµα, κλητεύεται υποχρεωτικά ο δικαιούχος αυτού του δικαιώµατος. Για ρύθµιση επείγουσας κατάστασης εκδίδεται από το αρµόδιο δικαστήριο σχετική
πράξη κατά τα άρθρα 781 και732 ΚΠολΔ για την οποία εφαρµόζεται η επόµενη παράγραφος.
2. Η απόφαση του δικαστηρίου που διατάζει την καταχώριση,
µεταβολή ή διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ., διαβιβάζεται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην κοινή υπουργική απόφαση 48652/2019 (Β’
1691). Έως την υλοποίηση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των
δύο Mητρώων για τη γνωστοποίηση της απόφασης µε ηλεκτρονικά µέσα, η απόφαση επιδίδεται από τον ενδιαφερόµενο στην
αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ, η οποία µε την
παραλαβή ενεργεί πάραυτα για τη συµµόρφωσή της.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι διαβίβασης των δικαστικών αποφάσεων κατά το προηγούµενο
εδάφιο, οι τυχόν κυρώσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
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Άρθρο 111
Πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ.
1. Κάθε ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα δωρεάν πρόσβασης,
λήψης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά του ηλεκτρονικά µέσα
εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγωγής κάθε πράξης, στοιχείου
ή ανακοίνωσης που αναρτάται δηµόσια στον δικτυακό τόπο του
Γ.Ε.ΜΗ. είτε από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. είτε αυτοµατοποιηµένα µε επιµέλεια των υπόχρεων προσώπων.
2. Κάθε ενδιαφερόµενος δύναται να λάβει πιστοποιητικά, αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πράξεων και στοιχείων που εµφανίζονται στη µερίδα των υπόχρεων, κατόπιν αίτησης που
υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
και τα οποία έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ. Τα ως άνω πιστοποιητικά αντίγραφα ή αποσπάσµατα χορηγούνται αποκλειστικά σε
ηλεκτρονική µορφή. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσµατα ή
πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο και δεν δηµοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..
3. Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing) χορηγείται από τις αρµόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στους εγγεγραµµένους στο
Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον το εγγεγραµµένο πρόσωπο:
α. δεν έχει διαγραφεί,
β. δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης και σε διαδικασία εκκαθάρισης,
γ. δεν έχει κατατεθεί για το πρόσωπο αυτό αίτηση συλλογικής
διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών (ιδίως πτώχευσης, εξυγίανσης, συνδιαλλαγής, ειδικής διαχείρισης, ειδικής εκκαθάρισης), εκτός αν υπάρχει τέτοια αίτηση και το πρόσωπο αυτό έχει
υπαχθεί στην συλλογική διαδικασία, αλλά έχει εξέλθει αυτής ή
υπάρχει καταχώριση του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007) ή έχει επικυρωθεί το σχέδιο αποπληρωµής των πιστωτών από το δικαστήριο ή έχει απαλλαγεί κατά
τα άρθρα 167 επ. του ν. 3588/2007,
δ. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις δηµοσίευσης πράξεων ή
νοµίµως έχει απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις αυτές,
ε. δεν τελεί σε καθεστώς αναστολής καταχωρήσεων από την
Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
4. Το πιστοποιητικό ισχύει για δύο (2) µήνες και δηµιουργεί µαχητό τεκµήριο ισχύος των βεβαιούµενων σ’ αυτό έναντι κάθε τρίτου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των ανωτέρω πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασµάτων. Στην ίδια
απόφαση µπορούν να ορίζονται συγκεκριµένες περιπτώσεις
όπου κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασµάτων σε έντυπη µορφή. Στην
ίδια απόφαση µπορεί να οριστούν τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε το περιεχόµενο πιστοποιητικού της παραγράφου
3 του παρόντος άρθρου, τη διαδικασία και το κόστος χορήγησής
του και τη διάρκεια ισχύος του.
Άρθρο 112
Ξενόγλωσσες καταχωρίσεις
1. Οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. µπορεί να λάβουν χώρα και σε
µία ή περισσότερες από τις επίσηµες γλώσσες της Ε.Ε., µετά
από σχετική αίτηση των υπόχρεων, εφόσον αυτοί προσκοµίζουν
τις σχετικές δηλώσεις και αιτήσεις και όλα τα προς καταχώριση
έγγραφα σε νοµίµως επικυρωµένη µετάφραση. Αν διαπιστώνεται
απόκλιση µεταξύ ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., υπερισχύει η καταχώριση στην ελληνική
γλώσσα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις
προϋποθέσεις διενέργειας ξενόγλωσσων καταχωρίσεων στο
Γ.Ε.ΜΗ..
Άρθρο 113
Ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ.
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1. Τα ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. εξειδικεύονται ως εξής:
α. Ανταποδοτικά τέλη τήρησης µερίδας.
Η τήρηση της µερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. προϋποθέτει την καταβολή ετήσιου τέλους τήρησης µερίδας, το οποίο
είναι ενιαίο για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και καθορίζεται ανά κατηγορία
υπόχρεου. Τα εν λόγω τέλη καταβάλλονται από τους ήδη εγγεγραµµένους υπόχρεους εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους.
Στις περιπτώσεις νεοσύστατων υπόχρεων το ύψος των τελών
υπολογίζεται αναλογικά και καταβάλλεται εντός του πρώτου τριµήνου του εποµένου της σύστασής έτους. Στις περιπτώσεις υπόχρεων που διαγράφονται πριν το πέρας του έτους, το ύψος των
τελών υπολογίζεται αναλογικά µε τους µήνες κατά τους οποίους
ήταν ενεργοί. Σε περιπτώσεις υπόχρεων που βρίσκονται σε πτωχευτική διαδικασία δεν οφείλεται τέλος τήρησης µερίδας. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν τεθεί σε λύση, το
τέλος τήρησης µερίδας λογίζεται στο µισό.
β. Ανταποδοτικά τέλη καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
Η αρχική καταχώριση και οποιαδήποτε µεταβολή αυτής στο
Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η δέσµευση επωνυµιών και διακριτικών τίτλων στο «Ειδικό Μητρώο Επωνυµιών και Διακριτικών Τίτλων Υπό
Έγκριση», προϋποθέτουν την προηγούµενη καταβολή σχετικού
τέλους, το οποίο είναι ενιαίο για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και καθορίζεται ανά κατηγορία υπόχρεου. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωµής ο ενδιαφερόµενος δεν υποχρεούται να προσκοµίζει το
αποδεικτικό πληρωµής σε έντυπη µορφή στην αρµόδια
Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
γ. Ανταποδοτικά τέλη για λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων.
Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών, των αντιγράφων και των
αποσπασµάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 111 του παρόντος νόµου, ο αιτών καταβάλλει προηγουµένως στην αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενιαίο ειδικό τέλος. Οι υπόχρεοι
δικαιούνται ετησίως να λαµβάνουν ατελώς ένα από τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.
δ. Ανταποδοτικά τέλη προέγκρισης επωνυµίας.
Τα τέλη προέγκρισης επωνυµίας διαφοροποιούνται ανάλογα
µε το αν η δέσµευση γίνεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας
ή Περιφέρειας ή σε πανελλήνιο επίπεδο.
2. Τα τέλη που καταβάλλονται στην ειδική Υ.Γ.ΕΜΗ. του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων αποτελούν
πόρους των Επιµελητηρίων, οι οποίοι διατίθενται κατά προτεραιότητα, για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
Από τους πόρους αυτούς, τα Επιµελητήρια διαθέτουν ετησίως,
κατ’ ελάχιστο το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ που αποτελούν έσοδά της και διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη: α) των δαπανών
λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των
Πληροφοριακών Συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ, β) των
δαπανών λειτουργίας, αναβάθµισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστηµάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, γ) των δαπανών λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιµελητηρίων των οποίων οι πόροι από
τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγµένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία
των υπηρεσιών αυτών, καθώς και των δαπανών νοµικής κάλυψης
κατά τα οριζόµενα της παραγράφου 6 του άρθρου 86.
3. Οι δηµόσιες Υπηρεσίες αιτούνται και λαµβάνουν ατελώς
πράξεις και στοιχεία που είναι καταχωρισµένα στο Γ.Ε.ΜΗ. αποκλειστικά µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Γ.Ε.ΜΗ..
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µετά την αποστολή από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων
Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ όλων των οικονοµικών και λογιστικών καταστάσεων ή άλλων στοιχείων που θα ζητηθούν από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζεται
το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης
και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών του παρόντος νόµου, η
κατανοµή, τα κριτήρια κατανοµής αυτών µεταξύ των δικαιούχων,
ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης
αυτών των τελών, καθώς και το ποσοστό από αυτά τα τέλη που
διατίθεται πέραν του ελαχίστου για την κάλυψη των δαπανών της
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παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ύψος των τελών και το
ποσοστό που διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επανεξετάζονται ανά διετία. Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της καταβολής
και η διαδικασία ελέγχου τους.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασµάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή.
5. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόµενων στον νόµο προθεσµιών καταχώρισης πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ., µε υπαιτιότητα των
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ο υπόχρεος που είχε υποβάλει τη σχετική αίτηση
απαλλάσσεται αυτόµατα από το σύνολο των τελών τήρησης µερίδας Γ.Ε.ΜΗ. του επόµενου έτους.
6. Για την εφαρµογή της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η αρµόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί στον υπόχρεο, κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της
πρωτοκολληµένης και χρονολογηµένης αίτησης καταχώρησης
πράξης. Το αντίγραφο συνοδεύεται από γραπτή ενηµέρωση σχετικά µε τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τα τέλη τήρησης µερίδας του επόµενου έτους.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά την εφαρµογή των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 114
Διοικητικές Κυρώσεις για Παράβαση
των Διατάξεων από τους Υπόχρεους
1. Για παραβάσεις των διατάξεων του νόµου αυτού επιβάλλεται πρόστιµο από 500 έως 100.000 ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης κατόπιν ηλεκτρονικής προειδοποίησης των
υπόχρεων ή των νοµίµων εκπροσώπων τους. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόµενου προστίµου διπλασιάζεται και σε περίπτωση
επανειληµµένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος το ποσό του προστίµου τριπλασιάζεται.
2. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται στην ειδική
Υ.Γ.ΕΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η παράβαση διαπιστώνεται από τον προϊστάµενο της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου και τα πρόστιµα επιβάλλονται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιµελητήριου η παράβαση διαπιστώνεται από τον προϊστάµενο της
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τα πρόστιµα βεβαιώνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελούν εν µέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών (50%) και εν µέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού (50%).
Το Πληροφοριακό Σύστηµα του Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να επιβάλει
και µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο πρόστιµα στους υπόχρεους.
Η είσπραξη των προστίµων διενεργείται µε βάση τις διατάξεις
του ΚΕΔΕ και µε ηλεκτρονικό τρόπο.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ειδικότερα τα ειδικότερα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίµου ανάλογα µε το είδος και
τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίµων, το ποσοστό κατανοµής µεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ- ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ –
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 115
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α. Τα άρθρα 57-59 του ν. 3190/1955.
β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 170 και τα άρθρα 172-175 του

ν. 4548/2018.
γ. Το άρθρο 42 του Εµπορικού Νόµου.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 170 του ν. 4548/2018 τροποποιείται ως εξής:
«1. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής µεριµνά για
τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.. Τη διαγραφή µπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 107.»
3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 238 του
ν. 4610/2019 (Α’ 70) οι λέξεις «εντός εξαµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως την 31η
Δεκεµβρίου 2019».
Άρθρο 116
1. Όπου στον ν. 4548/2018 και στον ν. 4601/2019 γίνεται αναφορά σε έλεγχο νοµιµότητας, έλεγχο πληρότητας, έγκριση ή εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή
του Περιφερειάρχη νοείται πλέον έλεγχος της αρµόδιας για τον
υπόχρεο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και απόφαση του Προϊσταµένου αυτής.
2. Όπου γίνεται αναφορά στον ν. 3419/2005 νοείται ο παρών
νόµος από την έναρξη ισχύος του, καταργουµένου του ν.
3419/2005 από τα άρθρα 1 έως 12 και 14 έως 18.
3. Όπου γίνεται αναφορά στην αρµοδιότητα των Ειρηνοδικών
σχετικά µε την καταχώριση ή µη των καταστατικών των Αστικών
Συνεταιρισµών, καταργείται και στο εξής αρµόδια είναι η
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία ανήκει ο υπόχρεος.
Η ισχύς των άρθρων 85-116 αρχίζει τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΙΖ’
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ
Άρθρο 117
Ζητήµατα Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίων
Εφηµερίδων Αθηνών
Στον ν. 1798/1951 «Περί οργανώσεως της «Ενώσεως Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών»» (Α’125) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις:
1. Προστίθεται νέο άρθρο 1Α ως εξής:
«Άρθρο 1Α
1. Η «Ένωσις Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών»
ιδρυθείσα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νόµου,
το Καταστατικό της οποίας είχε κυρωθεί και τροποποιηθεί µε
υπουργικές αποφάσεις (ιδίως ΥΑ 1956/Γ/1953 ΦΕΚ Β’ 51, ΥΑ
32831/Δ/1972 ΦΕΚ Β’ 1042) λειτουργεί εφεξής και από της τροποποιήσεως του Καταστατικού της από τη Γενική Συνέλευση των
τακτικών µελών σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 και
6 του παρόντος και τις σχετικές προβλέψεις του Καταστατικού
της, ακόµα και αν αυτά είναι λιγότερα από είκοσι (20), κατά τα
κατωτέρω, ως διεπόµενη από τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
τις περί σωµατείων διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εξαιρουµένων
των διατάξεων των άρθρων 78 δεύτερο εδάφιο, 83 και 100 του
Αστικού Κώδικα, και τις ειδικότερες διατάξεις του Καταστατικού
της.
2. H Ένωση έχει νοµική προσωπικότητα, ως αυτή ορίσθηκε µε
τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, η δε για πρώτη
φορά εγγραφή της Ένωσης στο ειδικό δηµόσιο βιβλίο των σωµατείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της, κατά τα
αναφερόµενα στην επόµενη παράγραφο, δεν επάγεται µεταβολή
στον χρόνο της αρχικής απόκτησης νοµικής προσωπικότητας,
στα προνόµια, δικαιώµατα, υποχρεώσεις, περιουσία της ή στη
φορολογική της ταυτότητα και στον αριθµό φορολογικού µητρώου που της έχει ήδη χορηγηθεί.
3. Για την εγγραφή της Ένωσης στο ειδικό δηµόσιο βιβλίο των
σωµατείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στα Άρθρα 79, 80, 81, 82
ΑΚ. Στη σχετική αίτηση που υποβάλλεται στο αρµόδιο δικαστή-
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ριο προς έγκριση, αναφέρονται τα ονόµατα των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και επισυνάπτεται η πρώτη µετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, τροποποίηση του Καταστατικού της Ένωσης µε σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ταµειακώς
ενήµερων τακτικών µελών της, ακόµα και αν αυτά είναι λιγότερα
από είκοσι (20), φέρουσα τις υπογραφές αυτών καθώς και τη
χρονολογία λήψης της σχετικής απόφασης.»
2. Η παραγραφος 2 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Μέλος της Ένωσης, τακτικό, δόκιµο ή πάρεδρο, που δεν
συµµορφώνεται µε τις νόµιµες και σύµφωνες προς το καταστατικό της αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού
συµβουλίου, καλείται από τα τελευταία να συµµορφωθεί µέσα
σε ορισµένη, εύλογη προθεσµία. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει
άπρακτη, το διοικητικό συµβούλιο δικαιούται µε απόφασή του να
διαγράψει το µέλος. Προσφυγή κατά της απόφασης διαγραφής
ασκείται ενώπιον της γενικής συνέλευσης µέσα σε προθεσµία
οκτώ (8) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης στο µέλος
που διαγράφηκε. Για την εξέταση της προσφυγής, η γενική συνέλευση συγκαλείται έκτακτα και υποχρεωτικά µέσα σε οκτώ (8)
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσφυγής και αποφασίζει
ανέκκλητα γι αυτή µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων των τακτικών της µελών. Ειδικά για παράβαση των αρχών που διακηρύσσονται στο άρθρο 2, το διοικητικό συµβούλιο εκτός από τη
διαγραφή ή και αντί για αυτή δικαιούται να παραπέµψει την υπόθεση στο συµβούλιο τιµής του άρθρου 7Α. Μετά την έκδοση της
απόφασης του συµβουλίου τιµής και ανάλογα προς το περιεχόµενό της, το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει για τη διαγραφή
ή όχι του µέλους. Εάν µετά τη διαγραφή το µέλος υποβάλει αίτηση επανεγγραφής και αυτή γίνει δεκτή (σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο 5 του παρόντος), το συγκεκριµένο µέλος
καθίσταται αµέσως τακτικό.»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίστανται
τα µισά τουλάχιστον τακτικά της µέλη. Η απαρτία των τακτικών
µελών υπολογίζεται µόνο επί των ταµειακώς ενήµερων τακτικών
µελών.»
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρίστανται και τα δόκιµα µέλη της Ένωσης χωρίς ψήφο, λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών µελών.
Εξαιρετικά απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων των τακτικών µελών αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση
του καταστατικού της Ένωσης ή προκειµένου να ληφθεί απόφαση σε προσφυγή κατά απόφασης του διοικητικού συµβουλίου
µε την οποία διαγράφηκε µέλος της Ένωσης.»
5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 7Α, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι λεπτοµέρειες ρύθµισης του τρόπου είσπραξης των παραπάνω οφειλών καθορίζονται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης µετά από σχετική εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου της
Ένωσης.»
6. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 7Β, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για κάθε συναλλαγή µεγαλύτερη των τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ είναι απαραίτητη και η συνυπογραφή του προέδρου του
διοικητικού συµβουλίου ή του γραµµατέα του.»
7.Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
1. Ως τρέχον Καταστατικό της Ένωσης λογίζονται οι διατάξεις
του παρόντος. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος
νόµου και των µνηµονευόµενων ως ισχυουσών ή µη διατάξεων
περί σωµατείων του Αστικού Κώδικα, το Καταστατικό της Ένωσης εφεξής τροποποιείται, µερικώς ή στο σύνολό του, κατά την
ελεύθερη βούληση των µελών της, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα κατωτέρω.
2. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού λαµβάνει χώρα µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συνεδριάζει µε τα παρόντα ταµειακώς ενήµερα τακτικά µέλη της, κατά τις προβλέψεις
του άρθρου 99 ΑΚ, µη εφαρµοζοµένου του άρθρου 100 ΑΚ, η δε
ισχύς εκάστης τροποποίησης άρχεται µετά την έγκρισή της από
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το αρµόδιο δικαστήριο και την εγγραφή της στο τηρούµενο ειδικό δηµόσιο βιβλίο των σωµατείων κατά τις διατάξεις περί σωµατείων του Αστικού Κώδικα µε την επιφύλαξη των οριζοµένων
στο άρθρο 1Α του παρόντος.
3. Κατά την πρώτη τροποποίηση του Καταστατικού της Ένωσης, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, πριν από την αναφορά στο άρθρο πρώτο του Καταστατικού της, προστίθεται σε
αυτό προοίµιο, µε το ακόλουθο περιεχόµενο: «Η Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών που συστάθηκε µε τον ν.
1798/1951, πλέον των διατάξεων του ιδρυτικού του ν. 1798/1951
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού της,
όπως εκάστοτε αυτές τροποποιούνται από τη Γενική Συνέλευση
των ταµειακώς ενήµερων τακτικών µελών της και από τις διατάξεις περί σωµατείων του Αστικού Κώδικα, εξαιρουµένων των διατάξεων των άρθρων 78 δεύτερο εδάφιο, 83 και 100 του Αστικού
Κώδικα.» Κάτωθι του Προοιµίου γίνεται αναφορά στην εκάστοτε
Γενική Συνέλευση των ταµειακώς ενήµερων τακτικών µελών της
Ένωσης µε την οποία αποφασίζεται τροποποίηση του Καταστατικού αυτής.»
8. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
1. Η διάρθρωση και εσωτερική λειτουργία της Ένωσης ρυθµίζεται από το διοικητικό συµβούλιο.
2. Η Ένωση έχει σφραγίδα στην οποία αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα ο τίτλος «ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ», µε αναφορά στη διεύθυνση της έδρας
της και του Α.Φ.Μ. της κατ’ ελάχιστον.
3. Η Ένωση διαλύεται κατά τις προβλέψεις του Καταστατικού
της και κατά τις προβλέψεις των διατάξεων περί σωµατείων του
Αστικού Κώδικα. 4. Κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από τον
νόµο ή το καταστατικό της Ένωσης ρυθµίζεται από τη γενική συνέλευση και το διοικητικό της συµβούλιο.»
9. Το άρθρο 13 καταργείται.
ΜΕΡΟΣ ΙΗ’
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 118
Αντικείµενο - πεδίο εφαρµογής
Αντικείµενο του παρόντος είναι η θέσπιση των κανόνων που
διέπουν την κατάρτιση, τον συντονισµό, τη διαχείριση, τη χρηµατοδότηση, τον έλεγχο και την εφαρµογή των αναπτυξιακών
παρεµβάσεων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και
των επιµέρους προγραµµάτων του, που χρηµατοδοτούνται από
τους εθνικούς πόρους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Άρθρο 119
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισµοί:
1. Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης (ΕΠΑ): Έγγραφο, που βασίζεται σε ένα σχέδιο ανάπτυξης της χώρας για την παραγωγική
ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική
συνοχή και περιλαµβάνει τους στόχους του εθνικού µεσοπρόθεσµου αναπτυξιακού προγραµµατισµού, µε την αξιοποίηση των
εθνικών πόρων του ΠΔΕ.
2. Τοµεακό και Περιφερειακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης (ΤΠΑ και
ΠΠΑ): Έγγραφο, που καταρτίζεται από το αρµόδιο Υπουργείο ή
Περιφέρεια και περιλαµβάνει τους στόχους του µεσοπρόθεσµου
αναπτυξιακού προγραµµατισµού στον τοµέα ευθύνης του οικείου φορέα, µε βάση τον αντίστοιχο προγραµµατισµό του ΕΠΑ
και την κατανοµή των πόρων του ΕΠΑ, που του αναλογούν.
3. Άξονας Προτεραιότητας: Κάθε προτεραιότητα του σχεδίου
ανάπτυξης της χώρας στο πλαίσιο του ΕΠΑ και των προγραµµάτων του, που έχει συγκεκριµένους µετρήσιµους ποσοτικούς και
ποιοτικούς στόχους.
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4. Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ): Το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών, που εφαρµόζουν οι διοικητικές αρχές διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠΑ, µε σκοπό τη χρηστή
δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων και την αποτελεσµατική
εφαρµογή του ΕΠΑ και των ΤΠΑ και ΠΠΑ.
5. Υπηρεσία Συντονισµού του ΕΠΑ: Η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
η οποία συντονίζει τον σχεδιασµό και την υλοποίηση του ΕΠΑ και
των προγραµµάτων του και υποστηρίζεται, για τον σκοπό αυτό,
από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.).
6. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραµµάτων και Αποθεµατικών: H
υπηρεσία ή ο φορέας, στον οποίο ανατίθεται η διαχείριση του
συνόλου ή µέρους προγράµµατος του ΕΠΑ και των σχετικών
πόρων.
7. Ειδικό Πρόγραµµα: Πρόγραµµα αναπτυξιακών και επενδυτικών παρεµβάσεων ή παρεµβάσεων για την αποκατάσταση ζηµιών ή την αντιµετώπιση κρίσεων, στο χρηµατοδοτικό σχήµα του
οποίου µπορεί να συµµετέχουν χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί,
αναπτυξιακές τράπεζες, δηµόσια και ιδιωτικά ιδρύµατα ειδικού
χρηµατοδοτικού σκοπού και επενδυτικά ταµεία, µε σύστηµα διαχείρισης, συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και πόρους, για την αντιµετώπιση ειδικών τοµεακών ή περιφερειακών προβληµάτων και
αναγκών και την αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών.
8. Έργο: Η κατασκευή, προµήθεια, υπηρεσία, µελέτη, εµπειρογνωµοσύνη, σύµβαση, κρατική ενίσχυση, αποζηµίωση, ενέργεια Τεχνικής Βοήθειας, χρηµατοδοτική συνεισφορά και δράση,
η οποία συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας ή των σχετικών προτεραιοτήτων.
9. Έργο Στρατηγικής Σηµασίας: Έργο που επιφέρει αποτελέσµατα σηµαντικής εντάσεως στη συνολική οικονοµία και δηµιουργεί προστιθέµενη αξία τόσο για τη χώρα όσο και για τους
πολίτες της, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο για τις στρατηγικές
επενδύσεις.
10. Έργο Μεγάλου Προϋπολογισµού: Έργο µε κατώφλι προϋπολογισµού που προσδιορίζεται στην απόφαση της παραγράφου Γ’ του άρθρου 129 του παρόντος και το οποίο δεν µπορεί
να είναι χαµηλότερο από το ποσό των 20.000.000 ευρώ.
Άρθρο 120
Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης
1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταρτίζει το
ΕΠΑ, αντικείµενο του οποίου αποτελεί ο µεσοπρόθεσµος αναπτυξιακός προγραµµατισµός αξιοποίησης των εθνικών πόρων
του ΠΔΕ, µε βάση τις κατευθύνσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν από ένα σχέδιο ανάπτυξης της χώρας για την παραγωγική
ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική
συνοχή. Το ΕΠΑ εγκρίνεται µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου.
2. Το ΕΠΑ, για κάθε προγραµµατική περίοδο, καθορίζει τις
προτεραιότητες ανά τοµέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών
αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, τη
διάρκεια της εφαρµογής του, το συνολικό και ανά Πρόγραµµα
προϋπολογισµό, καθώς και τα αποτελέσµατα που επιδιώκονται
µε την εφαρµογή του.
3. Ο αναπτυξιακός προγραµµατισµός διέπεται από τις αρχές
της συµπληρωµατικότητας προς τις συγχρηµατοδοτούµενες
από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρεµβάσεις και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών, των προγραµµάτων και των δράσεων και
λαµβάνει υπόψη του και εξειδικεύει τις δεσµεύσεις που έχουν
αναληφθεί από τη χώρα για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα,
καθώς και τις ανάγκες που έχουν προκύψει από όλα τα στάδια
διαβούλευσης. Στο πλαίσιο των αρχών αυτών, το κάθε επίπεδο
προγραµµατισµού µεριµνά, ώστε να επιτυγχάνεται ο τοµεακός
και ο χωρικός συντονισµός των παρεµβάσεων του ΕΠΑ µε τις
ενωσιακές πολιτικές µε στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση κάθε
πηγής πόρων.
4. Στις διαδικασίες του αναπτυξιακού προγραµµατισµού,
καθώς και κατά την υλοποίηση του ΕΠΑ και των προγραµµάτων
του, τηρούνται οι αρχές και οι κανόνες της εθνικής και ενωσιακής

νοµοθεσίας, καθώς και των διεθνών συµφωνιών τις οποίες έχει
κυρώσει η Ελλάδα, ιδίως, όσον αφορά το περιβάλλον, το χωροταξικό σχεδιασµό, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την προσβασιµότητα χωρίς διακρίσεις, ιδίως, των ευπαθών
οµάδων όπως τα άτοµα µε αναπηρία, την άρση και αποτροπή
ανισοτήτων, τον ανταγωνισµό, καθώς και τις κρατικές ενισχύσεις.
5. Αναπόσπαστα τµήµατα του ΕΠΑ είναι τα ΤΠΑ και τα ΠΠΑ.
Άρθρο 121
Διάρκεια προγραµµατικής περιόδου
Η προγραµµατική περίοδος του ΕΠΑ είναι πενταετούς διάρκειας. Με την πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου που εγκρίνει
το ΕΠΑ µπορεί να ορίζεται µικρότερη ή µεγαλύτερη διάρκεια της
προγραµµατικής περιόδου, αν τούτο επιβάλλεται για ειδικούς λόγους, όπως ο προγραµµατισµός των Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλες δεσµεύσεις της
χώρας, οι φάσεις του οικονοµικού κύκλου και το ύψος των διαθέσιµων πόρων.
Άρθρο 122
Πόροι, επιλέξιµες κατηγορίες
και προϋπολογισµός του ΕΠΑ
1. Το ΕΠΑ υλοποιείται µε τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ που
προσδιορίζονται µε την πράξη έγκρισης της παραγράφου 1 του
άρθρου 120 του παρόντος. Για τον προσδιορισµό των πόρων του
ΕΠΑ λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, οι δεσµεύσεις από το εκάστοτε
ισχύον Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, οι
προοπτικές της οικονοµίας για το χρονικό διάστηµα προγραµµατισµού, η συµπληρωµατικότητα µε τις συγχρηµατοδοτούµενες
από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρεµβάσεις, οι ανάγκες που προκύπτουν από άλλα προγράµµατα ανάπτυξης που χρηµατοδοτούνται από το ΠΔΕ ή από άλλες πηγές χρηµατοδότησης, οι
ανάγκες που προκύπτουν από έργα της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου που δεν ολοκληρώνονται εντός αυτής και
οι ανάγκες ωρίµανσης έργων για µελλοντική ένταξη στο ΕΠΑ,
στο ΕΣΠΑ, στα προγράµµατα του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή σε άλλα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράµµατα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών µπορεί να αυξάνεται ο συνολικός προϋπολογισµός του ΕΠΑ κατά τη διάρκεια της
προγραµµατικής περιόδου.
2. Για την κατάρτιση του προϋπολογισµού της πρώτης προγραµµατικής περιόδου του ΕΠΑ, επιπλέον των προβλεπόµενων
στην παράγραφο 1, και στο πλαίσιο της προσαρµογής στις νέες
διαδικασίες του προγραµµατισµού, λαµβάνονται υπόψη οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες στο πλαίσιο της, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος,
χρηµατοδότησης έργων από εθνικούς πόρους.
3. Επιλέξιµες κατηγορίες έργων για χρηµατοδότηση από το
ΕΠΑ, σύµφωνα µε την περίπτωση 8 του άρθρου 119 του παρόντος νόµου είναι:
α) Εκείνες που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το ΠΔΕ,
σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
β) Οι δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελµατιών και επιστηµόνων, οι
δράσεις µεταρρύθµισης του δηµόσιου τοµέα και της εκπαίδευσης του προσωπικού του, οι δράσεις ενίσχυσης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τοµέα, οι
επιχορηγήσεις ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων για την παροχή
Υπηρεσιών Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ), οι κάθε
είδους πρόδροµες ενέργειες που απαιτούνται για την ωρίµανση
και κατασκευή ή υλοποίηση έργων και δράσεων, συµπεριλαµβανοµένων των µελετών, απαλλοτριώσεων και αρχαιολογικών εργασιών, τα έργα Τεχνικής Βοήθειας, σύµφωνα µε τα άρθρα 134
και 139 παράγραφος 2 του παρόντος νόµου, οι δράσεις για τη
διαχείριση των µεταναστευτικών ροών, καθώς και οι δράσεις για
την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, όπως η κατάρτιση και η παροχή συµβουλευτικών
υπηρεσιών σε ανέργους και εργαζοµένους και οι δράσεις εναρ-
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µόνισης της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής.
γ) Οι δράσεις χρηµατοδότησης πράξεων που υλοποιούνται µε
την αξιοποίηση χρηµατοδοτικών µέσων µε τη συµµετοχή του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, όπως η χρηµατοδοτική
µίσθωση, η συµµετοχή του Δηµοσίου σε επενδυτικά ταµεία ή
άλλα µέσα επιµερισµού κινδύνου, καθεστώτα χορήγησης επιδοτήσεων, δανείων και εγγυήσεων, καθώς και προγράµµατα επενδυτικών δανείων που αποπληρώνονται από το ΠΔΕ. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού προσδιορίζονται τα ανωτέρω χρηµατοδοτικά µέσα, καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος συµµετοχής και διάθεσης πόρων του ΕΠΑ σε αυτά, καθώς
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
δ) Οι δράσεις και τα έργα που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της τρέχουσας, των προηγούµενων ή
και των επόµενων προγραµµατικών περιόδων των Επενδυτικών
και Διαρθρωτικών Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΠΑ
µπορεί να χρηµατοδοτεί τα εν λόγω έργα είτε παρέχοντας επιπλέον πόρους για την έναρξη και την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου έργου, είτε συνεχίζοντας τη χρηµατοδότηση, µετά
από την απένταξή του εν όλω ή εν µέρει, ή µετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιµότητας που προβλέπεται για τη συγχρηµατοδότηση.
ε) Τα ποσά που είναι καταβλητέα δυνάµει εκτελεστών δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων ή λόγω συµβατικών αποζηµιώσεων και αφορούν έργα που χρηµατοδοτούνται ή χρηµατοδοτήθηκαν από το ΕΠΑ, καθώς και από άλλα εθνικά ή συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.
στ) Οι δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης των ανωνύµων εταιρειών του Δηµοσίου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ
ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ, καθώς
και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση έργων χρηµατοδοτούµενων από το ΕΠΑ, καθώς και άλλα εθνικά ή συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και οι οποίες δεν µπορεί να υπερβαίνουν το
4% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης των έργων στα οποία αντιστοιχούν. Με την απόφαση της παραγράφου Γ’ του άρθρου
129 εξειδικεύεται η µέθοδος προσδιορισµού του ποσοστού των
ανωτέρω δαπανών, λαµβανοµένου υπόψη του προϋπολογισµού
και του τύπου των δράσεων, των δικαιολογητικών, καθώς και των
καθηκόντων που αναλαµβάνουν οι φορείς. Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου ισχύουν ανεξάρτητα από το ρυθµιστικό πλαίσιο
της τεχνικής βοήθειας κατά τα άρθρα 134 και 139 του παρόντος
νόµου.
4. Το ΕΠΑ δεν χρηµατοδοτεί πάγιες λειτουργικές ανάγκες του
Δηµοσίου τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α’ 143).
5. Το ΕΠΑ, όπως εγκρίνεται µε την πράξη της παραγράφου 1
του άρθρου 120, µπορεί να προβλέπει τη σύσταση αποθεµατικών, τα οποία εντάσσονται στο Τοµεακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την αντιµετώπιση, µεταξύ άλλων, των άµεσων συνεπειών κρίσεων, έκτακτων
αναγκών ή φυσικών καταστροφών. Η διάθεση και η διαχείριση
των αποθεµατικών καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών µπορεί να αυξάνεται ο
προϋπολογισµός των αποθεµατικών κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου του ΕΠΑ.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ, µπορεί να συµπληρώνονται οι κατηγορίες επιλέξιµων
έργων. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλες οι κατηγορίες
έργων και δαπανών που µπορεί να περιλαµβάνονται στο ΕΠΑ
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο θεωρούνται δηµόσιες επενδύσεις
και µπορεί να χρηµατοδοτηθούν από το ΠΔΕ.
Άρθρο 123
Κατάρτιση του ΕΠΑ
1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
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σεων καταρτίζει σχέδιο του ΕΠΑ σύµφωνα µε το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας για την παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή συνεκτιµώντας
τις προτάσεις των αρµόδιων φορέων. Το σχέδιο του ΕΠΑ περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο:
α) την εξειδίκευση των εθνικών στόχων ανάπτυξης που θα καλυφθούν εν όλω ή εν µέρει από το ΕΠΑ σε ειδικούς στόχους και
προτεραιότητες, καθώς και σε ενδεικτικές κατηγορίες έργων, σε
συνδυασµό µε την ανάλυση των αντίστοιχων αναπτυξιακών αναγκών και δυνατοτήτων,
β) τα επιµέρους Τοµεακά και Περιφερειακά Προγράµµατα της
περιόδου,
γ) τη συνολική και την ετήσια κατανοµή του προϋπολογισµού
ανά Πρόγραµµα, καθώς και την ενδεικτική κατανοµή σε προτεραιότητες,
δ) το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης,
ε) τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα µε τους µετρήσιµους προς
επίτευξη στόχους,
στ) το σύστηµα και τις διατάξεις εφαρµογής του ΕΠΑ.
2. Το ΕΠΑ µπορεί να περιλαµβάνει και Ειδικά Προγράµµατα
του άρθρου 130 του παρόντος νόµου, καθώς και συγκεκριµένα
έργα και δράσεις στρατηγικής σηµασίας. Επίσης, µπορεί να προβλέπει τη συγκέντρωση πόρων σε συγκεκριµένες κατηγορίες
δράσεων ή σε συγκεκριµένες δράσεις που συνδέονται µε την τήρηση δεσµεύσεων, µε προτεραιότητα σε διεθνείς δεσµεύσεις ή
δεσµεύσεις έναντι της Ε.Ε., η µη τήρηση των οποίων µπορεί να
έχει δυσµενείς συνέπειες και να συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων για τη χώρα.
3. Το σχέδιο του ΕΠΑ καταρτίζεται το αργότερο µέχρι το τέλος
του µηνός Μαΐου του προηγούµενου της έναρξης της προγραµµατικής περιόδου έτους και στη συνέχεια τίθεται σε διαβούλευση
µε ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr, για διάστηµα τριάντα (30) τουλάχιστον ηµερών, µε στόχο τη διατύπωση
απόψεων από τα Υπουργεία, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού, τους κοινωνικούς και οικονοµικούς
εταίρους και τους πολίτες.
4. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το τελικό σχέδιο
του ΕΠΑ διαµορφώνεται από τη Δι.Δι.Ε.Π. πριν από την έναρξη
της προγραµµατικής περιόδου στην οποία αφορά και αποτελεί
την εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς
το Υπουργικό Συµβούλιο.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που
εκδίδεται µετά την έγκριση του ΕΠΑ καλούνται τα Υπουργεία και
οι Περιφέρειες να υποβάλουν προς έγκριση τα επιµέρους τοµεακά και περιφερειακά προγράµµατα, ανάλογα µε την αρµοδιότητά τους, και καθορίζονται η διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα
κατάρτισης, διαβούλευσης και υποβολής, καθώς και οι προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης των προγραµµάτων αυτών,
σύµφωνα µε το άρθρο 127 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 124
Παρακολούθηση, αξιολόγηση
και αναθεώρηση του ΕΠΑ
1. Η πρόοδος της υλοποίησης του ΕΠΑ παρακολουθείται περιοδικά. Σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στην
απόφαση της παραγράφου Γ’ του άρθρου 129 του παρόντος, η
Δι.Δι.Ε.Π. υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ενδιάµεση έκθεση προόδου για την εφαρµογή και υλοποίηση του
ΕΠΑ, µε βάση τα στοιχεία των εκθέσεων προόδου που υποβάλλονται από τις υπηρεσίες διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 128 του παρόντος, καθώς και
τα δεδοµένα παρακολούθησης της υλοποίησης του ΕΠΑ, όπως
προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστηµα του άρθρου 135 του
παρόντος. Στην έκθεση περιγράφεται η συµβολή του ΕΠΑ στην
επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων του σχεδίου ανάπτυξης της χώρας και παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την
πρόοδο των επιµέρους προγραµµάτων, καθώς και οι χρονικές ή
άλλες αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά την υλοποίηση.
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2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το
ΕΠΑ µπορεί να αναθεωρείται, αν:
α) αναθεωρείται το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, προκειµένου
να ληφθούν υπόψη σηµαντικές µεταβολές εθνικών ή περιφερειακών προτεραιοτήτων,
β) από τις περιοδικές εκθέσεις προόδου και τα λοιπά δεδοµένα
της παρακολούθησης του προγράµµατος προκύπτει ότι δεν έχει
συντελεστεί η προγραµµατισµένη πρόοδος της υλοποίησής του
και απαιτούνται προσαρµογές,
γ) επιβάλλεται εξαιτίας της µεταβολής των οικονοµικών ή
άλλων συνθηκών.
Η Δι.Δι.Ε.Π. καταρτίζει σχέδιο του αναθεωρηµένου ΕΠΑ, που
αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr για διάστηµα
δεκαπέντε (15) ηµερών µε στόχο τη διατύπωση απόψεων από τα
Υπουργεία, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’
βαθµού και τους κοινωνικούς και οικονοµικούς εταίρους. Το αναθεωρηµένο ΕΠΑ εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων µε την επιφύλαξη εφαρµογής του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 122 του παρόντος στην περίπτωση αύξησης του συνολικού προϋπολογισµού του ΕΠΑ κατά
τη διάρκεια της ίδιας προγραµµατικής περιόδου.
Άρθρο 125
Τοµεακά και Περιφερειακά Προγράµµατα ΕΠΑ
(ΤΠΑ και ΠΠΑ)
1. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από την έκδοση της απόφασης της
παραγράφου 5 του άρθρου 123 του παρόντος, τα Υπουργεία και
οι Περιφέρειες καταρτίζουν τα ΤΠΑ και ΠΠΑ αντίστοιχα, εξειδικεύοντας τους στόχους του µεσοπρόθεσµου αναπτυξιακού προγραµµατισµού στον τοµέα ευθύνης τους, κατανέµοντας τους
πόρους του ΕΠΑ που τους αναλογούν σε δράσεις και έργα µε
υψηλή προτεραιότητα και προβλέποντας µέτρα για την έγκαιρη
και αποτελεσµατική υλοποίησή τους εντός του πλαισίου του
ΕΠΑ. Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ τίθενται σε διαβούλευση από τους φορείς
κατάρτισης µε τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 123
του παρόντος.
2. Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο:
α) περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των σχετικών
αναγκών,
β) τους ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους για τον τοµέα πολιτικής ή την οικεία Περιφέρεια, µε τους οποίους προβλέπεται να
αντιµετωπισθούν εν όλω ή εν µέρει οι διαπιστωµένες ανάγκες,
την αντιστοίχιση των αναπτυξιακών στόχων µε προτεραιότητες
και συγκεκριµένες προτεινόµενες κατηγορίες έργων ή και συγκεκριµένα έργα, καθώς και την τεκµηρίωση της εκτιµώµενης αναπτυξιακής επίδρασης και συµβολής τους στην επίτευξη των
τιθέµενων στόχων,
γ) τους δείκτες εκροών και τους δυνητικούς δικαιούχους,
δ) τους αναλυτικούς χρηµατοδοτικούς πίνακες,
ε) τα γενικά κριτήρια επιλογής των προς ένταξη προτεινόµενων έργων,
στ) την προτεινόµενη Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράµµατος,
ζ) την τεκµηρίωση της συµβατότητας µε τις προτεραιότητες
του ΕΠΑ και της συνάφειας µε άλλες πολιτικές.
3. Τα Προγράµµατα διαρθρώνονται, εφόσον απαιτείται, σε
Υποπρογράµµατα, για τα οποία δύναται να ορίζεται διακριτή
Υπηρεσία Διαχείρισης. Κάθε Πρόγραµµα ή Υποπρόγραµµα διαρθρώνεται σε άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι περιλαµβάνουν
τις επιλεγµένες προτεραιότητες για τον τοµέα πολιτικής ή την
οικεία Περιφέρεια αντίστοιχα. Έργα και δράσεις που δεν είναι
συµβατά µε τα κριτήρια του άρθρου 127 του παρόντος δεν περιλαµβάνονται στα ΤΠΑ και ΠΠΑ.
4. Τα ΠΠΑ τελούν σε συνάφεια µε τα αντίστοιχα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα του άρθρου 268 του ν. 3852/2010
(Α’87). Με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 123 του
παρόντος εξειδικεύεται η διαδικασία µε την οποία ο αναπτυξιακός σχεδιασµός των οργανισµών της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης λαµβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση των ΠΠΑ,
καθώς και των ΤΠΑ, αναφορικά µε τον προγραµµατισµό δρά-

σεων τοπικής σηµασίας.
5. Μετά το πέρας της διαβούλευσης και την οριστικοποίησή
τους, τα ΤΠΑ και ΠΠΑ υποβάλλονται στη Δι.Δι.Ε.Π., η οποία αξιολογεί τη συµβατότητά τους µε το ΕΠΑ, µε βάση τα προβλεπόµενα στο άρθρο 127 του παρόντος κριτήρια, και εισηγείται την
έγκρισή τους από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα
ΤΠΑ και ΠΠΑ εγκρίνονται µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή τους. Με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 123
του παρόντος µπορεί να προβλέπεται µεγαλύτερη προθεσµία έγκρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ, ιδίως στην περίπτωση που η Δι.Δι.Ε.Π.
ζητά τη διόρθωση και επανυποβολή του προγράµµατος από τον
φορέα κατάρτισης.
6. Τα εγκεκριµένα ΤΠΑ και ΠΠΑ αναρτώνται στις ιστοσελίδες
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του φορέα κατάρτισης.
7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 123 του
παρόντος µπορεί να ορίζεται η διαδικασία µε την οποία η Βουλή
των Ελλήνων και οι ανεξάρτητες αρχές µπορούν να συµµετέχουν
στα προγράµµατα κάθε προγραµµατικής περιόδου.
Άρθρο 126
Αρχές που διέπουν τον σχεδιασµό
και την υλοποίηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ
Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ διέπονται
από τις εξής αρχές προγραµµατισµού:
α) Ο συνολικός προϋπολογισµός κάθε ΤΠΑ και ΠΠΑ δεν µπορεί να υπερβαίνει τον προβλεπόµενο για αυτό στο ΕΠΑ. Ο φορέας κατάρτισης συµπεριλαµβάνει τον προϋπολογισµό όλων των
έργων του που έχουν ήδη ενταχθεί σε συλλογικές αποφάσεις
εθνικών πόρων του ΠΔΕ ή πρόκειται να ενταχθούν µέσα στην
προβλεπόµενη προγραµµατική περίοδο.
β) Ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει κάθε έργο, το οποίο υλοποιείται εν όλω ή εν µέρει κατά τη συγκεκριµένη προγραµµατική
περίοδο.
γ) Με την απόφαση της παραγράφου Γ του άρθρου 129 του
παρόντος, µπορεί να προβλέπονται ειδικότερες ρυθµίσεις στο
πλαίσιο των διαδικασιών υλοποίησης των προγραµµάτων, καθώς
και ιδιαίτερες προϋποθέσεις ένταξης ειδικών κατηγοριών έργων,
όπως τα έργα στρατηγικής σηµασίας και τα έργα µεγάλου προϋπολογισµού. Προϋπόθεση για την ένταξη στο ΕΠΑ έργων υποδοµής προϋπολογισµού µεγαλύτερου των 20.000.000 ευρώ, µη
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, αποτελεί η κατάρτιση µελέτης κόστους - οφέλους.
δ) Το ΣΔΕ προβλέπει τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων για τις
περιπτώσεις διαπιστούµενης µη συµµόρφωσης µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις χρηµατοδότησης των έργων στο πλαίσιο
του ΕΠΑ και του ΠΔΕ, καθώς και µε τους όρους των αποφάσεων
ένταξης. Οι εν λόγω κυρώσεις µπορούν να σχετίζονται ιδίως, µε
τη µείωση των πόρων που κατανέµονται στον φορέα κατά τον
σχεδιασµό της επόµενης προγραµµατικής περιόδου, µε την
απένταξη έργων ή / και µε την επιβολή δηµοσιονοµικών διορθώσεων και ανακτήσεων, κατά την έννοια των άρθρων 22 και 71 του
ν. 4314/2014 (Α’ 265).
Άρθρο 127
Κριτήρια αξιολόγησης ΤΠΑ και ΠΠΑ κατά την υποβολή
Η αξιολόγηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ κατά την υποβολή τους γίνεται
µε βάση κριτήρια αναπτυξιακού σχεδιασµού, τα οποία αφορούν
το τοµεακό ή το περιφερειακό πρόγραµµα συνολικά, βάσει των
οποίων αξιολογείται, ιδίως, αν το πρόγραµµα έχει καταρτιστεί
σύµφωνα µε τις τεθείσες προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους
του ΕΠΑ και είναι συµβατό µε το χρονοδιάγραµµα και τους κατανεµηµένους πόρους του. Έργα και δράσεις που δεν είναι συµβατά µε τα ανωτέρω κριτήρια δεν περιλαµβάνονται στα ΤΠΑ και
ΠΠΑ. Η Δι.Δι.Ε.Π. προτείνει στα Υπουργεία και τις Περιφέρειες
τις απαιτούµενες τροποποιήσεις για τη διασφάλιση της συµβατότητας των ΤΠΑ και ΠΠΑ µε το ΕΠΑ.
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Άρθρο 128
Παρακολούθηση, αξιολόγηση
και αναθεώρηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ
1. Σύµφωνα µε τις διαδικασίες της απόφασης της παραγράφου Γ’ του άρθρου 129 του παρόντος, η Υπηρεσία Διαχείρισης
του ΤΠΑ ή ΠΠΑ συντάσσει και υποβάλλει στη Δι.Δι.Ε.Π. ενδιάµεση έκθεση προόδου σχετικά µε την εφαρµογή και υλοποίηση
του προγράµµατος, µε συγκεντρωτικά στοιχεία για την οικονοµική και φυσική πρόοδό του. Στην έκθεση αναφέρονται επίσης
οι χρονικές ή άλλες αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά την υλοποίηση του προγράµµατος και ο βαθµός επίτευξης των στόχων
του ΕΠΑ. Στις εκθέσεις οι αρµόδιες υπηρεσίες διαχείρισης οφείλουν να χρησιµοποιούν δείκτες εκροής ή άλλους δείκτες, οι
οποίοι περιλαµβάνονται αντίστοιχα στα κείµενα των οικείων προγραµµάτων και προσκλήσεων για να αποτυπώσουν την πρόοδο
της υλοποίησης.
2. Με πρωτοβουλία του φορέα κατάρτισης ή του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα ΤΠΑ και ΠΠΑ µπορεί να επανεξετάζονται και, αν απαιτείται, να αναθεωρούνται, σε µια ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις:
α) ύστερα από αναθεώρηση του ΕΠΑ,
β) εφόσον από τις εκθέσεις προόδου της παραγράφου 1 και
τα λοιπά δεδοµένα της παρακολούθησης και αξιολόγησης του
προγράµµατος προκύπτει ότι δεν έχει συντελεστεί η προγραµµατισµένη πρόοδος της υλοποίησής του,
γ) µετά την κατανοµή των αποθεµατικών.
3. Οι υπηρεσίες διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ συντάσσουν το
αναθεωρηµένο πρόγραµµα, το οποίο εγκρίνεται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και δηµοσιεύεται σύµφωνα
µε την παράγραφο 6 του άρθρου 125 του παρόντος.
4. Εντός έξι (6) µηνών από τη λήξη της περιόδου εφαρµογής
των ΤΠΑ και ΠΠΑ, οι αρµόδιες υπηρεσίες διαχείρισης υποβάλλουν στη Δι.Δι.Ε.Π. έκθεση ολοκλήρωσης του προγράµµατος,
σύµφωνα µε τις οριζόµενες στην απόφαση της παραγράφου Γ’
του άρθρου 129 προδιαγραφές.
Άρθρο 129
Διαχείριση και έλεγχος των ΤΠΑ
και ΠΠΑ και των έργων τους
Η διαχείριση και ο έλεγχος των ΤΠΑ και ΠΠΑ, καθώς και των
έργων τους από τους αρµόδιους φορείς περιλαµβάνει τις εξής
γενικές κατηγορίες ενεργειών, οι οποίες εξειδικεύονται περαιτέρω στο ΣΔΕ:
Α. Ενεργοποίηση ΤΠΑ και ΠΠΑ και ένταξη έργων.
1. Για την ένταξη έργων προς χρηµατοδότηση από τα ΤΠΑ και
ΠΠΑ εκδίδεται πρόσκληση από τον αρµόδιο Υπουργό, Γενικό ή
Ειδικό Γραµµατέα ή Περιφερειάρχη, η οποία περιλαµβάνει όλα
τα απαραίτητα στοιχεία ενηµέρωσης των δυνητικών δικαιούχων
σχετικά µε τις δυνατότητες και τους όρους χρηµατοδότησης των
έργων. Για την ένταξη συγκεκριµένων έργων ή έργων στρατηγικής σηµασίας δεν απαιτείται πρόσκληση και αρκεί η ανακοίνωση
της πρόθεσης χρηµατοδότησης προς τον φορέα υλοποίησης
του συγκεκριµένου έργου.
Οι προτάσεις αξιολογούνται από την Υπηρεσία Διαχείρισης,
σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην πρόσκληση ή στην ανακοίνωση της πρόθεσης χρηµατοδότησης και
κατηγοριοποιούνται, κατ’ ελάχιστον, στις ακόλουθες «οµάδες
κριτηρίων», οι οποίες εξειδικεύονται στο ΣΔΕ: α) πληρότητα και
σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης και τήρηση του θεσµικού πλαισίου, β) σκοπιµότητα του έργου, γ) ωριµότητα του
έργου και δ) επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου.
Σε ειδικές περιπτώσεις και για λόγους που τεκµηριώνονται
στην πρόσκληση, µπορεί σε αυτή να προβλέπεται η αξιολόγηση
των υποβαλλόµενων προτάσεων από την Υπηρεσία Διαχείρισης
µε τη συνδροµή αξιολογητών εγγεγραµµένων είτε σε Μητρώο
Αξιολογητών που συστήνεται, για τον σκοπό αυτόν, µε απόφαση
του αρµόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη, είτε στο Μητρώο
Αξιολογητών του Ενδιάµεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραµ-
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µάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας (ΕΦΕΠΑΕ)
ή σε άλλο υφιστάµενο Μητρώο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών καθορίζεται το
ύψος της καταβαλλόµενης στους αξιολογητές αποζηµίωσης, η
οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα όρια των παραγράφων 2 και
3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016
(Α’ 33) και την παράγραφο 5 του άρθρου 35 του ν. 4484/2017 (Α’
110).
2. Η απόφαση ένταξης των έργων στα ΤΠΑ και στα ΠΠΑ εκδίδεται από τον αρµόδιο Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα ή Περιφερειάρχη και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τον τίτλο, τον προϋπολογισµό και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου, συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειµένου του, τις υποχρεώσεις του δικαιούχου και άλλους ειδικούς όρους, όταν απαιτείται.
3. Η απόφαση ένταξης έργου σε ΤΠΑ ή ΠΠΑ αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ. Η εγγραφή πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κανονιστικό πλαίσιο του ΠΔΕ.
4. Σε κάθε ΤΠΑ και ΠΠΑ µπορεί να εντάσσονται έργα συνολικού προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης, ο οποίος δεν µπορεί
να υπερβεί το 130% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης του οικείου ΤΠΑ ή ΠΠΑ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση
της παραγράφου 5 του άρθρου 123 του παρόντος. Μετά την έγκριση του ΕΠΑ, το παραπάνω ποσοστό µπορεί να τροποποιείται
ανά ΤΠΑ ή ΠΠΑ µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
5. Για τα έργα τα οποία εντάσσονται στα ΤΠΑ και ΠΠΑ οι νοµικές δεσµεύσεις αναλαµβάνονται το αργότερο µέσα σε δεκαοκτώ
(18) µήνες από την ένταξή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, προκειµένου να µην απενταχθούν, απαιτείται αιτιολογηµένη έκθεση της
Υπηρεσίας Διαχείρισης και έγκριση της Δι.Δι.Ε.Π. µε την οποία
παρέχεται εύλογη παράταση.
Β. Παρακολούθηση, επαλήθευση και έλεγχος των έργων των
ΤΠΑ και ΠΠΑ.
1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των ενταγµένων έργων πραγµατοποιείται µε
τη συγκέντρωση και την καταχώρηση των δεδοµένων στο πληροφοριακό σύστηµα του άρθρου 135 του παρόντος.
2. Η Δι.Δι.Ε.Π. σχεδιάζει σύστηµα διοικητικών επαληθεύσεων,
επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται, από την αρµόδια, κατά περίπτωση υπηρεσία, προκειµένου
να επιβεβαιώνεται η πορεία της ορθής υλοποίησης των έργων.
Ειδικότερα:
α) διοικητικές επαληθεύσεις διενεργούνται από τις Υπηρεσίες
Διαχείρισης µε βάση τα στοιχεία των έργων που υποβάλλονται
από τους δικαιούχους,
β) επιτόπιες επιθεωρήσεις στα έργα διενεργούνται δειγµατοληπτικά από την Δι.Δι.Ε.Π. και από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης,
γ) έλεγχοι στα έργα διενεργούνται δειγµατοληπτικά µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε την οποία
συνιστώνται ad hoc οµάδες ελέγχου, που µπορεί να συνεπικουρούνται στο έργο τους από εµπειρογνώµονες εγγεγραµµένους
στο «Μητρώο Εµπειρογνωµόνων σε Δηµοσιονοµικούς Ελέγχους
και Ελέγχους» της Επιτροπής Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί, µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, να ανατίθεται η διενέργεια των ελέγχων σε ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες του
ν. 4449/2017.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την έκδοση
της απόφασης της παραγράφου Γ’, η Δι.Δι.Ε.Π. µπορεί να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις σε έργα που χρηµατοδοτήθηκαν
ή χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ. Η διαδικασία διενέργειας και το πρόγραµµα των επιτόπιων επιθεωρήσεων
της παρούσας καθορίζονται από τη Δι.Δι.Ε.Π. και εγκρίνονται µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Γ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται το Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΠΑ, στο
οποίο προβλέπονται, ιδίως, η διαδικασία ενεργοποίησης και υλοποίησης των προγραµµάτων και επιλογής των έργων, οι κανόνες
επιλεξιµότητας των δαπανών, το σύστηµα παρακολούθησης και
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αξιολόγησης, οι προϋποθέσεις χρηµατοδότησης, τροποποίησης
και ολοκλήρωσης των έργων, το σύστηµα διοικητικών επαληθεύσεων, επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων από ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτικές
εταιρείες, η µεθοδολογία δειγµατοληψίας, καθώς και οι οµάδες
που µπορεί να συνιστώνται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη διενέργεια ελέγχων σύµφωνα µε την
υποπαράγραφο 2 της παραγράφου Β’ του παρόντος άρθρου. Με
όµοια απόφαση µπορεί να εγκρίνονται πρότυπα προσκλήσεων,
τεχνικών δελτίων, εκθέσεων, αναφορών και αποφάσεων για την
εφαρµογή των ανωτέρω. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα
από γνώµη της Ε.Λ.Τ.Ε., καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι από
ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 4449/2017.
Άρθρο 130
Ειδικά Προγράµµατα
1. Το ΕΠΑ µπορεί να χρηµατοδοτεί Ειδικά Προγράµµατα, τα
οποία έχουν στόχο την άµεση και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση
ειδικών προβληµάτων ή αναγκών ή αναπτυξιακών ευκαιριών που
προκύπτουν σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, στο χρηµατοδοτικό
σχήµα των οποίων µπορεί να συµµετέχουν χρηµατοπιστωτικοί
οργανισµοί, αναπτυξιακές τράπεζες, δηµόσια και ιδιωτικά ιδρύµατα ειδικού χρηµατοδοτικού σκοπού, καθώς και επενδυτικά ταµεία.
2. Τα Ειδικά Προγράµµατα της παραγράφου 1 καταρτίζονται
από τη Δι.Δι.Ε.Π., η οποία ορίζεται αρµόδια και για τη διαχείρισή
τους. Τα Ειδικά Προγράµµατα περιλαµβάνουν συγκεκριµένο
προϋπολογισµό, χρονοδιάγραµµα, στόχους, καθώς και σύστηµα
διαχείρισης και εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Ειδικά Προγράµµατα µπορεί επίσης να καταρτίζονται και να
υποβάλλονται στη Δι.Δι.Ε.Π. του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων από Υπουργεία ή Περιφέρειες, για τα θέµατα αρµοδιότητάς τους. Τα Ειδικά Προγράµµατα της παρούσας παραγράφου κατά την υποβολή τους περιλαµβάνουν τα στοιχεία της
παραγράφου 2, καθώς και την προτεινόµενη Υπηρεσία Διαχείρισης. Τα Ειδικά Προγράµµατα των Υπουργείων εγκρίνονται, µετά
από εισήγηση της Δι.Δι.Ε.Π., µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού. Τα Ειδικά Προγράµµατα των Περιφερειών εγκρίνονται, µετά από εισήγηση της Δι.Δι.Ε.Π., µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η κατάρτιση, έγκριση
και διαχείριση νέων Ειδικών Προγραµµάτων διέπεται αποκλειστικά από τις παραγράφους 1, 2 και 3. Για την υλοποίηση και
τροποποίηση Ειδικών Προγραµµάτων που έχουν εγκριθεί µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να εφαρµόζονται το άρθρο 110 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), καθώς και τα άρθρα
69, 70 και 71 του ν. 4509/2017 (Α’ 201).
Άρθρο 131
Υπηρεσία Συντονισµού του ΕΠΑ
1. Η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Επενδύσεων αποτελεί την
κεντρική Υπηρεσία Συντονισµού του ΕΠΑ (ΥΣ–ΕΠΑ). Για τον
σκοπό αυτόν υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.).
2. Η Δι.Δι.Ε.Π. θέτει διαχειριστικούς στόχους και παρακολουθεί την υλοποίησή τους σε σχέση µε τον σχεδιασµό και την εφαρµογή του ΕΠΑ. Ειδικότερα:
α) συντονίζει τη διαδικασία κατάρτισης του ΕΠΑ και των προγραµµάτων του, µεριµνώντας για τη βέλτιστη συνέργεια µεταξύ
αυτών και των προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα
Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταµεία, καθώς και για
τη συµβατότητά τους µε το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας για την
παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και
την κοινωνική συνοχή,

β) συντονίζει τη συγκέντρωση των πόρων σε ειδικές κατηγορίες δράσεων, κατά τα οριζόµενα στο ΕΠΑ,
γ) παρακολουθεί την εφαρµογή των προγραµµάτων, ιδίως ως
προς την επίτευξη των στόχων τους, προτείνει διορθωτικές παρεµβάσεις, όταν κριθεί αναγκαίο, και εισηγείται την κατανοµή
των προβλεπόµενων αποθεµατικών,
δ) εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για
την έκδοση της απόφασης της παραγράφου Γ’ του άρθρου 129
του παρόντος νόµου,
ε) αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων του ΕΠΑ, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία,
στ) παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη σύνταξη των προβλεπόµενων στο ΣΔΕ εκθέσεων και τη διενέργεια των αξιολογήσεων, όταν απαιτείται, επεξεργάζεται τα πορίσµατα των
αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις σχετικά µε την αναθεώρηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ,
ζ) συντάσσει τις προδιαγραφές για τη διαµόρφωση των αναγκαίων Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ) της Γενικής Διεύθυνσης για το ΕΠΑ, µεριµνώντας για την ανάπτυξη των αναγκαίων
διεπαφών και διασφαλίζοντας τη συµµόρφωση των συστηµάτων
µε τις κανονιστικές απαιτήσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου,
η) διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Β’ του άρθρου
129 του παρόντος,
θ) καταρτίζει το Τοµεακό Πρόγραµµα Τεχνικής Βοήθειας για
την υλοποίηση του ΕΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 134 του παρόντος.
Άρθρο 132
Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ
1. Οι επιµέρους αρµοδιότητες που αφορούν τη διαχείριση, την
παρακολούθηση και τον έλεγχο των ΤΠΑ και ΠΠΑ ανατίθενται σε
Υπηρεσίες Διαχείρισης που υποδεικνύονται ειδικά για τον σκοπό
αυτόν από το αρµόδιο Υπουργείο ή Περιφέρεια κατά την υποβολή του οικείου προγράµµατος. Ως Υπηρεσίες Διαχείρισης µπορούν να ορίζονται και οι Ειδικές Υπηρεσίες των άρθρων 5, 7, 16,
62 και 63 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), καθώς και η ΜΟΔ Α.Ε.. Στην
περίπτωση ορισµού Ειδικής Υπηρεσίας ως Υπηρεσίας Διαχείρισης, οι αρµοδιότητες που αφορούν το ΕΠΑ ανατίθενται σε µία ή
περισσότερες ειδικές, για τον σκοπό αυτό οργανικές µονάδες
της, οι οποίες προσδιορίζονται µε αντίστοιχη τροποποίηση του
θεσµικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση και τις αρµοδιότητές
της. Στην πρόταση του φορέα κατάρτισης κατά την υποβολή του
ΤΠΑ ή ΠΠΑ περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον η υπηρεσία ή ο φορέας που αναλαµβάνει τη διαχείριση, οι κατηγορίες έργων και
δράσεων που αναλαµβάνονται και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός τους. Με την απόφαση έγκρισης του προγράµµατος από
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 125 του παρόντος, κατανέµεται στο
Υπουργείο ή την Περιφέρεια ο προϋπολογισµός του οικείου προγράµµατος και ορίζονται οι Υπηρεσίες Διαχείρισης, στις οποίες
ανατίθεται η διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Υπουργού ή Περιφερειάρχη, µπορεί να ανακαλείται ολικά ή µερικά ή να τροποποιείται η απόφαση ορισµού Υπηρεσίας Διαχείρισης. Με όµοια
απόφαση, η οποία περιλαµβάνει όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1, µπορεί να ορίζονται άλλες υπηρεσίες ή φορείς που
αναλαµβάνουν, µε την κατανοµή των αντίστοιχων πόρων, τη διαχείριση προγραµµάτων ή ταµείων αποθεµατικών του ΕΠΑ ή συγκεκριµένα καθήκοντα διαχείρισης.
3. Αρµοδιότητες των Υπηρεσιών Διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ
είναι ιδίως:
α) η ενεργοποίηση των προγραµµάτων σύµφωνα µε την παράγραφο Α’ του άρθρου 129 του παρόντος, η σύνταξη των προσκλήσεων, καθώς και η µέριµνα για την έκδοση και δηµοσιοποίησή τους,
β) η συγκέντρωση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων
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για την ένταξη έργων στο Πρόγραµµα,
γ) η παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του συστήµατος διαχείρισης,
δ) ο έλεγχος της πληρότητας και αρτιότητας των προτάσεων
για την ένταξη έργων στο Πρόγραµµα, που κατατίθενται από
τους δυνητικούς δικαιούχους, η αξιολόγησή τους και η εισήγηση
προς τον Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα ή τον Περιφερειάρχη για
την ένταξη των έργων στο Πρόγραµµα,
ε) η µέριµνα για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ και τη χρηµατοδότησή τους, µε βάση την ισχύουσα διαδικασία,
στ) η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων από τους
δικαιούχους και η σύνταξη των προβλεπόµενων εκθέσεων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 128 του παρόντος,
ζ) η ενηµέρωση και ο συντονισµός των ενεργειών των δικαιούχων και των εµπλεκόµενων αρχών στην υλοποίηση του Προγράµµατος,
η) η µέριµνα για τη δηµοσιοποίηση και προβολή των δράσεων
και των στόχων του Προγράµµατος µε βάση το ΣΔΕ,
θ) η µέριµνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων εργαλείων, προκειµένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού
και οικονοµικού αντικειµένου, καθώς και οι χρηµατορροές των
έργων και των µελετών,
ι) η διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου Β’ του άρθρου 129 του παρόντος,
ια) η αξιολόγηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ, καθώς και της πρότασης
αναθεώρησής τους, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη,
ιβ) η σύνταξη εκθέσεων ολοκλήρωσης των ΤΠΑ και ΠΠΑ.
Άρθρο 133
Υλοποίηση και πληρωµή των έργων του ΕΠΑ
Η υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στα ΤΠΑ και ΠΠΑ
και στα Ειδικά Προγράµµατα και εγκρίνονται για χρηµατοδότηση
από το ΠΔΕ γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εθνική
και ενωσιακή νοµοθεσία. Για τις πληρωµές των έργων εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται για τις πληρωµές των έργων
του ΠΔΕ.
Άρθρο 134
Τεχνική Βοήθεια
1. Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας (τεχνικής υποστήριξης)
αφορούν τον προγραµµατισµό, τον σχεδιασµό, την προετοιµασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δηµοσιότητα, την εφαρµογή και τον έλεγχο των προγραµµάτων του
ΕΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Υπηρεσίας Συντονισµού, των Υπηρεσιών Διαχείρισης και των δικαιούχων για την υλοποίηση των προγραµµάτων. Συνίστανται ιδίως στην προµήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, στην κάλυψη δαπανών, καθώς και σε κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των
στόχων και των προγραµµάτων του ΕΠΑ.
2. Δικαιούχοι ενεργειών στο πλαίσιο του Τοµεακού Προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑ, που καταρτίζεται από το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι οι αναφερόµενοι
στο Πρόγραµµα. Δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο
πλαίσιο του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας του οικείου ΤΠΑ
ή ΠΠΑ είναι οι Υπηρεσίες Διαχείρισης, η ΜΟΔ Α.Ε., καθώς και
άλλοι φορείς και υπηρεσίες, εφόσον προβλέπονται από την έγκριση των προγραµµάτων.
3. Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας χρηµατοδοτούνται από
εθνικούς πόρους µέσω του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων. Ο προϋπολογισµός του τοµεακού προγράµµατος Τεχνικής
Βοήθειας καθορίζεται ως ποσοστό µέχρι το 1% των συνολικών
πιστώσεων του ΕΠΑ. Ο προϋπολογισµός του αντίστοιχου άξονα
προτεραιότητας των επιµέρους προγραµµάτων του ΕΠΑ καθορίζεται ως ποσοστό µέχρι 1% των συνολικών πιστώσεών τους.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα ποσοστά αυτά µπορεί να οριστούν µέχρι το διπλάσιο των ανωτέρω.
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Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Οικονοµικών µπορεί ο προϋπολογισµός του τοµεακού προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας να καθορίζεται σε ποσοστό µεγαλύτερο του προβλεπόµενου στο προηγούµενο εδάφιο της
παρούσας.
Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας της
παραγράφου 2 του άρθρου 139 του παρόντος µπορεί να ανέρχεται µέχρι το 1% του ορίου δαπανών του Εθνικού ΠΔΕ που
ισχύει για το έτος κατά το οποίο εκδίδεται η απόφαση έγκρισής
του.
4. Τα άρθρα 119 παράγραφοι 1 - 7, 200 παράγραφος 8 και 329
του ν. 4412/2016 (Α’ 147) εφαρµόζονται και για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας που χρηµατοδοτούνται από το ΕΠΑ.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των προγραµµάτων, εξειδικεύονται περαιτέρω οι επιλέξιµες κατηγορίες
ενεργειών και ορίζονται, αν απαιτείται, και άλλοι δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας πέραν των οριζόµενων στο παρόν
άρθρο.
6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 5, καθώς
και των αποφάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 120 και της
παραγράφου 4 του άρθρου 329 του
ν. 4412/2016, εφαρµόζεται αναλογικά η 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (Β’ 677) απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, χωρίς
διάκριση υποπρογραµµάτων και χωρίς περιορισµό στον προϋπολογισµό κάθε κατηγορίας επιλέξιµων ενεργειών, όπως αυτές
αναφέρονται στο Παράρτηµα αυτής. Στις επιµέρους κατηγορίες
επιλέξιµων ενεργειών της παραπάνω απόφασης προστίθενται οι
ενέργειες επίβλεψης έργων του ΕΠΑ µέσα από τις διαδικασίες
του άρθρου 137 παράγραφος 5 του παρόντος. Μέχρι τη δηµιουργία καταλόγου προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών δικαιούχων Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΑ, η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων
Επενδύσεων και η Δι.Δι.Ε.Π. µπορούν, για την εκτέλεση των
ενεργειών των οποίων είναι δικαιούχοι, να χρησιµοποιούν τους
καταλόγους προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Εθνικής
Αρχής Συντονισµού του άρθρου 14 του ν. 4314/2014, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 της ανωτέρω απόφασης.
7. Η απόφαση της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του ν. 4314/
2014 εφαρµόζεται αναλόγως και για τις ενέργειες τεχνικής υποστήριξης που χρηµατοδοτούνται από το ΕΠΑ.
Άρθρο 135
Πληροφοριακό Σύστηµα
Τα δεδοµένα που αφορούν την υλοποίηση και παρακολούθηση του ΕΠΑ και των προγραµµάτων του καταχωρούνται σε
πληροφοριακό σύστηµα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων καθορίζονται, µεταξύ άλλων, οι προδιαγραφές
λειτουργίας του εν λόγω πληροφοριακού συστήµατος, οι διεπαφές που προβλέπεται να αναπτυχθούν, καθώς και ο τρόπος αξιοποίησης της τεχνολογικής υποδοµής υφιστάµενων εφαρµογών
για το ΠΔΕ και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.
Άρθρο 136
Θέµατα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονισµού και των
Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠΑ
1. Η Δι.Δι.Ε.Π. και οι Υπηρεσίες Διαχείρισης των προγραµµάτων του ΕΠΑ µπορεί να στελεχώνονται και µε προσωπικό που
αποσπάται από τη ΜΟΔ Α.Ε., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο καταστατικό αυτής, το οποίο κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 33 του
ν. 3614/2007 (Α’ 267).
2. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των Ειδικών Υπηρεσιών των
άρθρων 5, 7,16, 62 και 63 του ν. 4314/2014 στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα διαχείρισης σύµφωνα µε το άρθρο 132 ή κατάρτισης των τοµεακών και περιφερειακών προγραµµάτων σύµφωνα
µε το άρθρο 125, καθώς και του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε., που απασχολείται σε έργα του ΕΠΑ, εγ-
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κρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριµένα στοιχεία που δικαιολογούν την υπερωριακή εργασία. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθµός των υπαλλήλων, καθώς και οι όροι πραγµατοποίησης, οι πηγές χρηµατοδότησης, το χρονικό διάστηµα και οι
ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους, τηρουµένων των ορίων
των περιπτώσεων 2 και 3 της παραγράφου Α’ του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015. Η αποζηµίωση της υπερωριακής απασχόλησης για
το σύνολο του προσωπικού της παρούσας µπορεί να καταβάλλεται από τη ΜΟΔ Α.Ε., µε επιχορήγησή της από το ΠΔΕ του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι πιστώσεις για την
υπερωριακή απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων που βαρύνουν το ΠΔΕ εγγράφονται σε ειδικό έργο συλλογικής απόφασης
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κάθε έτους.
Άρθρο 137
Επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων ΠΔΕ
1. Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση έργων του ΕΠΑ που διέπονται από
τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (Α’116) και του ν. 4412/2016 χρηµατοδοτούνται από τον κύριο του έργου και αφορούν: α) την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από την αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την έννοια του άρθρου 37
του ν. 3028/2002 (A’ 153), γ) τη λήψη προληπτικών µέτρων προστασίας των µνηµείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση λειτουργίας του. Αν ο
προϋπολογισµός των δαπανών αυτών υπερβαίνει το ποσοστό 5%
επί του συνολικού προϋπολογισµού του έργου, ο προϋπολογισµός εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη των
αρµόδιων κατά περίπτωση Κεντρικών Συµβουλίων του ίδιου
Υπουργείου.
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της 33/2006
Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α’ 280), όπως η παράγραφος
αυτή συµπληρώθηκε µε το άρθρο 32 του ν. 4587/2018 (Α’ 218),
προστίθεται περίπτωση κι’ ως εξής:
«κι. Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου, οι συµβάσεις εργασίας ή
απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαµβάνεται για ορισµένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την
εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών επί µνηµείων ή σωστικών ανασκαφών που υλοποιούνται µε τη µέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο εφαρµογής προγραµµάτων του ΕΠΑ,
καθώς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις τους, χωρίς να δύναται να θεωρηθεί ότι µε αυτές τις συµβάσεις καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες.»
3. Η επιλογή έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών επί µνηµείων ή σωστικών ανασκαφών που
υλοποιούνται µε τη µέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας
πραγµατοποιείται µε τήρηση των αρχών της ίσης µεταχείρισης,
της µη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
Ειδικά για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου δηµοσιεύεται
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες στην ιστοσελίδα του δικαιούχου ή του φορέα στον
οποίο υπάγεται η Υπηρεσία Διαχείρισης του οικείου προγράµµατος. Η πρόσκληση περιλαµβάνει τα επαγγελµατικά προσόντα
που υπαγορεύονται από τη φύση και τον σκοπό του προς υλοποίηση έργου, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των ενδιαφεροµένων.
4. Με απόφαση του οικείου διατάκτη δύναται να ορίζονται τα
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της περίπτωσης ιδ’ του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ως υπόλογοι διαχειριστές
έργων εθνικού και συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους ΠΔΕ υπαγόµενα στις διατάξεις των άρθρων 150 επ. του ν. 4270/2014.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού δύναται να
συστήνεται µητρώο εξειδικευµένων στελεχών προερχόµενων
από τον ιδιωτικό τοµέα, προκειµένου να υποστηρίζουν για συγκεκριµένο χρόνο την επίβλεψη έργων του ΕΠΑ. Με την απόφαση

αυτή ορίζονται οι λεπτοµέρειες για τη δηµιουργία και τήρηση του
µητρώου, όπως οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό, η διαδικασία διάγνωσης των αναγκών των δικαιούχων, όπως ο τρόπος
επιλογής των στελεχών από τους δικαιούχους, η κάλυψη του
σχετικού κόστους, ο ρόλος τους στην επίβλεψη των έργων,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 138
Κρατικές ενισχύσεις
1. Κατά την κατάρτιση και την υλοποίηση δράσεων και πράξεων κρατικών ενισχύσεων εφαρµόζεται η παράγραφος Β’ του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107). Οι προκηρύξεις και
οι προσκλήσεις που αφορούν δράσεις και πράξεις κρατικών ενισχύσεων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΠΑ εκδίδονται από τον
αρµόδιο Υπουργό ή Περιφερειάρχη, ύστερα από σύµφωνη
γνώµη του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,
η οποία αφορά την εναρµόνιση µε τις προδιαγραφές του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του άρθρου 57 του ν. 4314/2014, εφόσον η χρήση του προβλέπεται από
την απόφαση της παραγράφου Γ’ του άρθρου 129 του παρόντος.
Στις προκηρύξεις και στις προσκλήσεις ορίζονται οι δικαιούχοι
των ενισχύσεων, οι επιλέξιµες δαπάνες, οι προϋποθέσεις και τα
κριτήρια υπαγωγής, οι προθεσµίες και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 µπορεί να προβλέπεται
η δυνατότητα να πιστοποιούνται οι δαπάνες των επί µέρους δράσεων και πράξεων κρατικών ενισχύσεων από ορκωτούς λογιστές,
οι οποίοι υποβάλλουν σχετική βεβαίωση για τη νοµιµότητα και
την κανονικότητα διενέργειας των δαπανών, την ορθή λογιστική
καταχώριση και την εξόφλησή τους, καθώς και για το ότι οι δαπάνες πραγµατοποιήθηκαν εντός της επιλέξιµης περιόδου, ότι
αφορούν στο εγκεκριµένο έργο, ότι τηρήθηκαν οι όροι της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης και ότι υπάρχουν επαρκή δικαιολογητικά. Ο ορκωτός λογιστής επιλέγεται από τον δικαιούχο
και η δαπάνη για την αµοιβή του είναι επιλέξιµη στο οικείο πρόγραµµα και µέχρι τρεις (3) µήνες µετά από τη λήξη του έργου.
3. Οι προκηρύξεις των κρατικών ενισχύσεων αναρτώνται στο
Πρόγραµµα «Διαύγεια» σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3861/2010 (Α’ 112), καθώς και σε διαδικτυακό χώρο του ΕΠΑ,
ενώ παράλληλα αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιµες µορφές δηµοσιοποίησης που κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της
ενηµέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της διαφάνειας.
4. Οι φορείς που χορηγούν σύµφωνα µε την παράγραφο 1
κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας χρησιµοποιούν υποχρεωτικά το Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ) του άρθρου 57 Α του ν.
4314/2014, το οποίο προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
5. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη
µπορεί να ανατίθενται στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία µε
την επωνυµία «Ενδιάµεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας» (δ.τ. ΕΦΕΠΑΕ) καθήκοντα διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων
χρηµατοδοτούµενων από το ΕΠΑ. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ ή ο αναπληρωτής του, που συµµετέχει στη γενική συνέλευση και στο διοικητικό συµβούλιο του
ΕΦΕΠΑΕ, εκπροσωπεί και τους φορείς υλοποίησης ή διαχείρισης
των δράσεων της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των
φορέων αυτών, ορίζονται εκπρόσωποί τους ως µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 και εφαρµόζεται αναλόγως για την
ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης της παρούσας, καθώς και για
τις λειτουργικές δαπάνες και τον προσδιορισµό τους.
6. Για τις ανάγκες αξιολόγησης των προτάσεων δράσεων κρατικών ενισχύσεων: α) συστήνεται από κάθε αρµόδιο φορέα Μητρώο Αξιολογητών, µε απόφαση Υπουργού ή Περιφερειάρχη, η
οποία καθορίζει, µεταξύ άλλων, τη διαδικασία σύστασης και τήρησης του Μητρώου, τις ειδικότητες, τα ειδικά προσόντα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής των αξιολογητών και
εγγραφής τους στο Μητρώο, καθώς και τις ανατιθέµενες σε αυ-
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τούς αρµοδιότητες και τους όρους συµµετοχής τους στα προβλεπόµενα στάδια της αξιολόγησης ή β) χρησιµοποιείται το Μητρώο Αξιολογητών του Ενδιάµεσου Φορέα Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας
(ΕΦΕΠΑΕ) ή γ) χρησιµοποιείται άλλο υφιστάµενο Μητρώο. Το
ύψος της καταβαλλόµενης στους αξιολογητές αποζηµίωσης καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα όρια
των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015,
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 52
του ν. 4369/2016 και την παράγραφο 5 του άρθρου 35 του ν.
4484/2017.
Άρθρο 139
Μεταβατική περίοδος
1. Μέχρι την έναρξη της πρώτης προγραµµατικής περιόδου
του ΕΠΑ, η οποία λαµβάνει χώρα την 01.01.2021, µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε τον συντονισµό των φορέων και των ενεργειών για
την προετοιµασία του ΕΠΑ και τον προσδιορισµό των προγραµµατικών στόχων της µεταβατικής περιόδου. Με όµοια απόφαση,
µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη διαδικασία ένταξης έργων στο ΠΔΕ για χρηµατοδότηση από το εθνικό σκέλος
του, τη διαδικασία παρακολούθησής τους και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνεται πρόγραµµα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας µεταβατικής
περιόδου για την κατάρτιση του ΕΠΑ και των προγραµµάτων του
και την υποστήριξη έργων του εθνικού σκέλους, µε δικαιούχο τη
Δι.Δι.Ε.Π. και µε περίοδο επιλεξιµότητας δαπανών που αρχίζει
από την έναρξη ισχύος του παρόντος και λήγει ένα (1) έτος µετά
την έγκριση του πρώτου ΕΠΑ. Με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται ο προϋπολογισµός του προγράµµατος, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 134 του παρόντος, και µπορεί να προσδιορίζονται και άλλοι
δικαιούχοι των ενεργειών. Κατά την κατάρτιση και εφαρµογή του
προγράµµατος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας µεταβατικής περιόδου, ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού. Το πρόγραµµα
περιλαµβάνει τις αναγκαίες ενέργειες που αφορούν: α) την κατάρτιση, την ενηµέρωση και τον σχεδιασµό της υλοποίησης του
ΕΠΑ και των προγραµµάτων του, β) την υποστήριξη της υλοποίησης των Ειδικών Προγραµµάτων του άρθρου 110 του ν.
4497/2017 και γ) την πραγµατοποίηση των επιτόπιων επιθεωρήσεων της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Β’ του άρθρου
129 του παρόντος. Η υλοποίηση του προγράµµατος γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 119 παράγραφοι 1 - 7, 200 παράγραφος 8 και
329 του ν. 4412/2016 και µε ανάλογη εφαρµογή: α) της
23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, χωρίς διάκριση υποπρογραµµάτων και χωρίς περιορισµό στον προϋπολογισµό κάθε κατηγορίας, και β) της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 48
του ν. 4314/2014. Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, η
Δι.Δι.Ε.Π. και οι λοιποί οριζόµενοι δικαιούχοι µπορούν να χρησιµοποιούν τους καταλόγους προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισµού του ν. 4314/2014 για την
εκτέλεση των αντίστοιχων ενεργειών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
µπορεί να τροποποιείται το χρονοδιάγραµµα κατάρτισης, διαβούλευσης και έγκρισης του πρώτου ΕΠΑ, καθώς και να καθορίζεται το χρονοδιάγραµµα κατάρτισης, διαβούλευσης και
έγκρισης των επιµέρους προγραµµάτων του πρώτου ΕΠΑ.
Άρθρο 140
Καταργούµενες και τροποποιούµενες διατάξεις
1. Οι υποπεριπτώσεις ζζ’, ηη’, θθ’ και ιι’ της περίπτωσης α’,
καθώς και η υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147/2017 (Α’ 192) καταργούνται.
2. Στις υποπεριπτώσεις αα’, ββ’, γγ’ και δδ’ της περίπτωσης γ’

3951

της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147 /2017 οι λέξεις
«τεχνική υποστήριξη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τεχνική
βοήθεια».
3. Στην παράγραφο 1, καθώς και στις υποπεριπτώσεις ιαια’ της
περίπτωσης α’ και γγ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του
άρθρου 40 του π.δ. 147/2017 η λέξη «αµιγώς» διαγράφεται.
4. Στις υποπεριπτώσεις στστ’ και ιαια’ της περίπτωσης α’,
καθώς και στην υποπεριπτωση αα’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147/2017 οι λέξεις «το Εθνικό
Σκέλος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εθνικούς πόρους».
5. Στην υποπερίπτωση ιγιγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147/2017 οι λέξεις «εθνικού σκέλους» αντικαθίστανται από το αρκτικόλεξο «ΕΠΑ».
6. Η υποπερίπτωση ηη’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3
του άρθρου 40 του π.δ. 147/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «ηη.
Διενεργεί, µε εντολή της πολιτικής ηγεσίας, έκτακτες επιθεωρήσεις σε οποιαδήποτε κατηγορία έργου του ΕΠΑ ή του εθνικού
σκέλους του ΠΔΕ.»
7. Τα άρθρα 119, 200 και 329 του ν. 4412/2016 (Α’147) τροποποιούνται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 119 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών κάτω
των ορίων, οι οποίες αφορούν ενέργειες τεχνικής βοήθειας των
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ.
ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων,
καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι αναθέτουσες αρχές ή/και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας
κατά την έννοια του ν. 4314/2014 και του θεσµικού πλαισίου του
ΕΠΑ µπορούν να προσφεύγουν και στις διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση.»
β) Η παράγραφος 6 του άρθρου 119 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, οι
οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων
ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, καθώς και
των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του
ΕΠΑ, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 118, χωρεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας για την εκτέλεση
των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας. Το σχετικό συµφωνητικό όπου απαιτείται υπογράφεται από αυτόν.»
γ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 200 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι εντολές πληρωµής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας
των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του
Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), του
άρθρου 119, εκδίδονται από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης.»
δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 329 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών κάτω
των ορίων, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας
των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του
Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, καθώς και των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι
αναθέτοντες φορείς ή / και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας κατά την έννοια του ν. 4314/2014 και του θεσµικού πλαισίου του ΕΠΑ, µπορούν να προσφεύγουν και στις διαδικασίες
των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση.»
ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 329 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, οι
οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων
ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, καθώς και
των τοµεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραµµάτων του
ΕΠΑ, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 328 χωρεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας για την εκτέλεση
των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας.»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 141
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγραφος 2 του
άρθρου 136 του παρόντος εφαρµόζεται και για την υπερωριακή
εργασία του προσωπικού των υπηρεσιών και φορέων του ίδιου
άρθρου που απασχολείται για τα έργα που χρηµατοδοτούνται
από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι την έγκριση
των ΤΠΑ και ΠΠΑ της πρώτης προγραµµατικής περιόδου του
ΕΠΑ οι διατάξεις του άρθρου 137 εφαρµόζονται και για τα έργα
που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.
ΜΕΡΟΣ ΙΘ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Άρθρο 142
Εξωτερική Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 31 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους αξιολογούνται
εντός του πρώτου εξαµήνου κάθε πέµπτου έτους από την προηγούµενη αντίστοιχη αξιολόγηση, υπό την επιµέλεια και εποπτεία
της ΓΓΕΤ, από νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία, διεθνές κύρος
και διεθνή εµπειρία αξιολογήσεων ερευνητικών κέντρων ή από
επιτροπές εξωτερικών αξιολογητών, που αποτελούνται από
πέντε (5) έως επτά (7) µέλη, τα οποία διαθέτουν τα αντίσοιχα µε
τα ανωτέρω προσόντα.»
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 31 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η σχετική έκθεση επιτόπιας αξιολόγησης υποβάλλεται από
το νοµικό πρόσωπο ή την επιτροπή των εξωτερικών αξιολογητών, που διενήργησε την αξιολόγηση στο ΕΣΕΤΕΚ και τη ΓΓΕΤ
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, παρακολούθησης, συντονισµού, αξιολόγησης και χρηµατοδότησης των ερευνητικών κέντρων.»
Άρθρο 143
Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας
και Καινοτοµίας
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΕΚ) είναι το ανώτατο γνωµοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την
Έρευνα, την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτοµίας
(ΕΤΑΚ). Υποστηρίζει στο έργο του τον αρµόδιο Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό για θέµατα Έρευνας και Τεχνολογίας (εφεξής «Υπουργό») και τον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας
και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στα ζητήµατα που άπτονται της αρµοδιότητάς τους.
2. Αποστολή του Εθνικού Συµβούλιου Έρευνας, Τεχνολογίας
και Καινοτοµίας είναι:
α) Η παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών
εξελίξεων στην ΕΤΑΚ και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον
αρµόδιο για θέµατα Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργό και τη
ΓΓΕΤ.
β) Η συµβολή στη διαµόρφωση και επικαιροποίηση της ΕΤΑΚ
και η παρακολούθηση της προόδου της εφαρµογής της.
γ) Η σύνταξη και δηµοσιοποίηση ετήσιας Έκθεσης στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτοµία, συνοδευόµενη
από Απολογισµό προόδου για το περασµένο έτος, στη βάση της
παρακολούθησης εφαρµογής της ΕΤΑΚ και των διεθνών εξελίξεων.
δ) Η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση, τη στρατηγική
διαµόρφωση και την κατανοµή της δηµόσιας χρηµατοδότησης
για την ΕΤΑΚ.
ε) Η υποβολή προτάσεων και η ενθάρρυνση υιοθέτησης δηµόσιων πολιτικών στη βάση του ερευνητικού έργου που εκπονούν

τα εποπτευόµενα από τη ΓΓΕΤ ερευνητικά κέντρα και µπορεί να
έχουν ευεργετική επίδραση στο κοινωνικό σύνολο.
στ) Η υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση πολιτικών µετασχηµατισµού της Έρευνας σε Καινοτοµία και εν γένει της διασύνδεσης του παραγόµενου ερευνητικού αποτελέσµατος µε την
επιχειρηµατικότητα και κάθε µορφής µη κρατική πρωτοβουλία.
ζ) Η συµβολή στη διασφάλιση στενής δηµιουργικής συνεργασίας µεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και των παραγωγικών
κλάδων της οικονοµίας.
η) Η γνωστοποίηση στους δηµόσιους φορείς και η ενθάρρυνσή τους να ενσωµατώσουν στη λειτουργία τους ερευνητικά
αποτελέσµατα και καινοτοµικά προϊόντα, τα οποία παράγονται
από εποπτευόµενους φορείς της ΓΓΕΤ.
θ) Η υποβολή προτάσεων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, που θα µπορούσαν να ενισχύσουν την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτοµία στην Ελλάδα.
ι) Η συµβολή στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για
τη διαµόρφωση ισχυρών δεσµών µεταξύ της ελληνικής και της
διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.
ια) Η εξέταση και εισήγηση πάσης φύσεως κινήτρων και διατύπωση προτάσεων για τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Η δικτύωση νεοφυών επιχειρήσεων µε
υφιστάµενες εταιρίες, δυνητικούς χρηµατοδότες, αλλά και δεξαµενές σκέψης στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
ιβ) Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό, σχετικά µε τη
σύνθεση των εκλεκτορικών σωµάτων, από τα οποία επιλέγονται
οι διευθυντές των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και εποπτευόµενων φορέων.
ιγ) Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται στο ΕΣΕΤΕΚ
από την Κυβέρνηση, τον Υπουργό ή την κείµενη νοµοθεσία.
3. Το ΕΣΕΤΕΚ αποτελείται από έντεκα (11) διεθνώς καταξιωµένα στο αντικείµενό τους µέλη, τα οποία προέρχονται από τον
ερευνητικό, ακαδηµαϊκό και επιχειρηµατικό χώρο της ηµεδαπής
ή της αλλοδαπής και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού,
για τριετή θητεία, που µπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ,
καθώς και ο υπάλληλος της ΓΓΕΤ που εκτελεί χρέη Γραµµατέα,
µε τον αναπληρωτή του.
4. Με ευθύνη του Υπουργού, τα µέλη κατανέµονται σε δύο (2)
πενταµελείς Επιτροπές: α) Την Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία εστιάζει σε ζητήµατα βασικής και εφαρµοσµένης
Έρευνας, αλλά και συνολικής κατεύθυνσης και λειτουργίας του
ερευνητικού ιστού στη χώρα. β) Την Επιτροπή Καινοτοµίας και
Νεοφυούς Επιχειρηµατικότητας, η οποία εστιάζει σε ζητήµατα
ανάπτυξης της Καινοτοµίας και βελτίωσης του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος µέσα στο οποίο καλούνται οι νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Και στις δύο Επιτροπές συµµετέχει ως
έκτο µέλος και προΐσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ. Στόχος των
δύο Επιτροπών είναι ο εντοπισµός των βασικών προβληµάτων, η
κατάρτιση στρατηγικής και εν γένει η λειτουργία τους ως δεξαµενές σκέψης για τις θεµατικές της αποστολής τους.
5. Οι δύο Επιτροπές συνεδριάζουν και λειτουργούν ανεξάρτητα, ενώ εισηγούνται προς την Ολοµέλεια του ΕΣΕΤΕΚ, η οποία
λαµβάνει την τελική απόφαση. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων κάθε Επιτροπής, καθώς και τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως, ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου της κάθε
Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις του ΕΣΕΤΕΚ, αλλά και των δύο
ανωτέρω Επιτροπών δύναται να συµµετέχει, δίχως δικαίωµα
ψήφου, εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Επίσης,
επιτρέπεται να καλούνται εµπειρογνώµονες, ειδικοί, καθώς και
άλλοι εκπρόσωποι φορέων που συµµετέχουν στο Συµβούλιο,
ανάλογα µε το θέµα συζήτησης κάθε συνεδρίασης.
6. Η Ολοµέλεια του ΕΣΕΤΕΚ βρίσκεται σε απαρτία και λαµβάνει τις αποφάσεις της σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 14
και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο τόπος και ο χρόνος
συνεδριάσεων της Ολοµελείας, καθώς και τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως, ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου του ΕΣΕTEK. Οι συνεδριάσεις του ΕΣΕΤΕΚ δύναται να πραγµατοποιούνται µέσω τηλεδιάσκεψης.
7. Ο ΓΓΕΤ και το ΕΣΕΤΕΚ υποστηρίζονται στο έργο τους από
Τοµεακά Επιστηµονικά Συµβούλια (ΤΕΣ), τα οποία συνιστώνται
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µε απόφαση του Υπουργού µετά από τη σύµφωνη γνώµη του
ΕΣΕΤΕΚ και µε αντικείµενο τα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα
για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτοµία. Με την ίδια
απόφαση, ο Υπουργός ορίζει τον αριθµό των µελών των ΤΕΣ, τον
Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη
τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη συγκρότηση και
λειτουργία τους. Ο αριθµός των µελών δεν απαιτείται να είναι
ίδιος για όλα τα ΤΕΣ.
8. Η γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία
του ΕΣΕΤΕΚ παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Η συµµετοχή υπαλλήλου
στα έργα της γραµµατείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή απασχόληση στον δηµόσιο τοµέα.
9. Με απόφαση του Υπουργού, το ΕΣΕΤΕΚ δύναται να λαµβάνει δηµόσια χρηµατοδότηση για την εκτέλεση της αποστολής
του.
10. Η συµµετοχή στο ΕΣΕΤΕΚ είναι άµισθη και στη βάση εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος. Τα έξοδα µετακίνησης,
διανυκτέρευσης, καθώς και ηµερήσιας αποζηµίωσης των µελών
του ΕΣΕΤΕΚ και των ΤΕΣ για τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις,
που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, καταβάλλονται
από τη ΓΓΕΤ.
11. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται το «Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Καινοτοµίας» (ΕΣΕΚ), νοείται το ΕΣΕΤΕΚ.

Στην παράγραφο 10 του άρθρου 29 του ν. 4310/2014, όπως
έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 21 του ν. 4386/2016, διαγράφεται το β’ εδάφιο αυτής. Εποµένως η εν λόγω παράγραφος διαµορφώνεται πλέον ως εξής:
«Οι παραπάνω βαθµίδες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι
νοµοθετηµένες θέσεις µπορούν, ανάλογα µε τις ανάγκες των
ερευνητικών κέντρων, να καταλαµβάνονται από ερευνητές Γ’, Β’
ή Α’ βαθµίδας αδιακρίτως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.»

Άρθρο 144
Καταργούµενες διατάξεις

Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 (Α’202), ως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του ν. 4155/2013 (Α’ 120), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων, που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, επιβάλλεται από τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου του
άρθρου 7α του ν. 2323/1995 (Α’145), την Ελληνική Αστυνοµία, τη
Δηµοτική Αστυνοµία, το ΣΔΟΕ, το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες των
Περιφερειών και κάθε άλλη Ελεγκτική Υπηρεσία στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων της. Για την εφαρµογή του παρόντος παρέχεται
η συνδροµή της ΕΛ.ΑΣ., σύµφωνα µε τα άρθρα 159-162 του π.δ.
141/1991 (Α’ 58) ή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον χώρο ευθύνης του,
όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.»

Με τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση µε το ανωτέρω άρθρο 143 και, ιδίως, τα
άρθρα 11 και 12 του ν. 4310/2014, καθώς και τα άρθρα 9 και 10
του ν. 4386/2016.
Άρθρο 145
Τροποποίηση Οργανισµού του Ιδρύµατος
Μείζονος Ελληνισµού
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Οργανισµού του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο 54
του ν. 2169/1993 (Α’ 149) τροποποιείται ως εξής:
«Το Ίδρυµα εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, επί της οδού Πειραιώς 254.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Οργανισµού του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο 54
του ν. 2169/1993 (Α’ 149) προστίθεται στους σκοπούς του Ιδρύµατος εδάφιο (β) ως εξής:
«(β) η ανάπτυξη της έρευνας, η διάδοση των ερευνητικών αποτελεσµάτων, η ανάπτυξη του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού, η σύνταξη ή η υποστήριξη στη σύνταξη µελετών ερευνητικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, κοινωνικού, οικονοµικού χαρακτήρα σε σχέση µε τον Ελληνισµό, που θα προορίζονται να
χρησιµοποιηθούν από το Κράτος, οργανισµούς ή άλλους φορείς
και από το Ίδρυµα.»
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Οργανισµού του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο 54
του ν. 2169/1993 (Α’ 149) προστίθεται στα µέσα πραγµάτωσης
των σκοπών του Ιδρύµατος εδάφιο (θ) ως εξής:
«(θ) τη συµµετοχή σε συγχρηµατοδοτούµενα ή µη ερευνητικά
και εκπαιδευτικά προγράµµατα, πράξεις και δράσεις, την εκπόνηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων, την έκδοση
βιβλίων και περιοδικών δελτίων, που σχετίζονται µε τους σκοπούς του Ιδρύµατος, την ερευνητική και µελετητική συνεργασία
του Ιδρύµατος µε αντίστοιχα ιδρύµατα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, τη συγκρότηση πληροφοριακών συνόλων, την ψηφιοποίηση του υλικού το οποίο θα συγκεντρωθεί στο Ίδρυµα, µε
στόχο τη δηµιουργία ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων και την
απονοµή βραβείων σε συγγραφικά έργα που αναφέρονται στον
Ελληνισµό.»
Άρθρο 146

ΜΕΡΟΣ Κ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 147
Τροποποίηση του β.δ. 748/1966
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α’ 790)
προστίθεται περίπτωση (ιε) ως εξής:
«(ιε) Κέντρων διανοµής εµπορευµάτων προς καταστήµατα λιανικής πωλήσεως.»
Άρθρο 148
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005

Άρθρο 149
Τροποποίηση του ν. 4072/2012
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 189 του ν. 4072/2012 (Α’ 86)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο φορέας απονοµής του σήµατος τηρεί συγκεκριµένες
προδιαγραφές που διασφαλίζουν ότι έχει τη διοικητική συγκρότηση και την τεχνική επάρκεια και τεχνογνωσία για την απονοµή
του Σήµατος και τη διενέργεια ελέγχων για το συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία. Ως φορείς απονοµής του Σήµατος µπορούν να
οριστούν δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι αναφέρονται
στον εκάστοτε Κανονισµό απονοµής. Οι ιδιωτικοί φορείς πρέπει
να είναι διαπιστευµένοι κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC
17065 για το αντίστοιχο τεχνικό αντικείµενο που καθορίζεται από
το ΕΣΥΔ.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 192 του ν.
4072/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την απονοµή του δικαιώµατος χρήσης του Σήµατος σε
προϊόντα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο σύστηµα προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης (Π.Ο.Π.), προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) ή εγγυηµένων παραδοσιακών
ιδιότυπων προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π.) στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η έκδοση Κανονισµού του άρθρου 187 ή η καταβολή τελών στον
φορέα απονοµής. Απαιτείται µόνον υποβολή της αίτησης εκ µέρους του ενδιαφεροµένου προς τον φορέα, ο οποίος εντάσσει
τους ενδιαφερόµενους στο µητρώο εγκεκριµένων επιχειρήσεων
και δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Ε.Π.Ι.Π.»
3. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 192 του ν.
4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Δήλωση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται µε τον Κανονισµό που εκδίδεται σύµ-
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φωνα µε το άρθρο 187. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία φέρουν νόµιµα τις ενδείξεις Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Ε.Π.Ι.Π. αρκεί η αναφορά
της απόφασης περί ένταξης του ενδιαφεροµένου στο µητρώο
εγκεκριµένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσης των εν λόγω
ενδείξεων.»
Άρθρο 150
Τροποποίηση του ν. 3299/2004
Η περίπτωση Ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.
3299/2004 (Α’ 261), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε. 1. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, καθώς και οι όροι που κρίνονται αναγκαίοι για την εξασφάλιση της υλοποίησης της επένδυσης και του δηµοσίου
συµφέροντος. Αν διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν στην υπηρεσία
ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι αποσιωπήθηκαν τέτοια
στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισµό της
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος
ή στη µε διαφορετικούς όρους υπαγωγή του ή σε µη πιστοποίηση της ολοκλήρωσής του ή σε µη νόµιµη καταβολή της εγκριθείσας ενίσχυσης ή και σε µη ορθή παρακολούθηση των
µακροχρόνιων υποχρεώσεων: α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί το
επενδυτικό σχέδιο, ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται τυχόν χορηγηθείσα ενίσχυση ή καταπίπτει η εγγυητική
επιστολή σύµφωνα µε την υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α’
της παραγράφου 1 του άρθρου 8, β) εάν έχει ολοκληρωθεί το
επενδυτικό σχέδιο, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας
ενίσχυσης.
2. Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν εφαρµόζονται:
α. Αν υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µη νόµιµα παραστατικά δαπανών, των οποίων η µη νόµιµη αξία δεν υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ και η ενίσχυση που αφορά στη µη
νόµιµη αξία αυτών δεν υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) επί της συνολικής ενίσχυσης που αφορά στο επενδυτικό
σχέδιο. Τα παραστατικά αυτά, κατά το µέρος της µη νόµιµης
αξίας τους, δεν πιστοποιούνται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται µε επιβολή
κύρωσης ίσης µε το διπλάσιο ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη µη νόµιµη αξία των παραστατικών. Η ρύθµιση αυτή δεν
καταλαµβάνει περιπτώσεις πλαστών παραστατικών ή στοιχείων.
Αν κατά το χρόνο διαπίστωσης των παραβάσεων η ενίσχυση έχει
καταβληθεί, το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της
µη νόµιµης αξίας των σχετικών παραστατικών ανακτάται. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρµογή για τις διαπιστώσεις που λαµβάνουν χώρα από όργανα που είναι κατά νόµο αρµόδια για τον
έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων, µετά την πρώτη εφαρµογή της.
β. Αν κατά την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης καλύφθηκε
νόµιµα η ιδία συµµετοχή και τεκµηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται είτε
η µερική παρακράτηση, είτε η µερική επιστροφή της ενίσχυσης,
το ύψος της οποίας δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο από το δέκα
τοις εκατό (10%) της εγκριθείσας ενίσχυσης. Για την εκτίµηση
του τελικού ύψους της µερικής παρακράτησης ή επιστροφής της
ενίσχυσης λαµβάνονται υπόψη οι ειδικότερες περιστάσεις στη
βάση κριτηρίων, όπως ο βαθµός ολοκλήρωσης της επένδυσης
σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης υπαγωγής και ο χρόνος
διαπίστωσης των παραβάσεων.
Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει
εντός δεκαετίας από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από όργανα που είναι κατά νόµο
αρµόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων.
3. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται αναλόγως και για τις ρυθµίσεις των παραγράφων 4 και 7 του άρθρου
14 του ν. 3908/2011 (Α’ 8).»
Άρθρο 151
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν.
4608/2019 (Α’ 66) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 7 του ν. 4608/
2019 (Α’ 66), η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. εποπτεύεται
από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το δε ποσοστό
του Ελληνικού Δηµοσίου στην Εταιρεία, όπως εκπροσωπείται για
την άσκηση των µετοχικών του δικαιωµάτων από τον Υπουργό
Οικονοµικών και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεν
επιτρέπεται να κατέλθει του πενήντα τοις εκατό (50%) και µιας
επιπλέον µετοχής επί του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας
µε δικαίωµα ψήφου.»
Άρθρο 152
Τροποποίηση του ν. 4548/2018
Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.
4548/2018 (Α’ 104) αντικαθίσταται ως εξής: «β) των εταιρειών
που προβλέπονται ρητά από διάταξη νόµου».
Άρθρο 153
Διακριτικός τίτλος για ενοικιαζόµενα επιπλωµένα
δωµάτια-διαµερίσµατα (ΕΕΔΔ)
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του ν. 4582/2018 (Α’ 208) η
ηµεροµηνία «31.05.2019» αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε,
από την ηµεροµηνία «31.12.2019».
Άρθρο 154
Διατάξεις για το Ελληνικό
Εγκρίνεται ως κατάλληλη θέση για τη µετεγκατάσταση και
προσωρινή λειτουργία του Κεντρικού Σταθµού Μεταφόρτωσης
Αποβλήτων (ΣΜΑ) που ευρίσκεται εντός του Μητροπολιτικού
Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά, σύµφωνα µε τη χωροθέτηση
που έγινε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ν. 3164/2003
(Α’ 176), το τµήµα του νεκροταφείου του Δήµου Ελληνικού-Αργυρούπολης, επί της οδού Αθανασίου Διάκου, επιφάνειας 3.338
τ.µ., που εµφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:200
που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δηµοσιεύεται σε φωτοσµίκρυνση ως Παράρτηµα Α’ µε
τον νόµο αυτόν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μετά την πάροδο ενός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου η λειτουργία του παραπάνω ΣΜΑ επιτρέπεται µόνο στη θέση που
καθορίζεται µε την παρούσα διάταξη και µέχρι την τροποποίηση
του υφισταµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της περιοχής ή τη θεσµοθέτηση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ). Εάν
η τροποποίηση του ΓΠΣ ή η θεσµοθέτηση του ΤΧΣ δεν πραγµατοποιηθούν εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ετών που εκκινεί από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ο ΣΜΑ παύει να
λειτουργεί νοµίµως.
Άρθρο 155
Ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών και ΙΙΒΕΑΑ
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 73 του ν. 4610/2019 τροποποιείται ως εξής:
«6. α) Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών
Η περίπτωση 11 της παραγράφου Α’ του άρθρου 13Α του ν.
4310/2014 (Α’ 258), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του
ν. 4386/2016 (Α’ 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών για τα οποία
ως προς τα ζητήµατα που αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό (προσλήψεις, κρίσεις, προαγωγές, ωράριο, άδειες κ.λπ.)
εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος. Ως προς τα όργανα διοίκησης και τα λοιπά θέµατα, για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών εφαρµόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσµικού
πλαισίου που τα διέπουν και συµπληρωµατικά οι διατάξεις του
παρόντος.»
β) Λειτουργία του ΙΙΒΕΑΑ
2. Στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε µε
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το άρθρο 12 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), προστίθεται η εξής παράγραφος Ε’:
«Ε. Το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς:
αα) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτού και τα πάσης φύσεως ζητήµατα που αφορούν το
ερευνητικό προσωπικό και το ειδικό τεχνικό προσωπικό (π.χ.
ωράριο, άδειες, κ.λπ.),
ββ) την κάλυψη των δαπανών για τη µισθοδοσία του τακτικού
προσωπικού,
γγ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραµµάτων/έργων,
δδ) την αξιολόγηση του Ιδρύµατος, των συλλογικών και µονοµελών οργάνων του και του ερευνητικού και λοιπού προσωπικού
του,
εε) τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας
του.
Για τα λοιπά θέµατα εφαρµόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσµικού πλαισίου του Ιδρύµατος.»
γ) Εποπτεία και οργάνωση του ΙΙΒΕΑΑ
Για την εποπτεία του ΙΙΒΕΑΑ, τον Επιστηµονικό Διευθυντή, το
Διοικητικό Συµβούλιο και τον Πρόεδρό του ισχύουν τα εξής:
αα) Εποπτεία. Στο άρθρο 3 του π.δ. 420/1991 (Α’ 153) η φράση
«την Ακαδηµία Αθηνών και τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων» αντικαθίσταται από τη φράση «την Ακαδηµία
Αθηνών και τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
ββ) Επιστηµονικός Διευθυντής.
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του π.δ. 420/1991 (Α’153),
όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του π.δ. 138/2013 (Α’
221), αντικαθίσταται ως εξής:
«2.Α. Για τον συντονισµό όλων των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΙΙΒΕΑΑ και τη δηµιουργία των προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν στρατηγικές και αναπτυξιακές κατευθύνσεις για την
έρευνα, σύµφωνα µε τις διεθνείς προτεραιότητες και τις ανάγκες
της επιστήµης, θεσµοθετείται θέση Επιστηµονικού Διευθυντή. Ο
Επιστηµονικός Διευθυντής του ΙΙΒΕΑΑ έχει τα προσόντα
διευθυντή ερευνητικού κέντρου του άρθρου 16 του ν. 4310/2014
(Α’ 258).
Β. Ο Επιστηµονικός Διευθυντής του Ιδρύµατος έχει τα εξής
καθήκοντα:
i) Σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο, στο οποίο παρίσταται
άνευ ψήφου, το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραµµα του
Ιδρύµατος και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισµό, µε βάση
τις επιµέρους προτάσεις των κέντρων έρευνας και το σχέδιο
δράσης του ΙΙΒΕΑΑ,
ii) εποπτεύει την υλοποίηση του επιστηµονικού έργου του
Ιδρύµατος,
iii) ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται µε τον Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας του ΙΙΒΕΑΑ ή µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου.
Γ. Για την πλήρωση της θέσης του Επιστηµονικού Διευθυντή
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 16 του ν. 4310/2014.
γγ) Διοικητικό Συµβούλιο. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 υπό
α) και β) του άρθρου 6 του π.δ. 420/1991, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 6 του άρθρου 73 του ν. 4610/2019,
αντικαθίστανται ως εξής:
«Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΙΙΒΕΑΑ είναι επταµελές και αποτελείται από τακτικά µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών. Τα πέντε (5)
µέλη εκλέγονται από την Τάξη των Θετικών Επιστηµών της Ακαδηµίας Αθηνών µεταξύ των µελών της Τάξης, κατά προτεραιότητα ιατροί και βιολόγοι και, αν αυτοί δεν επαρκούν, Ακαδηµαϊκοί συναφών κλάδων. Τα λοιπά δύο µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από την Ολοµέλεια της Ακαδηµίας Αθηνών.
Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής µε δυνατότητα επανεκλογής. Μετά την εκλογή των επτά (7) µελών το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο και Γραµµατέα. Η εκλογή και η συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου επικυρώνονται µε απόφαση του Υπουρ-
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γού, ο οποίος ελέγχει τη νοµιµότητα των πράξεων αυτών.»
δδ) Πρόεδρος Δ.Σ..
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του π.δ. 420/1991 (Α’ 153)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και προβαίνει στην έκδοση οποιασδήποτε πράξεως που αφορά στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του
Ιδρύµατος. Ο Πρόεδρος σε περίπτωση που απουσιάζει, κωλύεται
ή ελλείπει, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος του Ιδρύµατος ασκεί ιδίως τις εξής αρµοδιότητες:
i) Εκπροσωπεί το Ίδρυµα ενώπιον κάθε Δηµόσιας ή Δικαστικής
Αρχής, καθώς και έναντι παντός τρίτου.
ii) Συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο, καταρτίζει την ηµερήσια
διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του.
iii) Εποπτεύει την πορεία των οικονοµικών και διοικητικών υποθέσεων του Ιδρύµατος.
iv) Προΐσταται των οικονοµικών και διοικητικών υπηρεσιών του
Ιδρύµατος.
v) Μεριµνά για τη στελέχωση του Ιδρύµατος µε το αναγκαίο
προσωπικό.
vi) Μεριµνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονοµικών
πόρων και την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ιδρύµατος.
vii) Καταρτίζει τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος, τον υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συµβούλιο και παρακολουθεί την
εκτέλεσή του.
viii) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται από ειδική
διάταξη νόµου ή µεταβιβάζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. µπορεί να µεταβιβάσει αρµοδιότητά του
σε άλλο µέλος του Δ.Σ.. Μπορεί επίσης να εξουσιοδοτήσει τους
Διευθυντές των Κέντρων Έρευνας, τον Γενικό Διευθυντή, τους
Διευθυντές ή τους προϊσταµένους των λοιπών οργανικών υπηρεσιακών µονάδων να υπογράφουν µε εντολή του πράξεις ή
άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς του.
δ) Εσωτερικός Κανονισµός
5. Το άρθρο 12 του π.δ. 420/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ΙΙΒΕΕΑ οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός έξι (6) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος Οργανισµό και Εσωτερικό Κανονισµό σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ν. 4310/2014, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 4429/2016 (Α’ 199) και το
ειδικό θεσµικό πλαίσιο που το διέπει.»
2. Εκτός από τις καταργούµενες ή τροποποιούµενες µε το
παρόν άρθρο διατάξεις του π.δ. 420/1991, οι λοιπές διατάξεις
του διατάγµατος αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί, διατηρούνται
σε ισχύ.
3. Μέχρις ότου δηµοσιευθεί η κυρωτική υπουργική απόφαση
για το εκλεγόµενο βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου
νέο Διοικητικό Συµβούλιο, λειτουργεί ανασυγκροτούµενο το
κατά το άρθρο 19 του ν. 4598/2019 και την Υπουργική Απόφαση
82792/Ζ1 της 24.05.2019 (ΦΕΚ – Τεύχ. ΥΟΔΔ 370/11.6.2019)
επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο, συγκαλούµενο από τον Πρόεδρο ή, τούτου κωλυοµένου για οποιονδήποτε λόγο, από τον Αντιπρόεδρο. Μετά τη δηµοσίευση της παραπάνω υπουργικής
απόφασης για το νέο Διοικητικό Συµβούλιο, το άρθρο 19 του ν.
4598/2019 καταργείται.
4. Καταργείται η περίπτωση εε’ της παραγράφου 6γ του άρθρου 73 του ν. 4610/2019 και επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 7
του π.δ. 420/1991.
5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ισχύουν από
τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 156
Eπείγουσα αντιµετώπιση στατικών και τεχνικών ζητηµάτων
σε κτιριακές υποδοµές
Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται άµεση ανάγκη εκτέλεσης
τεχνικών εργασιών για επείγουσα αντιµετώπιση στατικών και τεχνικών ζητηµάτων σε κτιριακές υποδοµές οι οποίες στεγάζουν
υπηρεσίες Υπουργείων και των εποπτευόµενων φορέων αυτών,
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τα οποία είτε τα ίδια είτε τα συστεγαζόµενα ή συνεργαζόµενα µε
αυτά σε κοινές δράσεις δεν διαθέτουν, τεχνική υπηρεσία ή η τεχνική υπηρεσία τους δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας
που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν.
4412/2016 (Α’ 147), είναι δυνατή η ανάθεση των οριζοµένων στο
επόµενο εδάφιο σε τεχνικό σύµβουλο που πληροί τα απαιτούµενα κριτήρια τεχνικής επάρκειας. Ο τεχνικός σύµβουλος αναλαµβάνει τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία
και την επίβλεψη των δηµοσίων συµβάσεων των απαιτούµενων
έργων ή µελετών κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 157
Τροποποιήσεις των νόµων 4339/2015, 2664/1998,
2328/1995, 1746/1988
1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 4339/
2015 (Α’ 133) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:
«Επίσης, η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης δεν ισχύει για τις
µετοχές ή µερίδια που ανήκουν σε ή ελέγχονται από: α) Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.),
όπως ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη
- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές
Αρχές των κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα
από το εάν είναι εισηγµένοι ή όχι σε ρυθµιζόµενες
αγορές,
β) Οργανισµούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), που
εδρεύουν σε κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών-µελών της Ε.Ε. και
του Ε.Ο.Χ. και είναι εισηγµένοι σε ρυθµιζόµενες αγορές και γ)
Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), που εδρεύουν
σε κράτη - µέλη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι είναι εισηγµένοι σε ρυθµιζόµενες
αγορές. Οι εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και στους νοµίµως λειτουργούντες παρόχους περιεχοµένου
εθνικής εµβέλειας, µέχρι την ολοκλήρωση της αδειοδότησης για
τον τύπο προγράµµατος που αφορά η ενεστώσα λειτουργία
τους.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του
ν. 2644/1998 (Α’ 233) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επίσης, η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τις µετοχές ή
µερίδια των εισηγµένων στις ρυθµιζόµενες αγορές των κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειών, καθώς
και για τις µετοχές που ανήκουν σε ή ελέγχονται από: α) Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.),
όπως ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη
- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές
Αρχές των κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα
από το εάν είναι εισηγµένοι ή όχι σε ρυθµιζόµενες αγορές, β)
Οργανισµούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), που εδρεύουν
σε κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από
Εποπτικές Αρχές των κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και
είναι εισηγµένοι σε ρυθµιζόµενες αγορές και γ) Οργανισµούς
Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - µέλη
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι είναι εισηγµένοι σε ρυθµιζόµενες αγορές.»
3. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995 (Α’ 159)
µετά το εδάφιο «Οι εταιρείες αυτές δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούµενης παραγράφου.» προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Επίσης, η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης δεν ισχύει για τις
µετοχές ή µερίδια που ανήκουν σε ή ελέγχονται από: α) Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.),
όπως ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη
- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές
Αρχές των κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα
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από το εάν είναι εισηγµένοι ή όχι σε ρυθµιζόµενες αγορές, β)
Οργανισµούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), που εδρεύουν
σε κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από
Εποπτικές Αρχές των κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και
είναι εισηγµένοι σε ρυθµιζόµενες αγορές και γ) Οργανισµούς
Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - µέλη
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι είναι εισηγµένοι σε ρυθµιζόµενες αγορές.»
4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 1746/
1988 (Α’ 2) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης δεν ισχύει για τις
µετοχές ή µερίδια που ανήκουν σε ή ελέγχονται από: α) Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.),
όπως ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη
- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές
Αρχές των κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα
από το εάν είναι εισηγµένοι ή όχι σε ρυθµιζόµενες
αγορές,
β) Οργανισµούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), που
εδρεύουν σε κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών-µελών της Ε.Ε. και
του Ε.Ο.Χ. και είναι εισηγµένοι σε ρυθµιζόµενες αγορές και γ)
Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), που εδρεύουν
σε κράτη - µέλη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι είναι εισηγµένοι σε ρυθµιζόµενες
αγορές.»
5. Η περίπτωση ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.
3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιη. Οι ιδιοκτήτες, οι µέτοχοι, οι εταίροι, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύµβουλοι και τα εκτελεστικά µέλη του Δ.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές
ειδήσεων και ενηµέρωσης κάθε µορφής επιχειρήσεων ή εταιριών, που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκµετάλλευση τηλεοπτικών σταθµών, ελεύθερης λήψης ή παροχής
κάθε µορφής συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και
ραδιοφωνικών σταθµών, όπως και των βασικών µετόχων αυτών,
µε την εξαίρεση των βασικών µετόχων που εµπίπτουν στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 4339/2015, καθώς και των µετόχων αυτών.»
6. Η περίπτωση ιθ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.
3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιθ. Οι ιδιοκτήτες, οι εκδότες, οι µέτοχοι, οι εταίροι, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύµβουλοι και τα εκτελεστικά µέλη του
Δ.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές ειδήσεων και ενηµέρωσης κάθε µορφής επιχειρήσεων
ή εταιριών, που εκµεταλλεύονται διαδικτυακά ενηµερωτικά µέσα
ή εκδίδουν ηµερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας, όπως και των βασικών µετόχων αυτών, µε την εξαίρεση των
βασικών µετόχων που εµπίπτουν στην παράγραφο 4 του άρθρου
5 του ν. 4339/2015, καθώς και των µετόχων αυτών.»
Άρθρο 158
Ρυθµίσεις για τη λειτουργία δραστηριοτήτων και την προστασία του καταναλωτή
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.
3345/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, µαζί µε
τους κοινόχρηστους χώρους τους, που λειτουργούν στην Κεντρική Δηµοτική Αγορά και στη Βαρβάκειο Αγορά του Δήµου Αθηναίων, καθώς και για όσα ανήκουν στον Οργανισµό Κεντρικής
Αγοράς Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) και λειτουργούν στο Δήµο Αγίου
Ιωάννη Ρέντη και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ
Α.Ε.), δεν απαιτείται χορήγηση άδειας νοµιµοποίησης υφιστάµενων εγκαταστάσεων και αυτοτελούς άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.»
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 τροποποιείται αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο ΣΥΚΕΑΑΠ διατίθενται για αποκλειστική απασχόληση, µε
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διετή θητεία, υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή µε προϋπηρεσία σε οργανική µονάδα
µε κυρωτικές αρµοδιότητες και δύο (2) ελεγκτές της Διεύθυνσης
Πολιτικής Ποιότητας (Μετρολογία) της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας οι οποίοι εντέλλονται για κατ’ αρµοδιότητα ελέγχους
από το Συντονιστικό Κέντρο.»
3. Στο άρθρο 78 του ν. 4442/2016 προστίθενται οι παράγραφοι
3 έως 6 ως εξής:
«3. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κεφαλαίου εµπίπτουν
οι χώροι παιδικής αναψυχής. Ως τέτοιοι ορίζονται οι χώροι στους
οποίους παρέχεται ευρύ φάσµα υπηρεσιών ψυχαγωγίας σε παιδιά και τις οικογένειες ή τους συνοδούς τους. Οι χώροι παιδικής
αναψυχής µπορούν να περιλαµβάνουν εκπαιδευτικά παιχνίδια,
παιχνίδια δράσης, παιχνιδοκατασκευές, εκθέµατα και χώρους εκθέσεων εκπαιδευτικής ή µη φύσης, εκθέσεις ζώων - ενυδρεία,
διαδραστικές δραστηριότητες και διαδραστικούς χώρους, χώρους παραστάσεων και προβολών, χώρους για πάρτι και εκδηλώσεις, καθώς και πωλητήρια.
4. Οι χώροι παιδικής αναψυχής είναι υπαίθριοι ή στεγασµένοι
ή βρίσκονται εντός κτηρίων, σε οικόπεδα ή γήπεδα, και λειτουργούν αυτοτελώς ή συµπληρωµατικά προς άλλες χρήσεις.
5. Η λειτουργία των χώρων παιδικής αναψυχής υπόκειται σε
καθεστώς έγκρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 7, η οποία χορηγείται
από την κατά τόπο αρµόδια Περιφέρεια. Με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας τους, συµπεριλαµβανοµένης της τήρησης
των αναγκαίων προτύπων, καθώς και τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το περιεχόµενο της έγκρισης, οι αναγκαίοι όροι για την
έκδοση της, ο τρόπος υποβολής και εφαρµογής της διαδικασίας
έγκρισης µέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που είναι
αναγκαίο για τη χορήγηση προηγούµενης έγκρισης στον φορέα
άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας.
6. Αναψυκτήρια και χώροι εστίασης που λειτουργούν σε χώρους παιδικής αναψυχής αδειοδοτούνται αυτοτελώς βάσει της
κείµενης νοµοθεσίας.»
Άρθρο 159
Ορισµός Αρχής Σχεδιασµού για την εκπόνηση
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
των Λιµένων
Ως «Αρχή Σχεδιασµού» που προβαίνει στην εκπόνηση Σχεδίου
ή Προγράµµατος κατά την έννοια των οριζοµένων στην περίπτωση ζ’ του άρθρου 2 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ. 107017
(Β’ 1225/2006) ορίζεται:
α) Ο ίδιος ο φορέας, στην περίπτωση των λιµένων που φορέας
διαχείρισής τους είναι Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου ή
Ανώνυµη Εταιρεία Oργανισµού Λιµένα που την πλειοψηφία των
µετοχών της κατέχει το Ελληνικό Δηµόσιο ή το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
β) Το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
(ΤΑΙΠΕΔ), στην περίπτωση των λιµένων που φορέας διαχείρισής
τους είναι Ανώνυµη Εταιρεία της οποίας µέτοχος είναι το ΤΑΙΠΕΔ, αλλά την πλειοψηφία των µετοχών της κατέχει ιδιώτης
επενδυτής. Η λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ όταν ενεργεί ως «Αρχή Σχεδιασµού» χρηµατοδοτείται από τα έσοδά του.
Άρθρο 160
Σύσταση Ενδιάµεσου Φορέα Διαχείρισης τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Στο άρθρο 53 του ν. 4314/2014 (Α’265) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέων Βιοµηχανίας,
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ), η οποία
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
µε σκοπό την ανάληψη διαχείρισης µέρους Επιχειρησιακού Προγράµµατος, καθώς και την υλοποίηση πράξεων αποκλειστικά
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στους εν λόγω τοµείς. Η Ειδική Υπηρεσία έχει, επιπλέον, τις αρµοδιότητες του άρθρου 17 του παρόντος και δύναται, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων να αναλαµβάνει
τη διαχείριση µέρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
ή άλλου τοµεακού ή περιφερειακού Ε.Π. ή συγκεκριµένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π. όσον αφορά
σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων και µη στους τοµείς βιοµηχανίας, εµπορίου και προστασίας καταναλωτή, ή και την υλοποίηση
άλλων ευρωπαϊκών προγραµµάτων πέραν των αρµοδιοτήτων
που προβλέπονται στο άρθρο 17. Η ΕΥΔΕ - ΒΕΚ, διαρθρώνεται
σε τέσσερις µονάδες, ως εξής: (α) Μονάδα Α’: Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης, (β) Μονάδα Β1: Διαχείρισης Πράξεων, (γ)
Μονάδα Β2: Υλοποίησης Πράξεων, (δ) Μονάδα Γ: Οργάνωσης
και Διοικητικής Υποστήριξης.»
2. Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού Τοµέων Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή» (ΕΔ Ε και ΠΚ), η οποία αναδιαρθρώθηκε
µε την κ.υ.α. 47677/ΕΥΘΥ 489/2016 (Β’ 1406) καταργείται. Το
πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση ή µετακίνηση στις οργανικές µονάδες της ΕΔ Ε και ΠΚ που καταργείται
µε το προηγούµενο εδάφιο µεταφέρεται στην ΕΥΔΕ-ΒΕΚ και
υπηρετεί σε αυτήν.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ο οργανισµός και οι αρµοδιότητες της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ και
των µονάδων της. Η στελέχωση της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ γίνεται σύµφωνα
µε τις οικείες διατάξεις του ν. 4314/2014.
4. Η παύση λειτουργίας της ΕΔ Ε και ΠΚ και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ πραγµατοποιείται µετά την τοποθέτηση των προϊσταµένων, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 και
όχι αργότερα από τις 31.12.2019 και διαπιστώνεται µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Συγχρηµατοδοτούµενες από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 πράξεις, καθώς και πράξεις χρηµατοδοτούµενες από το εθνικό ΠΔΕ, που υλοποιούνται από την ΕΔ Ε
και ΠΚ που καταργείται µε την παράγραφο 2, συνεχίζουν να υλοποιούνται από την ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, η οποία θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που
απορρέουν από τις πράξεις αυτές. Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ αναλαµβάνει
επιπλέον τυχόν ενέργειες που προκύπτουν ως απόρροια της
άσκησης των αρµοδιοτήτων της ΕΔ Ε και ΠΚ κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013.
Άρθρο 161
Τροποποιήσεις του ν. 4512/2018
Η παράγραφος 18 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Κάθε µη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συµµετοχής
του Ελληνικού Δηµοσίου της παραγράφου 15, και των οικονοµικών υποχρεώσεων της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου,
συνιστά αυτοτελή παράβαση, η οποίαδιαπιστώνεται µε την
πράξη που εκδίδει η ΕΕΕΠ, µε βάση τη διάταξη της παραγράφου
17 του άρθρου αυτού. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της παραγράφου 17, η διαπίστωση τριών (3) τέτοιων παραβάσεων, ανά
έτος, ή και η άνω των εξήντα (60) ηµερών καθυστέρηση καταβολής ή ρύθµισης των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών, επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για δύο (2) µήνες.
Προσωρινή ανάκληση της άδειας, πριν την παρέλευση των δύο
(2) επόµενων της προηγούµενης ανάκλησης, οικονοµικών ετών,
επιφέρει οριστική ανάκληση της άδειας και καταγγελία της σύµβασης από την ΕΕΕΠ.»
Άρθρο 162
Αρµοδιότητα έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων
To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 69ΙΒ του ν.
4387/2016, που προστέθηκε µε το άρθρο 51 του ν. 4445/2016
τροποποιείται και διαµορφώνεται, ως εξής:
«1. Η αρµοδιότητα της έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων
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που ασκούσαν οι υπηρεσίες των άρθρων 69 Α’ έως και 69 ΙΑ’ του
ν. 4387/2016 και πλέον έχουν µεταφερθεί στην κεντρική υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., ασκείται από αυτές µέχρι την πλήρη εφαρµογή
του Οργανισµού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης σύµφωνα µε το π.δ 8/2019 (Α’ 8), µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται
διαφορετικά. Η άσκηση της εν λόγω αρµοδιότητας που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 17, 18, 20, 21, 25 και 27 του
π.δ. 8/2019 αναστέλλεται κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα.
Η παρούσα ρύθµιση ισχύει από τη δηµοσίευσή της.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από πρόταση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., δύναται να
προστίθενται ή να καταργούνται αρµοδιότητες των οργανικών
µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και να µεταφέρονται υφιστάµενες
τέτοιες µεταξύ των οργανικών µονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., του Ν.Α.Τ.
και του Ο.Γ.Α..
2. Οι Υπηρεσίες των εντασσοµένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών οι οποίες ασκούσαν αρµοδιότητες που δεν περιγράφονται στις οργανικές µονάδες του Ε.Φ.Κ.Α.,
διατηρούνται σε ισχύ ως Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. µε την ίδια οργανωτική δοµή, αρµοδιότητες και προσωπικό.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από πρόταση του ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζονται οι
υπηρεσίες της προηγούµενης παραγράφου και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για τη λειτουργία τους.
Άρθρο 163
Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης επενδυτικών
σχεδίων του ν. 3299/2004 (Α’ 261)
και του ν. 3908/2011 (Α’8)
1. Στο δεύτερο και το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α’117) οι λέξεις
«31 Δεκεµβρίου 2019» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «31 Δεκεµβρίου 2020».
2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1
του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 οι λέξεις «31ης Δεκεµβρίου
2019» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «31ης Δεκεµβρίου 2020».
3. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 76 του
ν. 4399/2016 (Α’ 117) οι λέξεις «31η Δεκεµβρίου 2019» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «31η Δεκεµβρίου 2020».
4. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3
του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 οι λέξεις «31 Δεκεµβρίου 2019»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «31 Δεκεµβρίου 2020».
5. Η παράταση της 31ης Δεκεµβρίου 2020 καταλαµβάνει και
τα επενδυτικά σχέδια στα οποία έχει µεν πραγµατοποιηθεί, βάσει
παραστατικών, η υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του
εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου στις προκαθορισµένες ηµεροµηνίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016,
εντούτοις δεν έχει γνωστοποιηθεί η υλοποίηση αυτή στην αρµόδια Υπηρεσία, µε την υποβολή είτε υπεύθυνης δήλωσης είτε αιτήµατος ελέγχου.
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για όσες περιπτώσεις έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
της διάταξης της παρούσας παραγράφου, δεν έχει εκδοθεί απόφαση χορήγησης παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης των
επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των
νόµων 3299/2004 και 3908/2011 για λόγους ανωτέρας βίας, η
διάρκεια της παράτασης που εγκρίνεται µε την οικεία απόφαση
του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου, υπολογίζεται µετά τις
31.12.2020.»
ΜΕΡΟΣ ΚΑ’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 164
Τροποποίηση του ν. 4478/2017 (Α’ 91)
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 56 του ν. 4478/2017 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. H Αστυνοµία ή άλλη αρµόδια αρχή λαµβάνει τα κατάλληλα
µέτρα για να βοηθά το θύµα να κατανοεί και να γίνεται κατανοητό, από την πρώτη επαφή και σε κάθε περαιτέρω αναγκαία
επικοινωνία του, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, καθώς και
να κατανοεί τις πληροφορίες που παρέχονται από τις αρχές
αυτές.
2. Σε κάθε επικοινωνία της µε το θύµα, η Αστυνοµία ή άλλη αρµόδια αρχή χρησιµοποιεί γλώσσα απλή και κατανοητή, προφορικά ή γραπτά. Στις επικοινωνίες αυτές λαµβάνονται υπόψη τα
προσωπικά χαρακτηριστικά του θύµατος, ιδίως, η ηλικία, η ωριµότητα, οι πνευµατικές και διανοητικές ικανότητες, το µορφωτικό
επίπεδο, η γλωσσική επάρκεια, τυχόν προβλήµατα ακοής ή όρασης ή τυχόν αναπηρία, καθώς και η έντονη συναισθηµατική φόρτιση αυτού, τα οποία ενδεχοµένως επηρεάζουν την ικανότητά
του να κατανοεί ή να γίνεται κατανοητό. Για αυτό το σκοπό διατίθεται οδηγός δικαιωµάτων διατυπωµένος στις πιο συχνά καθοµιλούµενες γλώσσες, καθώς και στη γραφή Mπράιγ (Braille).»
2. Στον τίτλο του άρθρου 59 του ν. 4478/2017 µετά τις λέξεις
«άρθρο 6» προστίθενται οι λέξεις «και 11 παρ. 3» και στο τέλος
της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού µετά
τη λέξη «βουλεύµατος» προστίθεται η φράση:
«, καθώς και το δικαίωµά του να λαµβάνει πληροφορίες προκειµένου να αποφασίσει αν θα ζητήσει να επανεξετασθεί η απόφαση µη άσκησης δίωξης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας».
3. Μετά το άρθρο 63 του ν. 4478/2017 προστίθεται άρθρο 63Α
που έχει ως εξής:
«Άρθρο 63Α
Επιστροφή περιουσιακών στοιχείων
(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ)
Τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία κατασχέθηκαν κατά την ποινική διαδικασία και κρίθηκε ότι πρέπει να αποδοθούν στα θύµατα, επιστρέφονται σε αυτά αµελλητί, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.»
4. Στον τίτλο του άρθρου 65 του ν. 4478/2017 µετά τη λέξη
«δράστη» τίθεται τελεία και προστίθενται οι λέξεις «Προστασία
θυµάτων και οικείων τους» και οι λέξεις «άρθρο 19» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρα 18 και 19». Στο τέλος του ιδίου άρθρου
προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:
«3. Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων της υπεράσπισης, τα
µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, καθώς και σε ειδικούς νόµους για την προστασία των θυµάτων από δευτερογενή
και επαναλαµβανόµενη θυµατοποίηση και εκφοβισµό, από τους
κινδύνους ψυχικής, συναισθηµατικής ή ψυχολογικής βλάβης, και
για την προστασία της αξιοπρέπειας των θυµάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή της κατάθεσής τους, καθώς και οι διαδικασίες για τη σωµατική προστασία των θυµάτων µπορούν να
εφαρµόζονται και για την προστασία των οικείων τους.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 165
Κατάργηση Τµηµάτων Ελεύθερης Πρόσβασης
1. Το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 100 του
ν. 4610/2019
(Α’ 70) για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση από το
ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

1. Οι απόφοιτοι του ηµερήσιου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) εισάγονται στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το αµέσως επόµενο
ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης ως εξής:
α) Στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
Τµηµάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), των
Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου
Τουρισµού: µέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε
πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της Γ’
τάξης ηµερησίου ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) (εφεξής «πανελλαδικές εξετάσεις»).
β) Στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.),
καθώς και των Σχολών Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και Λιµενοφυλάκων µέσω πανελλαδικών εξετάσεων µε την επιφύλαξη ειδικών
προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται
από τις οικείες διατάξεις.
2. α) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατά το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από
το σχολικό έτος αποφοίτησης, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του
αριθµού εισακτέων, το οποίο ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ως εξής:
αα) στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
Τµηµάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α. και των Α.Σ.Τ.Ε. µέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της Γ’ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ., που
προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων
(Κ.Ε.Ε.),
ββ) στις Σχολές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού µέσω πανελλαδικών εξετάσεων µε την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων,
διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες
διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό θέσεων επιπλέον
του αριθµού εισακτέων ορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής.
β) Η περίπτωση α’ εφαρµόζεται για υποψηφίους που:
αα) έχουν πλήρη φοίτηση, από την έναρξη και έως τη λήξη
κάθε διδακτικού έτους, και στις τρεις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ.,
ή
ββ) εγγράφονται ή µετεγγράφονται στην Γ’ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. µετά την αποφοίτησή τους από τη Β’ τάξη του ηµερήσιου ΓΕ.Λ. ή στη Β’ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. µετά την
αποφοίτησή τους από την Α’ τάξη του ηµερήσιου ΓΕ.Λ., εργάζονται και µετά την αποφοίτησή τους από την Β’ ή την Α’τάξη
ηµερήσιου ΓΕ.Λ. αντίστοιχα ή κατά τη διάρκεια της φοίτησής
τους στις τάξεις αυτές, επήλθε: ααα) θάνατος του ενός γονέα ή
βββ) αναπηρία του ενός γονέα, ο οποίος ασκεί µόνος ή από κοινού µε τον άλλο γονέα την επιµέλεια, σε ποσοστό άνω του
εξήντα επτά τοις εκατό (67%), ή
γγ) εγγράφονται στη Β’ ή στη Γ’ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. είτε
µετά τη συµπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης,
ως εξαρτηµένων ατόµων, σε πρόγραµµα απεξάρτησης ή δδ) µετεγγράφονται από την Α’ τάξη ηµερησίου ΓΕ.Λ. στην Α’ τάξη
εσπερινού ΓΕ.Λ. εντός της προβλεπόµενης από τις κείµενες διατάξεις προθεσµίας για µετεγγραφή.
γ) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ., ανεξάρτητα αν πληρούν τις
προϋποθέσεις της περίπτωσης β’, µπορούν εναλλακτικά να συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατά το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος
από το σχολικό έτος αποφοίτησης, ως υποψήφιοι στην κατηγορία αποφοίτων ηµερήσιου ΓΕ.Λ., µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν γι’ αυτούς.
3. Οι µαθητές της Γ’ Τάξης Ηµερήσιου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. µε
την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ης Σεπτεµβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Οµάδας
Προσανατολισµού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους µονάδα, προ της λήξης του προηγούµενου διδακτικού έτους. Έκαστος µαθητής επιλέγει υποχρεωτικά µία (1) Οµάδα Μαθηµάτων
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Προσανατολισµού.
Οι Οµάδες Προσανατολισµού επιτρέπουν την πρόσβαση σε
συγκεκριµένα Επιστηµονικά Πεδία σύµφωνα µε το άρθρο 4Α του
παρόντος νόµου.
4. Οι µαθητές της Γ’ Λυκείου που συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, µετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη
γνωστοποίηση των βαθµών της τελικής τους επίδοσης, συµπληρώνουν το µηχανογραφικό. Σε αυτό επιλέγουν όσα Τµήµατα επιθυµούν από το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση,
σύµφωνα µε το άρθρο 4Α.
5. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ισχύουν τα
εξής:
α) προσµετράται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ο
µέσος όρος των βαθµών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα του οικείου επιστηµονικού πεδίου, σύµφωνα µε
το άρθρο 4Α, και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθµός
του απολυτηρίου της Γ’ Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το ακαδηµαϊκό έτος
2020-2021 υπολογίζεται µόνο ο µέσος όρος των τεσσάρων (4)
πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων,
β) στα Τµήµατα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού µαθήµατος
ή πρακτικής δοκιµασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά,
λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειµένου που θεραπεύουν,
η εξέταση του ειδικού µαθήµατος ή της πρακτικής δοκιµασίας
γίνεται πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό µάθηµα ο υποψήφιος πρέπει
να επιτύχει βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε το µισό της προβλεπόµενης µέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισµό της συνολικής
βαθµολογίας, προστίθεται στην βαθµολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε την περίπτωση α’, η βαθµολογία που προκύπτει από το γινόµενο του βαθµού των ειδικών µαθηµάτων ή
πρακτικών δοκιµασιών µε τον αντίστοιχο συντελεστή, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142),
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 του ν. 4589/2019 (Α’13).
γ) αν µε το σύνολο της βαθµολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος µπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από µία σχολές ή
τµήµατα, εισάγεται τελικά µόνο σε εκείνη τη σχολή ή τµήµα που
προσδιόρισε στο µηχανογραφικό του µε σειρά προτίµησης υψηλότερη σε σχέση µε τις άλλες, σχολές ή τµήµατα που έχει δηλώσει.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, όπως
το άρθρο αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου
100 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται:
α) Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης δήλωσης των υποψηφίων Λυκείων για συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις ειδικών µαθηµάτων, µουσικών
µαθηµάτων και πρακτικών δοκιµασιών, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
β) Ο τρόπος υπολογισµού του συνολικού αριθµού µορίων εισαγωγής µε βάση τους γραπτούς βαθµούς των Πανελλαδικών
Εξετάσεων και το βαθµό απολυτηρίου όπου απαιτείται.
γ) Ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης προτίµησης (µηχανογραφικού) των υποψηφίων, µαθητών και αποφοίτων, που συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και
των αποφοίτων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
δ) Μετά από πρόταση των οικείων Τµηµάτων και Σχολών, τα
Τµήµατα και οι Σχολές, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται
εξέταση σε ειδικά µαθήµατα, πρακτικές δοκιµασίες ή υγειονοµικές εξετάσεις, καθώς και τα ειδικά αυτά µαθήµατα, οι πρακτικές
δοκιµασίες ή οι υγειονοµικές εξετάσεις που απαιτούνται.
ε) Ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθµολόγησης των ειδικών µαθηµάτων, των µουσικών µαθηµάτων, των πρακτικών δοκιµασιών ή υγειονοµικών εξετάσεων, η προθεσµία
υποβολής της σχετικής αίτησης των υποψηφίων για συµµετοχή
στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της προτίµησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια.
στ) Η ακριβής κατάταξη των Τµηµάτων των παραγράφων 1 και
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2 του άρθρου 4 στα Επιστηµονικά Πεδία. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται έως τα µέσα Μαΐου του κάθε σχολικού έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του
επόµενου σχολικού έτους. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις
του σχολικού έτους 2019-2010, η ανωτέρω απόφαση κατάταξης
εκδίδεται έως τα τέλη Οκτωβρίου 2019.
ζ) Ο καθορισµός του αριθµού εισακτέων ανά Σχολή, Τµήµα ή
Εισαγωγική Κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α. και των Α.Σ.Τ.Ε..
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται έως τα µέσα
Απριλίου κάθε έτους ύστερα από γνώµη των Τµηµάτων και ισχύει
για τις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου σχολικού έτους.
η) Ο αριθµός των θέσεων εισακτέων υποψηφίων που ορίζονται
στις εξής διατάξεις: αα) άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), ββ)
παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188) και γγ)
άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α’ 156).
θ) Οι διαδικασίες σχετικά µε τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση που αφορούν τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, το πρόγραµµα των εξετάσεων, τον τρόπο
εξέτασης των διαφόρων µαθηµάτων, τον τρόπο διατύπωσης και
διαβίβασης των θεµάτων, τον τρόπο ορισµού και υποχρεώσεις
των επιτηρητών, υποχρεώσεις των µαθητών κατά τη διάρκεια της
εξέτασης, τον τρόπο βαθµολόγησης και αναβαθµολόγησης των
γραπτών, τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τον τρόπο ορισµού των βαθµολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθµών των γραπτών.
ι) Η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατοµικών και
συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των
εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
ια) Ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθµών.
ιβ) Οι συντελεστές βαρύτητας των ειδικών µαθηµάτων, των
µουσικών µαθηµάτων και των πρακτικών δοκιµασιών.
ιγ) Ο τρόπος επεξεργασίας των βαθµολογικών στοιχείων και
των δηλώσεων προτίµησης υποψηφίων (µηχανογραφικό), τα κριτήρια ισοβαθµίας, η κατάρτιση των πινάκων εισαγοµένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία
Τµήµατα ή Σχολές εισαγωγής.
ιδ) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και κάθε σχετικό
θέµα µε την οργάνωση και την εφαρµογή των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
ιε) Κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.»
3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 καταργείται και οι παράγραφοι 12, 13 και 14 αναριθµούνται σε 11, 12
και 13.
Άρθρο 166
Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση µέσω πανελλαδικών εξετάσεων
το σχολικό έτος 2019-2020
1. Στο άρθρο 13Γ του ν. 4186/2013, το οποίο προστέθηκε µε
την παράγραφο 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019, µετά την
παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1A ως εξής:
«1A. Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 οι απόφοιτοι της
παραγράφου 1, οι οποίοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων γενικού λυκείου µπορούν να
επιλέξουν να συµµετάσχουν σε αυτές είτε α) µε τους όρους και
προϋποθέσεις, που ισχύουν το σχολικό έτος 2019-2020 είτε β)
µε τους όρους, προϋποθέσεις, εξεταστέα ύλη και διαδικασίες,
που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019. Η επιλογή θα γίνει κατά
την περίοδο υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων των υποψηφίων Γενικού Λυκείου.
Οι υποψήφιοι, που θα επιλέξουν να εξεταστούν σύµφωνα µε
την περίπτωση β) του πρώτου εδαφίου θα διεκδικήσουν ποσοστό
των θέσεων των σχολών και τµηµάτων, που αναφέρονται στην
παράγραφο 1. Το ποσοστό αυτό ορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθµός
των αποφοίτων των προηγούµενων ετών που θα διαγωνισθούν
µε το σύστηµα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019, ώστε να

τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο µε
το ποσοστό τους σε σχέση µε το σύνολο των υποψηφίων του
σχολικού έτους 2019-2020. Το ανωτέρω ποσοστό θα αποδοθεί
στα κατά περίπτωση συναρµόδια Υπουργεία, προκειµένου να
ορισθεί ο αριθµός εισακτέων της κατηγορίας αυτής για τα Τµήµατα και τις Σχολές που τα αφορούν, µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και των κατά περίπτωση
αρµόδιων Υπουργών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013, το
οποίο προστέθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 100 του ν.
4610/2019, καταργείται και η παράγραφος 5 του άρθρου 13Γ του
ν. 4186/2013 αναριθµείται σε 4.
Άρθρο 167
Ρυθµίσεις για τα πειραµατικά και τα πρότυπα σχολεία
1. Το άρθρο 83 του ν. 4610/2019 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η εγγραφή των µαθητών των πειραµατικών σχολείων
στους οµίλους γίνεται µε αίτηση των ασκούντων τη γονική µέριµνα προς το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου. Η εγγραφή των µαθητών
στους οµίλους για µαθητές που φοιτούν στις δηµόσιες σχολικές
µονάδες που υπάγονται στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση γίνεται µε απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του πειραµατικού σχολείου, κατόπιν
αίτησης των ασκούντων τη γονική µέριµνα. Αν δεν λειτουργούν
όµιλοι στο συγκεκριµένο πειραµατικό σχολείο για τον γνωστικό
τοµέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι µαθητές, µπορούν να εγγραφούν µε την ίδια διαδικασία σε οµίλους άλλου πειραµατικού
σχολείου, εφόσον αυτοί λειτουργούν.»
β) Η παράγραφος 4 καταργείται.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 89 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα πρότυπα σχολεία υπηρετούν τους σκοπούς του άρθρου
74, εντάσσονται σε οµάδα σχολείων του άρθρου 48 του ν.
4547/2018 και υπάγονται διοικητικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.»
3. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 94 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. έχει, ιδίως, τις εξής αρµοδιότητες:
α) Γνωµοδοτεί για τη µετατροπή σχολείου ως πειραµατικού.
β) Γνωµοδοτεί για την ίδρυση νέας σχολικής µονάδας ως πειραµατικής.
γ) Γνωµοδοτεί για τον χαρακτηρισµό τµήµατος ή τµηµάτων
σχολείου ως πειραµατικών.
δ) Γνωµοδοτεί για τη διαδικασία εισαγωγής µαθητών στα πειραµατικά σχολεία.
ε) Γνωµοδοτεί για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής µαθητών και µαθητριών στα πρότυπα γυµνάσια.
στ) Γνωµοδοτεί για τη συνεργασία πειραµατικών και πρότυπων
σχολείων µε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικούς φορείς.
ζ) Γνωµοδοτεί για την τροποποίηση του αναλυτικού και του
ωρολογίου προγράµµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος.
η) Επιλύει οποιοδήποτε άλλο θέµα, το οποίο αφορά στη λειτουργία των οµίλων και δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
θ) Γνωµοδοτεί για τη διάθεση των εκπαιδευτικών των οποίων
παρατάθηκε η θητεία, εφόσον πλεονάζουν στο πειραµατικό ή
πρότυπο σχολείο όπου υπηρετούν, σε άλλο πειραµατικό ή πρότυπο σχολείο για κατά προτεραιότητα κάλυψη λειτουργικών
κενών ή για την κάλυψη αναγκών που έχουν σχέση µε τους σκοπούς των πρότυπων και πειραµατικών σχολείων στην ίδια περιφέρεια που ανήκει το πρότυπο ή πειραµατικό σχολείο. Αν ο
εκπαιδευτικός δεν επιθυµεί να υπηρετήσει µε την παραπάνω διαδικασία, τότε τίθεται στη διάθεση του οικείου Περιφερειακού
Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
(Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ή Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.). Σε αυτή την περίπτωση
διατηρεί όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από την παράταση
της θητείας του στο συγκεκριµένο πρότυπο ή πειραµατικό σχο-
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λείο.
ι) Γνωµοδοτεί για τη διάθεση εκπαιδευτικών των οποίων ανανεώθηκε η απόσπαση σε πρότυπο ή πειραµατικό σχολείο, εφόσον πλεονάζουν, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε άλλο
πρότυπο ή πειραµατικό σχολείο. Αν οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να πλεονάζουν, επιστρέφουν στη θέση από την οποία αποσπάστηκαν.
ια) Διαβιβάζει στα οικεία Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. τα λειτουργικά
κενά και είναι αρµόδια για την εφαρµογή της παραγράφου 6 του
άρθρου 76.»
β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν την
ισχύ των παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου 76 του ν. 4610/2019.
4. Το άρθρο 96 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 96
1. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του
παρόντος εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις που
ισχύουν για τις σχολικές µονάδες της δηµόσιας πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να
τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα πειραµατικά και στα πρότυπα σχολεία. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται και οι σχετικές λεπτοµέρειες της
ρύθµισης.»
5. Μεταβατικά και έως την συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Σ. σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 95 ν. 4610/2019, αυτά συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και
λειτουργούν νοµίµως µε τα εξής µέλη:
α) Ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ως Πρόεδρο.
β) Τον διευθυντή ή τους διευθυντές του οικείου πειραµατικού
ή πρότυπου σχολείου.
γ) Έναν (1) εκπαιδευτικό του πειραµατικού ή του πρότυπου
σχολείου, κατά περίπτωση, ο οποίος επιλέγεται από τον σύλλογο
διδασκόντων του σχολείου εντός σαράντα οκτώ ωρών από την
περιέλευση σε αυτόν του σχετικού αιτήµατος. Σε περίπτωση
άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας, ως µέλος ορίζεται εκπαιδευτικός του σχολείου.
δ) Τον υπεύθυνο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του πειραµατικού ή του πρότυπου σχολείου.
Η επιλογή των προσώπων γίνεται σύµφωνα µε τα προσόντα
που ορίζονται στην 87633/Δ6/21.5.2019 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (Β’ 2190).
Η λήξη της κατά τα ανωτέρω µεταβατικής συγκρότησης και
λειτουργίας των ΕΠ.Ε.Σ. και η έναρξη της κατά το άρθρο 95 ν.
4610/2019 συγκρότησή τους διαπιστώνονται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Τα ΕΠ.Ε.Σ. που συγκροτούνται σύµφωνα µε την παράγραφο
5 ασκούν όλες τις κατά νόµον αρµοδιότητες των υπό συγκρότηση µε τη διαδικασία του άρθρου 95 του ν. 4610/2019 ΕΠ.Ε.Σ..
7. Από τις 09.08.2019, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), τα άρθρα
82, 83, 84 και 85 του ν. 4610/2019 εφαρµόζονται και στα πρότυπα
σχολεία.
Άρθρο 168
Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Α’ 78)
Στο π.δ. 38/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2, οι οποίες καταργήθηκαν µε την παράγραφο 2 του άρθρου 98 του
ν. 4610/2019 (Α’
70), επαναφέρονται σε ισχύ ως εξής:
«3. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος
διατάγµατος, εφαρµόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - µέλους
ή τρίτης χώρας ο οποίος, έχοντας αποκτήσει τίτλο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου κράτους-µέλους ή τρίτης χώρας, δεν
πληροί τις προϋποθέσεις εφαρµογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3961

4. Εξαιρούνται της εφαρµογής των διατάξεων περί αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου τα επαγγέλµατα του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ για
τα οποία, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου
ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ (αναγνώριση βάσει του συντονισµού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης), εφαρµόζονται αποκλειστικά
οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙΙ περί γενικού συστήµατος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης.»
β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 3, όπως η παράγραφος αυτή
αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 28 του
άρθρου 30 ν. 4111/2013 (Α’ 18), αντικαθίσταται ως εξής: « 5. Για
τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 2 νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο αναγνωρισµένος τίτλος
τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν
πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, µικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό
κύκλο σπουδών, που απονέµεται από ίδρυµα τυπικής ανώτατης
εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας.»
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 4, η οποία καταργήθηκε µε
την παράγραφο 3 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, επαναφέρεται σε ισχύ ως εξής:
«3. Η αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου τυπικής
ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας µε αυτόν που απονέµεται στο πλαίσιο του
ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη
δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα ως µισθωτός ή αυτοαπασχολούµενος µε τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους µε τους
κατόχους συγκρίσιµων τίτλων του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξηµένα
ακαδηµαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι.,
ερευνητών και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού.»
δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14, όπως αντικαταστάθηκε µε
την παράγραφο 12 του άρθρου 1 του π.δ. 51/2017 (Α’ 82), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το άρθρο 13 δεν κωλύει την αρµόδια αρχή του άρθρου 54,
σε περίπτωση αίτησης αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, να απαιτεί από τον αιτούντα την πραγµατοποίηση πρακτικής
άσκησης προσαρµογής επί τρία έτη, κατ’ ανώτατο όριο, ή την
υποβολή σε δοκιµασία επάρκειας σε µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις εάν:
α) η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών αφορά τοµείς γνώσεων
ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από την
εκπαίδευση στην Ελλάδα,
β) το νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα στην Ελλάδα περιλαµβάνει µία ή περισσότερες νοµοθετικά ρυθµιζόµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο
επάγγελµα στο κράτος µέλος καταγωγής του αιτούντος, και η
εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα αφορά τοµείς γνώσεων
ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τη
βεβαίωση επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο
αιτών.»
ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 14, όπως η παράγραφος αυτή
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 98 του ν.
4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η δοκιµασία επάρκειας ή η πρακτική άσκηση προσαρµογής
για την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων, διενεργείται
από την οικεία επαγγελµατική οργάνωση, εφόσον αυτή είναι οργανωµένη ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας πρακτικής άσκησης ή της
δοκιµασίας.»
στ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 54, όπως η παράγραφος
αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 98 του
ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αρµόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελµατι-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κών προσόντων και αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας
τίτλων σπουδών των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
τρίτων χωρών είναι το Αυτοτελές Τµήµα Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων συνοδεύονται
από παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ποσού εκατό (100) ευρώ.»
ζ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 54, όπως η παράγραφος αυτή
προστέθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 98 του ν. 4610/
2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αρµόδιες αρχές για την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων είτε επί τη βάσει του γενικού συστήµατος αναγνώρισης
των τίτλων εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου Ι, είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελµατικής πείρας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ
του Τίτλου ΙΙΙ είναι οι οικείες επαγγελµατικές οργανώσεις, εφόσον είναι οργανωµένες ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.»
η) Ύστερα από την παράγραφο 5 του άρθρου 54, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου
98 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και αντικαθίσταται µε την περίπτωση
ζ’ του παρόντος άρθρου, προστίθεται παράγραφο 6 ως εξής:
«6. Εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις, η απόφαση
αναγνώρισης της αρµόδιας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και
5, αρχής εκδίδεται εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από
την υποβολή ή την περιέλευση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών. Εφόσον απαιτείται πρακτική άσκηση ή δοκιµασία,
εκδίδεται εντός της ίδιας προθεσµίας απόφαση της αρµόδιας
αρχής που ορίζει τα σχετικά µε την πρακτική άσκηση ή τη δοκιµασία. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιµασίας ή της πρακτικής
άσκησης, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται από την αρµόδια
αρχή εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από
την γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων της δοκιµασίας ή της
πρακτικής άσκησης σε αυτή.»
θ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 57, η οποία καταργήθηκε µε
την παράγραφο 9 του άρθρου 98 του ν. 4610/ 2019, επαναφέρεται σε ισχύ ως εξής:
«8. Ο ενδιαφερόµενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60)
ηµερών από την κοινοποίησή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από
παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Το
Α.Τ.Ε.Ε.Ν. γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφαση του το
αργότερο µέσα σε τρεις (3) µήνες.»
ι) Το άρθρο 57Α, το οποίο καταργήθηκε µε την παράγραφο 10
του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, επαναφέρεται σε ισχύ ως εξής:
«Άρθρο 57 Α
Γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας
1. Ο προϊστάµενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. κατόπιν εξέτασης του φακέλου και της αίτησης, µπορεί να εκδώσει απόφαση για πρακτική
άσκηση προσαρµογής ή δοκιµασία επάρκειας, στη περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 14. Στην περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας, ο προϊστάµενος του
Α.Τ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξέτασης της αίτησης και του φακέλου µπορεί
να εκδώσει απόφαση για γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας, εφόσον από την εξέταση της αίτησης και του φακέλου
προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές µεταξύ του προγράµµατος
σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράµµατος
σπουδών συγκρίσιµου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής.
2. Η γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας σε επιστηµονικά αντικείµενα - µαθήµατα του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. λαµβάνει χώρα
σε κάθε εξεταστική περίοδο που ορίζεται για το συγκεκριµένο µάθηµα - επιστηµονικό αντικείµενο σε Τµήµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής.
Ο ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα να επιλέξει το Τµήµα Α.Ε.Ι. της
ηµεδαπής όπου επιθυµεί να εξεταστεί στο συγκεκριµένο µάθηµα
- επιστηµονικό αντικείµενο και υποβάλει σχετική αίτηση στη Γραµµατεία του Tµήµατος. Η αίτηση συνοδεύεται από την απόφαση
του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. για την επιβολή αντισταθµιστικών µέτρων. Ο Πρό-

εδρος του Τµήµατος εκδίδει ειδική άδεια συµµετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες µπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές, ανάλογα µε το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος ή της σχολής των
συγκεκριµένων αντικειµένων. Μετά την εξέταση, η Γραµµατεία
του Τµήµατος εκδίδει βεβαίωση αποτελέσµατος, µε ένδειξη «επιτυχώς» ή µη και χωρίς βαθµολόγηση, την οποία ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. προκειµένου να διαπιστωθεί ότι
πληρούνται οι όροι για την αναγνώριση που αποφασίστηκαν µε
την προηγούµενη απόφαση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν..»
Άρθρο 169
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύει η λειτουργία
του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων
(Σ.Α.Ε.Π.), το οποίο καταργήθηκε µε το άρθρο 98 του ν.
4610/2019 και το οποίο διατηρήθηκε µεταβατικά σε λειτουργία,
δυνάµει της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ίδιου νόµου.
2. Αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων και αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων σπουδών των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών που κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν υποβληθεί για εξέταση
από το Σ.Α.Ε.Π., καθώς και ενδικοφανείς προσφυγές κατά των
αποφάσεων του Σ.Α.Ε.Π. που έχουν ασκηθεί µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος, εξετάζονται από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του
π.δ. 38/2010 (Α’ 78), όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο.
3. Οι αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων που έχουν υποβληθεί στο
Σ.Α.Ε.Π. µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος επιστρέφονται
από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. στους αιτούντες και υποβάλλονται µε µέριµνα
των αιτούντων στις οικείες επαγγελµατικές οργανώσεις. Το
Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ενηµερώνει, µε κάθε πρόσφορο µέσο, τους αιτούντες
για την ως άνω µεταβολή της αρµοδιότητας εξέτασης, εντός
τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
4. Στην περίπτωση που µε απόφαση του Σ.Α.Ε.Π. έχουν έως
την έναρξη ισχύος του παρόντος επιβληθεί αντισταθµιστικά
µέτρα για την αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων
σπουδών ή επαγγελµατικών προσόντων, η βεβαίωση για την ολοκλήρωση των αντισταθµιστικών µέτρων υποβάλλεται στο
Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή στην αρµόδια επαγγελµατική οργάνωση, η οποία
είναι οργανωµένη ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, και η
σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται µε την έκδοση της απόφασης
αναγνώρισης από την κατά περίπτωση Αρµόδια Αρχή.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 57Α του π.δ.
38/2010 εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση που έχει
οριστεί γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας σε επιστηµονικά αντικείµενα – µαθήµατα µε απόφαση του Σ.Α.Ε.Π..
Άρθρο 170
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) η περίπτωση γ’ της παραγράφου 9 και η παράγραφος 12
του άρθρου 98, καθώς και το άρθρο 99 του ν. 4610/2019 (Α’ 70),
β) η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010, όπως η
παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 98 του ν. 4610/2019,
γ) η υπ’ αρίθµ. 48066/ΙΑ/31.03.2014 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β’ 896),
δ) η υπ’ αρίθµ. 107282/Κ4/03.07.2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
(Β’ 2813).
Άρθρο 171
Τροποποιήσεις στον ν. 4485/2017 (Α’ 114)
6. Στο άρθρο 37 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 7
ως εξής:
«7. Ο προϋπολογισµός κάθε Π.Μ.Σ. δύναται να αναµορφώνεται µε απόφαση της Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης του Διευ-
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θυντή του οικείου Π.Μ.Σ., στο σύνολο του υπό την προϋπόθεση
ότι υπάρχει διαφοροποίηση στα έσοδα, ή ανά κατηγορία δαπάνης υπό την προϋπόθεση ότι οι πόροι που µεταφέρονται δεν
υπερβαίνουν το είκοσι τοις εκατό (20%) του προϋπολογισµού,
και υπό τον όρο τήρησης και διασφάλισης της δηµοσιονοµικής
ουδετερότητας του προϋπολογισµού κάθε Π.Μ.Σ.»
2. Η παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 και
τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παραγράφου 5 του άρθρου 36
του ν. 4485/2017 καταργούνται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 172
Αναστολή ισχύος του π.δ. 62/2019
1. Το άρθρο 27 του π.δ. 62/2019 µε τίτλο «Αναδιάρθρωση υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Ελληνικής Αστυνοµίας, Πυροσβεστικού Σώµατος, Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας και ρύθµιση λοιπών θεµάτων» (Α’ 101), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ την
1η.02.2020.»
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τίθεται
σε ισχύ από 19.09.2019.
Άρθρο 173
Τροποποίηση του ν. 4249/2014
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του ν. 4249/
2014 (Α’ 73) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του οικείου
Υπουργού δύναται να ορίζεται Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι µετακλητός υπάλληλος µε βαθµό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Με όµοια
απόφαση ορίζονται οι αρµοδιότητες του Αναπληρωτή Γενικού
Γραµµατέα».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
Άρθρο 174
Τροποποιήσεις του ν. 4622/2019
1. Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος
νόµου, τα µέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί δύνανται, µε
απόφασή τους να µεταβιβάζουν σε Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς του Υπουργείου ή σε Προϊσταµένους οργανικών µονάδων, µέρος των αρµοδιοτήτων τους ή την εξουσία υπογραφής
«µε εντολή τους». Ως Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων κατά το
πρώτο εδάφιο θεωρούνται και οι αρχηγοί επιτελείων και µεγάλων
µονάδων των Ενόπλων Δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας.
Μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί στους οποίους δεν υπάγονται οργανικές µονάδες δύνανται να µεταβιβάζουν εξουσία
υπογραφής «µε εντολή τους» στον Διευθυντή του Ιδιαίτερου
Γραφείου τους για τις αρµοδιότητες που ασκούν ή τους έχουν
ανατεθεί. Με την ίδια απόφαση, δύναται να προβλέπεται ότι η
αρµοδιότητα ή η εξουσία υπογραφής «µε εντολή» που µεταβιβάζεται κατά την παρούσα παράγραφο, µπορεί να ασκείται και από
το µεταβιβάζον διοικητικό όργανο. Η απόφαση µεταβίβασης αρµοδιότητας ή της εξουσίας υπογραφής εξακολουθεί να ισχύει
µέχρι την ανάκλησή της από το αρµόδιο όργανο ακόµα και αν
αυτός που την εξέδωσε παύσει να υπάρχει».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 µετά
τη λέξη «µετακλητούς» προστίθενται οι λέξεις «ή αποσπασµένους».
3. Στο τέλος της παράγραφο 2 του άρθρου 24 προστίθενται
εδάφια ως εξής: «Με απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να ανατίθεται
στη Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού η διοικητική και οι-
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κονοµική υποστήριξη των Ιδιαίτερων Γραφείων των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας και Υφυπουργών
στον Πρωθυπουργό, εφόσον υφίστανται. Με όµοια απόφαση, σε
περίπτωση που Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ή Υπουργός Επικρατείας προΐσταται Υπουργείου δύναται η διοικητική και οικονοµική υποστήριξη του Ιδιαίτερου Γραφείου του να ανατίθεται
στις αρµόδιες οργανικές µονάδες του οικείου Υπουργείου.»
4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.
4622/2019 (Α’ 133), προστίθενται δύο (2) εδάφια, ως εξής: «Κατά
παρέκκλιση των οριζοµένων στα άρθρα 45 και 46 του παρόντος,
στο ιδιαίτερο γραφείο του Υπουργού ή του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της
Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης συστήνονται
δύο (2) θέσεις συνεργατών µε αρµοδιότητα τη συνεργασία µε τα
Γραφεία Δηµόσιας Διπλωµατίας του Υπουργείου Εξωτερικών για
την προβολή του κυβερνητικού έργου στο εξωτερικό. Οι θέσεις
αυτές καλύπτονται αποκλειστικά µέσω απόσπασης από το προσωπικό του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας
που έχει µεταφερθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (Α’ 119)».
5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και
το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 διαγράφονται.
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 διαγράφεται η φράση
«,πλην της Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού Τυπογραφείου,»
7. Η υποπερίπτωση (γγ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου
3 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής: «τον ορισµό υπηρεσιακών παραγόντων για τη συµµετοχή σε οµάδες εργασίας ή άλλα
συλλογικά όργανα της Προεδρίας της Κυβέρνησης ή άλλων
Υπουργείων ή του αυτού Υπουργείου, καθώς και την παρακολούθηση της δραστηριότητας των εκπροσώπων του Υπουργείου σε
υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς, συλλογικά όργανα, συνέδρια, φόρουµ, σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες
υπηρεσίες,»
8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 38 ισχύουν αναλόγως και για τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου.»
9. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής: «(α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής».
10. Οι υποπεριπτώσεις (αε) και (αστ) της περίπτωσης (α) της
παραγράφου 6 του άρθρου 36 αντικαθίστανται ως εξής: «(αε)
Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής: 200 µόρια, (αστ) 2ο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής:
150 µόρια».
11. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 36 η δεύτερη υποδιαίρεση
(αστ) αναγραµµατίζεται ως (αη) και η υφιστάµενη υποδιαίρεση
(αη) αναγραµµατίζεται ως (αθ). Οι νέες υποδιαιρέσεις (αη) και
(αθ) αντικαθίστανται ως εξής: «(αη) πολύ καλή γνώση 2ης ξένης
γλώσσας της Ε.Ε.: 30 µόρια και (αθ) άριστη γνώση 2ης ξένης
γλώσσας της Ε.Ε.: 60 µόρια.»
12. Οι υποπεριπτώσεις (βα) και (ββ) της περίπτωσης (β) της
παραγράφου 6 του άρθρου 36 του ν. 4622/2019 αντικαθίστανται
ως εξής: «(βα) 2,5 µόρια για κάθε µήνα πραγµατικής προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου επιπέδου Τµήµατος, (ββ) 3,5 µόρια
για κάθε µήνα πραγµατικής προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης,».
13. Η παράγραφος 11 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εάν η θητεία του Υπηρεσιακού Γραµµατέα λήξει πρόωρα για
οποιονδήποτε λόγο, αναλαµβάνει ο πρώτος επιλαχών για το υπόλοιπο της θητείας. Εάν δεν δύναται να αναλάβει ο πρώτος επιλαχών, αναλαµβάνει ο δεύτερος επιλαχών και σε περίπτωση
αδυναµίας του ο τρίτος επιλαχών. Εάν είναι αδύνατη η ανάληψη
καθηκόντων από τον τρίτο επιλαχόντα, η θέση καλύπτεται µεταβατικά µε απόφαση του οικείου Υπουργού, λαµβάνοντας υπόψη
τα σχετικά προσόντα διορισµού και εκκινεί η διαδικασία επιλογής
νέου Υπηρεσιακού Γραµµατέα.»
14. Ο τίτλος του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής: «Γραφεία
Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.» Στις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 40 όπου αναφέρονται οι φράσεις «Γραφείο Ενηµέρωσης
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και Επικοινωνίας» και «Γραφεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας»
αυτά αντικαθίστανται µε τα ορθά «Γραφείο Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης» και «Γραφεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης» αντιστοίχως.
15. Η παράγραφος 3 του άρθρου 46 τροποποιείται ως εξής:
«Οι θέσεις των συνεργατών δύνανται να καλύπτονται από: (α)
ιδιώτες µέσω πρόσληψης, οι οποίοι καταλαµβάνουν αποκλειστικά θέσεις µετακλητών, (β) δηµοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του Δηµοσίου
Τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης
(α) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)
µέσω απόσπασης, (γ) δικηγόρους µε έµµισθη εντολή του Δηµοσίου που υπηρετούν στους φορείς της προηγούµενης περίπτωσης µέσω απόσπασης.»
16. Στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 47 διαγράφεται η φράση «και η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως» και στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται
εδάφιο ως εξής: «Οι πράξεις του προηγούµενου εδάφιου δηµοσιεύονται, σε περίληψη, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως εξής: «(β) στην περίπτωση απόσπασης, µε κοινή απόφαση του Υπουργού υποδοχής και του αρµόδιου Υπουργού
προέλευσης.»
17. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αποσπάσεις συνεργατών στα ιδιαίτερα
γραφεία γίνεται κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων και
χωρίς χρονικό περιορισµό.»
18. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως εξής: «Η λήξη της πρόσληψης ή της απόσπασης
συνεργάτη µπορεί να γίνει οποτεδήποτε µε µόνη πράξη του οικείου Υπουργού».
19. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 48 αντικαθίσταται ως εξής: «Πρόσληψη ή απόσπαση δεν µπορεί να
γίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω θέσεις, πλήν των περιπτώσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 46, εφόσον συντρέχουν τα κωλύµατα του άρθρου 76 του παρόντος.»
20. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 66 ο
αριθµός «63» αντικαθίσταται από τον αριθµό «65».
21. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 66 µετά
τη λέξη «παράγραφο» ο αριθµός «6» αντικαθίσταται από τον
αριθµό «4».
22. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 88 αντικαθίσταται ως εξής: «Το Συµβούλιο Διοίκησης µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, εάν κάποια από τα µέλη της εκλείψουν ή
αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα λοιπά τακτικά
µέλη επαρκούν για τον σχηµατισµό απαρτίας.»
23. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 96 µετά
τη λέξη «πεντακόσιες» προστίθεται η λέξη «τρεις».
24. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 96 η
φράση «τριακόσιες εξήντα πέντε (365)» αντικαθίσταται από τη
φράση «τριακόσιες είκοσι (320)».
25. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 96
µετά τη λέξη «φορές» προστίθεται από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του η φράση «, µε µόνη απόφαση του Διοικητή.»
26. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 96 η
φράση «είτε ιδιώτες είτε» διαγράφεται.
27. Η παράγραφος 3 του άρθρου 99 καταργείται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του ιδίου
άρθρου αναριθµούνται σε 3, 4 και 5 αντιστοίχως.
28. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παραγράφου
3 του άρθρου 102 αντικαθίσταται ως εξής, «Με την επιφύλαξη
των οριζόµενων στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Οργανισµού του Ν.Σ.Κ. (ν.
3086/2002, Α’ 324), όπως ισχύει, η αποδοχή ή µη των γνωµοδοτήσεων και η έγκριση ή µη των πρακτικών γίνεται µε επισηµειωµατική πράξη του Διοικητή της Αρχής,».
29. Η παράγραφος 6 του άρθρου 110 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του Μέρους Γ’ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:« (α) για το
προσωπικό, την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούς που
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είναι αποσπασµένοι ή διατίθεται ή διορίζονται στην Προεδρία της
Κυβέρνησης του άρθρου 29 του ν. 4622/2019, στα ιδιαίτερα γραφεία του ιδίου νόµου και στην Προεδρία της Δηµοκρατίας, συνολικά τον µήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως: αα)
Υπερωριακή εργασία (µέχρι 22ης ώρας) 20 ώρες. ββ) Νυχτερινή
υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας µέχρι 6ης πρωϊνής) 8
ώρες. γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες (από 6ης
πρωϊνής µέχρι 22ης ώρας) 12 ώρες,».»
30. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 115 µετά τη λέξη «Εθνικής»
η λέξη «Άµυνας» αντικαθίσταται από τη λέξη «Ασφάλειας».
31. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 116 µετά από τη λέξη «άρθρων» προστίθεται ο αριθµός «23,» και στο τέλος του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 7 του ιδίου άρθρου, προστίθεται η
φράση «, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος».
32. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 116 αντικαθίσταται ως εξής: «Με αποφάσεις των οικείων Γενικών Γραµµατέων Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων και Συντονισµού,στις οργανικές µονάδες που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος,καθώς και µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα του Πρωθυπουργού στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης,τοποθετούνται Προϊστάµενοι µεταβατικά και µέχρι την
έκδοση του Οργανισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και την
τοποθέτηση Προϊσταµένων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 31 του
παρόντος.»
33. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 116 η
φράση «κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 39» αντικαθίσταται
από τη φράση «κατά την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου».
34. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 116 προστίθεται
εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση που ο αριθµός των υπαλλήλων
της παραγράφου 1 του άρθρου 31 δεν είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του αριθµού των προς κάλυψη θέσεων ευθύνης, είναι δυνατή η τοποθέτηση στις ως άνω θέσεις, µετακλητών υπαλλήλων,
οι οποίοι διορίζονται και παύονται µε ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 31.»
35. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 116 αντικαθίσταται ως εξής: «Η υπ’ αριθµ. Υ8/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της
Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού» (Β’ 2903) διατηρείται σε
ισχύ ως προς το σύνολο των διατάξεών της, εκτός εάν τροποποιηθεί µε όµοια απόφαση του Πρωθυπουργού, έως την έκδοση
του Οργανισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.»
36. Η παράγραφος 15 του άρθρου 116 αντικαθίσταται ως
εξής: «Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται τα πολιτικά
γραφεία των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών ή τα
γραφεία που επικουρούν το έργο των Γενικών Γραµµατέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων και Ειδικών Γραµµατέων νοούνται από τη δηµοσίευση του ν. 4622/2019 τα ιδιαίτερα γραφεία
των µελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών
Γραµµατέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων και Ειδικών
Γραµµατέων κατά τα άρθρα 45 επ. του παρόντος.»
37. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 116 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υπηρετούντες, κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και σε
οποιαδήποτε θέση, στα πολιτικά γραφεία των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, καθώς και στα γραφεία που επικουρούν το έργο των Γενικών Γραµµατέων, Αναπληρωτών Γενικών
Γραµµατέων και Ειδικών Γραµµατέων, συνεχίζουν τη θητεία τους
και κατατάσσονται, µε απόφαση του οργάνου που τους προσέλαβε, διόρισε ή απέσπασε, η οποία δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά αναρτάται στο διαδίκτυο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010, στις θέσεις του άρθρου 46 του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα
στα άρθρα 45 εώς 48 του παρόντος νόµου.»
38. Μετά την παράγραφο 17 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019
προστίθεται παράγραφος ως εξής: «18. Αποφάσεις ανάθεσης
καθηκόντων µε παράλληλη άσκηση, πλήρη ή µερική, των κύριων
καθηκόντων που εκδόθηκαν έως τη δηµοσίευση του παρόντος,
νοούνται εφεξής ως αποσπάσεις».
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39. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 118 προστίθεται
από την έναρξη ισχύος του, εδάφιο ως εξής: «Για την ανανέωση
των αποσπάσεων αυτών εφαρµόζεται το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 7 του άρθρου 96.»
40. Η παράγραφος 18 του άρθρου 119 αντικαθίσταται από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ως εξής:
«18. Τα άρθρα 1 έως 9 του ν. 3074/2002, «Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης. Αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης κι Ελέγχου και άλλες διατάξεις (Α’ 296)».
Άρθρο 175
Τροποποίηση του ν. 4440/2016
Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.
4440/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «ζ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αναπληρωτή του έναν (1) Προϊστάµενο της
οικείας Διεύθυνσης».
Άρθρο 176
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015
1. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 9 αντικαθίσταται από την ηµέρα δηµοσίευσης του ν. 4622/2019 ως εξής:
«Οι Διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων των µελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των Γενικών Γραµµατέων κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας».
2. Με εξαίρεση τους ειδικούς συνεργάτες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, οι περιπτώσεις (γ) και (δ) της παραγράφου 6
του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 καταργούνται από την ηµέρα δηµοσίευσης του ν. 4622/2019.
3. Η υποπερίπτωση (αε) της περίπτωσης (α) της παραγράφου
1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται από την ηµέρα δηµοσίευσης του
ν. 4622/2019 ως εξής: «Προϊστάµενοι Διευθύνσεων και Διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων των µελών της Κυβέρνησης, των
Υφυπουργών και των Γενικών Γραµµατέων, τετρακόσια πενήντα
(450) ευρώ».
4. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 9 του άρθρου
25 διαγράφονται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 177
Ρύθµιση θεµάτων Ο.Τ.Α.
1. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν.
3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά για τη δηµοτική περίοδο των αρχών που εγκαταστάθηκαν την 01.09.2019, ο αριθµός των αντιδηµάρχων δεν µπορεί
να είναι µικρότερος από τον αριθµό των αντιδηµάρχων που είχαν
ορισθεί κατά την προηγούµενη δηµοτική περίοδο και σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τρεις (3).»
β. Η παράγραφος 10 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:
«10. Αν κάποιο µέλος του δηµοτικού συµβουλίου αρνηθεί
ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, µόνο για το σχηµατισµό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση
ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταµέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων. Τα µέλη του συµβουλίου
που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µε την
παρουσία τους υπήρξε απαρτία, ακόµα και αν αποχωρήσουν, λογίζονται ως παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς
την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει
για όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη
της συνεδρίασης. Για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριµένο
θέµα, η απαιτούµενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων µελών κατά τη ψηφοφορία. Για τις συνεδριάσεις
τηρούνται πρακτικά.»
γ. Στο τέλος της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 1 του άρ-
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θρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση
ενδίκων µέσων κατά απόφασης, δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισµό ή την µετατροπή της
εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων και του δήµου.»
δ. Στην υποπερίπτωση vi. της περίπτωσης κ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 µετά τη φράση «των ισολογισµών,» προστίθεται η φράση «των απολογισµών,».
2.α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 169 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Τα µέλη του συµβουλίου που ήταν παρόντα κατά την
έναρξη της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόµα αποχωρήσουν µεταγενέστερα λογίζονται ως παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη
απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριµένο θέµα η
απαιτούµενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων µελών κατά την ψηφοφορία. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά.»
β. Στο τέλος της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση
ενδίκων µέσων κατά απόφασης, δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισµό ή την µετατροπή της
εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων και της περιφέρειας.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α’134) αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Όπου στις διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και
λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισµός µελών
στη διοίκηση των νοµικών προσώπων των δήµων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσµων τους, κατά συγκεκριµένη αναλογία, τα τρία πέµπτα επί του συνόλου των µελών µε τους
αναπληρωτές τους, συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου του
διοικητικού συµβουλίου, ορίζονται από τον δήµαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα µέλη, αφαιρουµένων τυχόν
µελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις µε µεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις
συµµετέχουν στα συµβούλια µε τουλάχιστον ένα (1) µέλος συνολικά. Πράξεις ορισµού διοικητικών συµβουλίων που εκδόθηκαν
σύµφωνα µε τον υπολογισµό που προβλέπουν οι διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου από τις δηµοτικές και περιφερειακές
αρχές που εγκαταστάθηκαν την 01.09.2019, θεωρούνται νόµιµες.
Για τη συγκρότηση του διοικητικού συµβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές
παρατάξεις δεν ορίσουν µέλη, αυτά ορίζονται µε απόφαση Δηµάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συµβούλιο.»
4. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 241 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), τροποποιείται, ως εξής:
«1. Η συγχώνευση δηµοτικών νοµικών προσώπων σε ένα νοµικό πρόσωπο, συναφούς σκοπού, γίνεται µε απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, που εκδίδεται ύστερα
από απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των µελών
του, και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 241 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), τροποποιείται, ως εξής:
«3. Νοµικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν µε
οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται µε απόφαση του Συντονιστή
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των µελών του, και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
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Άρθρο 178
Αντικατάσταση του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (Α’ 138)
Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 61
Σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου
και ηλεκτροφωτισµού
1. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση συγκεκριµένων
υπηρεσιών συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και
ανακυκλώσιµων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και
δηµοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού. Με την απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείµενο
των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός
της οποίας αυτές παρέχονται.»
Άρθρο 179
Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3284/2004 (Α’ 217), αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 13
Τιµητική πολιτογράφηση
Με Προεδρικό Διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, µπορεί να πολιτογραφηθεί Έλληνας, τηρουµένων των προϋποθέσεων της
περίπτωσης β’της παραγράφου 1 του άρθρου 5, ανεξαρτήτως
της συνδοµής των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 5, καθώς
και αυτών των άρθρων 6 έως και 8 του παρόντος, αλλοδαπός
που προσέφερε στην Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες ή του
οποίου η πολιτογράφηση µπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό
συµφέρον της χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
καθορίζεται, για την εφαρµογή του παρόντος, ο τρόπος βεβαίωσης της συνδροµής των προϋποθέσεων της περίπτωσης β’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 5.»
Άρθρο 180
Προθεσµία µεταγραφής αποφάσεων
για ακίνητη περιουσία δηµοσίων σχολείων
Η µεταγραφή των αποφάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου
274 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), καθώς και η καταχώριση
των εγγραπτέων πράξεων, εφόσον δεν έχουν συντελεστεί µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος, γίνονται ατελώς, ύστερα από
αίτηµα του αρµοδίου δήµου, στα οικεία υποθηκοφυλακεία και
κτηµατολογικά γραφεία, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο
(2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 181
Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
Για τα αδικήµατα που διώκονται κατ’ έγκληση και φέρεται ότι
διαπράχθηκαν από το ένστολο προσωπικό της Δηµοτικής Αστυνοµίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του και εξαιτίας αυτών,
δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 275 και 417 - 426
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Άρθρο 182
Αποζηµιώσεις, δαπάνες µετακίνησης
και λοιπά έξοδα αιρετών

Το άρθρο 184 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 184
Αποζηµιώσεις - Δαπάνες µετακίνησης - Λοιπά έξοδα
1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύµβουλοι µετακινούνται εκτός της έδρας της περιφέρειας
ή της έδρας της περιφερειακής ενότητας στην οποία εκλέχτηκαν, για εκτέλεση υπηρεσίας µετά από απόφαση της οικονοµικής
επιτροπής και κατά παρέκκλιση των σχετικών εγκριτικών πράξεων µετακίνησης. Σε περίπτωση κατεπείγοντος επιτρέπεται να
µετακινηθούν χωρίς απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, η
οποία αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίαση µετά τη µετακίνηση
αν η µετακίνηση ήταν επιβεβληµένη ή όχι.
2. Σε όσους µετακινούνται κατά την προηγούµενη παράγραφο
καταβάλλονται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής οι δαπάνες µετακίνησης και διαµονής, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν.
4336/2015 (Α’ 95).
3. Οι περιφερειακοί σύµβουλοι και οι Αντιπεριφερειάρχες δικαιούνται τις δαπάνες µετακίνησης της υποπαραγράφου Δ’ 9 του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015, για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συµβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής, της οικονοµικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών
επιτροπών, καθώς και για µετακίνηση στην έδρα της περιφέρειας
ή στην έδρα των άλλων περιφερειακών ενοτήτων της ίδιας περιφέρειας ή εκτός περιφέρειας, για εκτέλεση υπηρεσίας. Για τον
υπολογισµό των δαπανών του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται υπόψη η χιλιοµετρική απόσταση του τόπου κατοικίας τους
από την έδρα της περιφέρειας.
4. Οι περιφερειακοί σύµβουλοι δικαιούνται αποζηµίωσης για
τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συµβουλίου, της οικονοµικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών
επιτροπών. Η αποζηµίωση για κάθε συνεδρίαση και µέχρι τέσσερις (4) το πολύ συνεδριάσεις τον µήνα είναι ίση µε ποσοστό δύο
τοις εκατό (2%) επί της µηνιαίας αποζηµίωσης του Περιφερειάρχη.»
Άρθρο 183
Καταβολές χρηµατοδοτήσεων από επενδυτικά δάνεια
και ειδικά προγράµµατα ενίσχυσης δήµων
του ν. 4509/2017 (Α’ 201)
Οι χρηµατοδοτήσεις δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που χρηµατοδοτούνται από τα επενδυτικά δάνεια και τα ειδικά προγράµµατα ενίσχυσης δήµων που προβλέπονται στα
άρθρα 69, 70 και 71 του ν. 4509/2017, δεν κατάσχονται στα χέρια
του δηµοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε οφειλές προς το δηµόσιο και
οποιονδήποτε φορέα του δηµόσιου τοµέα, καθώς και προς τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Άρθρο 184
Ρύθµιση θεµάτων σύγκλησης δηµοτικών
και περιφερειακών συµβουλίων
1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/
2010 (A’ 87) προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Εφόσον ανακύπτουν θέµατα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για
τα οποία είναι αναγκαία η άµεση λήψη απόφασης και βάσιµα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα
από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαµβάνουν χώρα διά περιφοράς, µε τη συµµετοχή τουλάχιστον των
δύο τρίτων των µελών δηµοτικού συµβουλίου. Οι αποφάσεις που
λαµβάνονται κατά το προηγούµενο εδάφιο, ανακοινώνονται από
τον πρόεδρο του συµβουλίου στην πρώτη, µετά τη λήψη της
απόφασης, τακτική συνεδρίαση.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/
2010 προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Εφόσον ανακύπτουν θέµατα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για
τα οποία είναι αναγκαία η άµεση λήψη απόφασης και βάσιµα πι-
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θανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα
από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαµβάνουν χώρα διά περιφοράς, µε τη συµµετοχή τουλάχιστον των
δύο τρίτων των µελών του περιφερειακού συµβουλίου. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται κατά το προηγούµενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συµβουλίου στην πρώτη, µετά τη
λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.»
3. Αποφάσεις δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων που
έχουν ληφθεί δια περιφοράς έως τη δηµοσίευση του παρόντος
θεωρούνται νόµιµες, εφόσον δεν πάσχουν από άλλους λόγους
νοµιµότητας. Ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε
βάρος αιρετών προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν αδικήµατα και πειθαρχικά παραπτώµατα αποκλειστικώς
σχετιζόµενα µε την δια περιφοράς σύγκληση των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού έως τη δηµοσίευση του παρόντος, παύουν οριστικά. Σε περιπτώσεις, στις οποίες δεν έχει
ασκηθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ποινική ή πειθαρχική
δίωξη, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο µε πράξη του αρµοδίου οργάνου.
Άρθρο 185
Βαθµολόγηση κριτηρίων του ν. 2190/1994 (Α’ 28)
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 91 του ν.
4583/2018 (Α’ 212) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγµατοποιούνται µε την ειδική διαδικασία του παρόντος, η εµπειρία στο αντικείµενο της
θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών
κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωµένων ανασφάλιστων, ΑµεΑ και οικονοµικά αδυνάµων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νοµικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., ή σε
νοµικά πρόσωπα που είχαν συµβληθεί µε την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά
τα έτη 2011 ή 2012 για την παροχή των υπηρεσιών του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη χωρική περιφέρεια των οικείων
Ο.Τ.Α., βαθµολογείται µε δεκαεπτά (17) µονάδες ανά µήνα και
για συνολική εµπειρία µέχρι ογδόντα τέσσερις (84) µήνες.».
Άρθρο 186
Ρύθµιση θεµάτων προσλήψεων
1. Για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και την
ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), απαιτείται προηγουµένως
έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280), εφόσον η δαπάνη για τις αποδοχές αυτών επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον κρατικό προϋπολογισµό ή καλύπτεται από επιχορήγηση του φορέα
από τον κρατικό προϋπολογισµό.
2. Εντός του πεδίου εφαρµογής της παραγράφου 1 του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ οι εξαιρέσεις που προβλέπονται
ρητά µε τις περιπτώσεις (α), (στ), (η), (θ), (ι), (ιγ), (ιδ), (ιστ), (κ),
(κα) και (κε) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006,
όπως ισχύει.
3. Από την προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι κατωτέρω εξαιρέσεις:
i) οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση
έργων µε αυτεπιστασία και των υδρονοµέων άρδευσης, καθώς
και oι προσλήψεις προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας
ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους
δύο (2) ή κατ’ εξαίρεση τους τρεις (3) µήνες, µέσα σε συνολικό
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 206
του ν. 3584/2007 (Α’ 143), όπως ισχύει. Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 209 και
211 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν,
ii) οι προσλήψεις προσωπικού µε διάρκεια σύµβασης έως οκτώ
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(8) µήνες για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύµφωνα µε τα άρθρα 20 του ν. 2190/1994 και 212 του ν. 3584/2007,
iii) το προσωπικό που προσλαµβάνεται µε απασχόληση έως
πέντε ηµεροµίσθια το µήνα, όπως προβλέπεται στις διατάξεις
του άρθρου 210 του ν. 3584/2007,
iv) το προσωπικό που προσλαµβάνεται για τους ειδικά προβλεπόµενους στην παράγραφο 2 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007
λόγους, σε περίπτωση απουσίας τακτικού, µοναδικού στον
κλάδο υπαλλήλου.
4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το µέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο τα θέµατα που διευθετούνται από αυτό, καταργείται.
Άρθρο 187
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού
Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
Στο άρθρο 7 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) η υπάρχουσα παράγραφος 8 αναριθµείται σε 9 και προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής
:
8. α. Επιτρέπεται η µετάταξη υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη
Δ.Ε.Υ.Α., µε αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου, σε κενή
θέση και εφόσον δεν υπάρχει µε µεταφορά της θέσης, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης υποδοχής,
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου της
επιχείρησης προέλευσης. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατ’
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 15 του ν.
2307/1995 (Α’113), µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες.
β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη
Δ.Ε.Υ.Α., µε αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου και απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης υποδοχής,
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου της
επιχείρησης προέλευσης. Η διάρκεια απόσπασης αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, µε δυνατότητα παράτασης για
ένα (1) ακόµα έτος.
γ. Οι ανωτέρω µετατάξεις και αποσπάσεις διενεργούνται αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 188
Θέµατα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και
ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)
1. Έως την έκδοση προεδρικού διατάγµατος κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 20 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α’
74), σχετικά µε τη ρύθµιση των ειδικότερων λεπτοµερειών λειτουργίας και τήρησης των µητρώων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 5 και της υποπερίπτωσης Δ’ της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 11 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017, επαναφέρεται η ισχύς των άρθρων 105 και 106 του ν. 3669/2008 (Α’ 116).
2. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης β’ της
παραγράφου 3 και της παραγράφου 7 του άρθρου 13, καθώς και
του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112) από την 3η Ιουλίου 2019
έως την 31η Δεκεµβρίου 2020.
3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των
µητρώων από την 3η Ιουλίου 2019 ως και την 31η Δεκεµβρίου
2020 για εγγραφή ή µεταβολή ή διαγραφή ήδη εγγεγραµµένων
στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, στο
µητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται σύµφωνα µε
τις προϊσχύουσες του π.δ. 71/2019 διατάξεις. Τα πτυχία των Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδίδονται εξακολουθούν
να ισχύουν έως την 31η Δεκεµβρίου 2020. Το τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου7 του άρθρου 17 του π.δ. 71/2019, διαγράφε-
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ται.
4. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του π.δ.
71/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα πτυχία των εγγεγραµµένων
στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών,
που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να
ισχύουν έως την 31η Δεκεµβρίου 2020 εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του νοµοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως και τις 2
Ιουλίου 2019».
5. Η διάταξη της παραγράφου6 του άρθρου 65 του π.δ.
71/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο
Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα πτυχία εργοληπτών Δηµοσίων Δασοτεχνικών Έργων που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεµβρίου 2020, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νοµοθετικού πλαισίου που
ίσχυε ως και τις 2 Ιουλίου 2019. Οι υποβαλλόµενες κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα αιτήσεις µεταβολών εξετάζονται µε βάση
το προϊσχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσµίας οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα
πτυχία Εργοληπτών Δηµοσίων Δασοτεχνικών Έργων παύουν να
ισχύουν. Για το χρονικό διάστηµα από την 3η Ιουλίου 2019 µέχρι
και την 31η Δεκεµβρίου 2020 εξακολουθεί να εκδίδεται, σύµφωνα µε τα ισχύοντα µέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η ενηµερότητα
πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγµένες
στις τάξεις 3η έως 7η».
6. Προστίθεται εδάφιο τρίτο στην παράγραφο 24 του άρθρου
118 του ν. 4472/2017 ως εξής: «Έως την πλήρη παραγωγική λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε. ζητήµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα που προκύπτουν εν όψει αυτής, ρυθµίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ
ΠΑΙΓΝΙΩΝ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4002/2011
Άρθρο 189
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4002/2011
Στο άρθρο 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
1. Στην υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης β’ προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
« Τυχερά παίγνια µέσω διαδικτύου» λογίζονται το Διαδικτυακό
στοίχηµα και τα Λοιπά διαδικτυακά παίγνια.»
2. Η περίπτωση γ) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) «Στοίχηµα»: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη, από τους συµµετέχοντες, της εξέλιξης ή/και της τελικής
έκβασης κάθε είδους γεγονότων. Υποκατηγορία αυτού αποτελεί
το «Διαδικτυακό Στοίχηµα», το οποίο είναι το διεξαγόµενο διαδικτυακά τυχερό παίγνιο που συνιστάται σε πρόβλεψη, από τους
συµµετέχοντες, της εξέλιξης ή/και της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων, συµπεριλαµβανοµένων των εικονικών γεγονότων (virtual events), των οποίων το αποτέλεσµα παράγεται µε τη
χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθµών (Random Number Generator). Με τον Κανονισµό Παιγνίων εξειδικεύονται τα είδη του Στοιχήµατος, συµπεριλαµβανοµένου και του Διαδικτυακού Στοιχήµατος.»
3. Η περίπτωση ε) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) «Πληροφορικό Σύστηµα Εποπτείας και Ελέγχου»
(Π.Σ.Ε.Ε.):το σύνολο του υλισµικού και λογισµικού που εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την άσκηση της συνεχούς εποπτείας και του ελέγχου
όλων των τυχερών παιγνίων ανεξαρτήτως του µέσου, του χρόνου, του τρόπου και του δικτύου προώθησης και διανοµής των
υπηρεσιών για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.»
4. H περίπτωση ιγ) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιγ) «Συνδεδεµένες εταιρείες»: Κατάσταση στην οποία δύο ή
περισσότερες εταιρείες συνδέονται µε:
αα) «σχέση συµµετοχής», δηλαδή άµεση ή έµµεση κατοχή του ελέγχου του δέκα
τοις εκατό (10%) τουλάχιστον των δικαιωµάτων ψήφου ή του κε-

φαλαίου της εταιρείας, αβ)«σχέση ελέγχου» δηλαδή σχέση µεταξύ συνδεδεµένων προσώπων σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α’
και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018
(Α’ 104).
5. Η περίπτωση ιε) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε) «Ηλεκτρονικός Λογαριασµός Παίκτη»: είναι ο µοναδικός
λογαριασµός που αποδίδεται σε κάθε παίκτη για τη συµµετοχή
του σε ένα ή περισσότερα παίγνια, από τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα παίγνια αυτά. Ο λογαριασµός
αυτός καταγράφει, κατ’ ελάχιστον, τα ποσά συµµετοχής και τα
κέρδη από παίγνια, τις οικονοµικές κινήσεις που συνδέονται µε
αυτά, καθώς και το υπόλοιπο των διαθέσιµων ποσών του παίκτη.
Οι κάτοχοι των αδειών, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία έχει
παραχωρηθεί το δικαίωµα διεξαγωγής παιγνίων, είτε µέσω διαγωνισµού είτε µε οποιονδήποτε άλλον νόµιµο τρόπο, συµµορφώνονται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις τήρησης του
Ηλεκτρονικού Λογαριασµού Παίκτη, όπως αυτές ορίζονται στον
Κανονισµό Παιγνίων. Όπου στον παρόντα αναφέρεται η Ατοµική
Κάρτα Παίκτη του άρθρου 33 εννοείται η Ατοµική Κάρτα Παίκτη
και ο Ηλεκτρονικός Λογαριασµός Παίκτη ως ενιαίο σύνολο, και
αντιστρόφως.»
6. Η περίπτωση ιστ) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστ) «Αποκλειόµενος παίκτης»: είναι ο παίκτης που δεν µπορεί
να συµµετέχει σε τυχερά παίγνια, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή αίτησης του δικαστικού του συµπαραστάτη προς τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα παίγνια αυτά ή
δικαστικής απόφασης ή αιτιολογηµένης απόφασης των προσώπων που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα παίγνια αυτά.»
7. Προστίθενται περιπτώσεις κα’, κβ’, κγ’ και κδ’ ως εξής:
«κα) «κάτοχος άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου»: το νοµικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου, και στο
οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων σύµφωνα µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του παρόντος.
κβ) «Λοιπά διαδικτυακά παίγνια»: τα τυχερά παίγνια καζίνο, το
πόκερ και οι παραλλαγές του, παρεχόµενα διαδικτυακά και διεξαγόµενα είτε σε ζωντανή µετάδοση (live) είτε µε τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθµών (Random Number Generator).
κγ) «Συνεργάτες προωθητικών ενεργειών τυχερών παιγνίων
(affiliates)»: όσοι συνεργάζονται µε τους κατόχους αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου για την προώθηση
συγκεκριµένων τυχερών παιγνίων µέσω τοποθέτησης συνδέσµων σε εµφανές σηµείο της ιστοσελίδας τους, µε σκοπό την
προσέλκυση περισσότερων παικτών στον ιστότοπο του διαφηµιζόµενου κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω
διαδικτύου. Οι Συνεργάτες προωθητικών ενεργειών τυχερών παιγνίων (affiliates) υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 35.
κδ) «Ετήσιο αποτέλεσµα ηλεκτρονικού λογαριασµού παίκτη»:
το αποτέλεσµα που προκύπτει, όταν από το άθροισµα του υπολοίπου του λογαριασµού στις 31 Δεκεµβρίου κάθε έτους και των
πραγµατοποιηθέντων αναλήψεων καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, αφαιρεθεί το άθροισµα των πραγµατοποιηθέντων καταθέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και του υπολοίπου του
λογαριασµού την 1η Ιανουαρίου του ίδιου έτους».
Άρθρο 190
Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4002/2011
Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα
ή µέσω του διαδικτύου απαιτείται η προηγούµενη έκδοση διοικητικής άδειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Ειδικότερα για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου
προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήµατος του δεύτερου εδαφίου της
περίπτωσης γ’ του άρθρου 25 και β) άδεια Λοιπών Διαδικτυακών
Παιγνίων της περίπτωσης κβ’ του άρθρου 25. Τα παίγνια και τα
παιγνιοµηχανήµατα και τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή τους πιστοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος».
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Άρθρο 191
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4002/2011
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο Κανονισµός Παιγνίων, µε
τον οποίον καθορίζονται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τα
ειδικότερα θέµατα και οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τα παίγνια ως
εξής:
α) Οι προδιαγραφές παιγνίων, εξοπλισµού και καταστηµάτων
παιγνίων.
β) Η αδειοδότηση παρόχων και οι πιστοποιήσεις προσώπων,
παιγνίων, εξοπλισµού και καταστηµάτων.
γ) Οι προϋποθέσεις λειτουργίας και διεξαγωγής των παιγνίων.
δ) Η εµπορική επικοινωνία.
ε) Οι προϋποθέσεις συµµετοχής των παικτών στα παίγνια.
στ) Τα µέτρα προστασίας του κοινού και των παικτών.
ζ) Οι έλεγχοι συµµόρφωσης.
η) Τα διοικητικά µέτρα και οι κυρώσεις».
2. Tο στοιχείο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι κάτοχοι των αδειών και πιστοποιήσεων, τα πρόσωπα που αιτούνται
άδειες διεξαγωγής παιγνίων ή/και συµµετέχουν σε διαγωνισµούς
χορήγησης τέτοιων αδειών, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία
έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα διεξαγωγής παιγνίων είτε µέσω
διαγωνισµού είτε µε οποιονδήποτε άλλον νόµιµο τρόπο, ανεξαρτήτως του µέσου, του χρόνου, του τρόπου και του δικτύου παροχής, προώθησης και διανοµής των σχετικών υπηρεσιών για τη
διοργάνωση και τη διεξαγωγή παιγνίων ή του µεταβατικού χαρακτήρα των σχετικών µε τη διοργάνωση και διεξαγωγή αυτή δικαιωµάτων, καθώς και η µορφή, ο τρόπος, η διαδικασία και τα
όργανα διεξαγωγής των κάθε είδους ελέγχων.»
3. Το στοιχείο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα οικεία
µητρώα των κατασκευαστών και των εισαγωγέων τυχερών παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων, των τεχνικών όλων των παιγνίων
και παιγνιοµηχανηµάτων, της υποχρέωσης δήλωσης αυτών στην
Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και ο τρόπος τήρησης των µητρώων αυτών.»
4. Το στοιχείο 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Ο τρόπος έκδοσης και παραλαβής της ατοµικής κάρτας
παίκτη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, καθώς και πρόσθετοι περιορισµοί που µπορεί να ενσωµατωθούν σ’ αυτή από τον ίδιο τον
παίκτη. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και οι ειδικότεροι
όροι και προϋποθέσεις δηµιουργίας του Ηλεκτρονικού Λογαριασµού Παίκτη, ανά παίγνιο, τύπους ή/και κατηγορίες αυτών, τα
επιπλέον στοιχεία που απαιτείται να τηρούνται στον Ηλεκτρονικό
Λογαριασµό Παίκτη, οι πρόσθετοι περιορισµοί που µπορεί να ενσωµατωθούν σ’ αυτόν από τον ίδιο τον παίκτη, το χρονικό διάστηµα της διατήρησης των παραπάνω στοιχείων και περιορισµών, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο Ηλεκτρονικός Λογαριασµός Παίκτη καθίσταται ανενεργός, οι ενέργειες που επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται µέσω αυτού, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.»
5. Το στοιχείο 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«21. Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία ταυτοποίησης των
παικτών και καταβολής των κερδών τους στους λογαριασµούς
που αυτοί τηρούν σε πιστωτικό ίδρυµα ή ίδρυµα πληρωµών ή
ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος.»
6. Το στοιχείο 22 αντικαθίσταται ως εξής:
«22. Η µορφή, το περιεχόµενο, η διαδικασία έκδοσης και παραλαβής της ατοµικής κάρτας παίκτη, καθώς και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε τη λειτουργία και διασύνδεσή της µε τον Ηλεκτρονικό
Λογαριασµό Παίκτη, εφόσον απαιτείται.».
7. Το στοιχείο 25 αντικαθίσταται ως εξής:
«25. Το είδος και το ύψος των επιβαλλόµενων διοικητικών κυρώσεων, εντός των ορίων που θέτουν οι κείµενες διατάξεις, ανά
παράβαση ή κατηγορία παραβάσεων ή παιγνιοµηχάνηµα ή ιστό-
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τοπο και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
8. Προστίθενται στοιχεία 33 και 34 ως εξής:
«33. Η εξειδίκευση των ειδών του Στοιχήµατος της περίπτωσης
γ’ του άρθρου 25 (και ειδικότερα ο προσδιορισµός των προσφεροµένων προς στοιχηµατισµό γεγονότων) και των Λοιπών διαδικτυακών παιγνίων της περίπτωσης κβ’ του άρθρου 25.
34. Η ειδικότερη διαδικασία και προϋποθέσεις εγγραφής των
Συνεργατών των κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων
µέσω του διαδικτύου στο σχετικό Μητρώο».
Άρθρο 192
Αντικατάσταση του άρθρου 30 του ν. 4002/2011
Το άρθρο 30 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Πληροφορικό Σύστηµα Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.)
1. Με τον Κανονισµό Παιγνίων του άρθρου 29 καθορίζονται οι
τεχνικές απαιτήσεις και εξασφαλίσεις για τη λειτουργία του Πληροφορικού Συστήµατος Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.), ώστε
να επιτυγχάνεται:
α. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων που διεξάγονται µέσω του
διαδικτύου, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον Κανονισµό Παιγνίων.
β. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος της διεξαγωγής όλων των τυχερών παιγνίων ανεξαρτήτως του µέσου, του
χρόνου, του τρόπου ή και του δικτύου προώθησης ή και διανοµής των σχετικών µε τη διοργάνωση και διεξαγωγή αυτή υπηρεσιών, όπως τυχερά παίγνια διεξαγόµενα είτε µέσω παιγνιοµηχανηµάτων είτε µέσω αδειοδοτηµένων ιστοτόπων.
Ο χρόνος παρακολούθησης και ελέγχου µπορεί να είναι πραγµατικός ή/και µεταγενέστερος, µέσω αποθηκευµένων δεδοµένων.
γ. Ο άµεσος εντοπισµός τεχνικών και λειτουργικών προβληµάτων των µέσων και υλικών διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και των
συστηµάτων και υποσυστηµάτων.
δ. Η συλλογή των αναγκαίων δεδοµένων από τα µέσα και υλικά
διεξαγωγής, τα συστήµατα και υποσυστήµατα, καθώς και η αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση αναφορών.
ε. Η διασφάλιση της οµαλής και αξιόπιστης διεξαγωγής όλων
των µορφών παιγνίων.
2. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα γίνεται αποκλειστικά µέσω τερµατικών συνδεδεµένων δικτυακά µε
Κεντρικά Πληροφορικά Συστήµατα (Κ.Π.Σ.), καθώς και συστηµάτων και υποσυστηµάτων, συνδεδεµένων µε το Π.Σ.Ε.Ε., στα
οποία έχει πρόσβαση η Ε.Ε.Ε.Π..
3. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου γίνεται
αποκλειστικά µέσω συστηµάτων και υποσυστηµάτων, συνδεδεµένων µε το Π.Σ.Ε.Ε., στα οποία έχει πρόσβαση η Ε.Ε.Ε.Π..
4. Ο κάτοχος της άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων οφείλει να διατηρεί τα στοιχεία που λαµβάνει από τα συστήµατα και υποσυστήµατα των παιγνίων που διεξάγει για δέκα
(10) τουλάχιστον έτη, σε ασφαλή µέσα, τα οποία επιτρέπουν την
ακριβή αναπαραγωγή όλων των αποθηκευµένων στοιχείων εποπτείας και ελέγχου.
5. Η Ε.Ε.Ε.Π., για δέκα (10) τουλάχιστον έτη, διατηρεί σε
ασφαλή µέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή
όλων των αποθηκευµένων στοιχείων εποπτείας και ελέγχου, τα
δεδοµένα και στοιχεία που λαµβάνει από τους κατόχους της
άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων.
6. Η Ε.Ε.Ε.Π. υποχρεούται να αποστέλλει αµελλητί στοιχεία,
κατόπιν επεξεργασίας/ανάλυσης και οµαδοποίησης των δεδοµένων, στην Α.Α.Δ.Ε. και κάθε άλλη αρµόδια αρχή, εφόσον της ζητηθούν».
Άρθρο 193
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4002/2011
Στο άρθρο 31 του ν. 4002/2011 (Α’180) επέρχονται οι εξής τρο-

3970

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα κέρδη από τυχερά παίγνια µέσω διαδικτύου κατατίθενται σε λογαριασµό που τηρεί ο παίκτης σε πιστωτικό ίδρυµα ή
ίδρυµα πληρωµών ή ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος που είναι
εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τα όσα
ορίζονται στον Κανονισµό Παιγνίων.»
2. Προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με τον Κανονισµό Παιγνίων καθορίζεται το ύψος του
ποσού που οφείλουν να τηρούν οι κάτοχοι της άδειας σε πιστωτικό ίδρυµα ή ίδρυµα πληρωµών ή ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα
ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Για το ύψος του ποσού λαµβάνονται
υπόψη το είδος και το εύρος της άδειας».
Άρθρο 194
Αντικατάσταση του άρθρου 34 του ν. 4002/2011
Το άρθρο 34 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 34
Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού ΧαρακτήραΑπόρρητο-Υποχρέωση Εχεµύθειας
1. Η Ε.Ε.Ε.Π. και όλοι οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής παιγνίων
υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία των Προσωπικών
Δεδοµένων (GDPR)) (L 119), του ν. 4624/2019 ( Α’ 137) και του
ν. 2472/1997.
2. Όλοι οι ανωτέρω οφείλουν να λαµβάνουν τα κατάλληλα
προληπτικά µέτρα ώστε να µην είναι δυνατή η αναγνώριση των
παικτών µε τεχνικά ή άλλα µέσα που εύλογα µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τρίτους. Εάν παραβιαστεί το απόρρητο των
στοιχείων ή/και η υποχρέωση εχεµύθειας, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 252, 370Β, 370Γ του Ποινικού
Κώδικα και στο άρθρο 4 του ν. 2392/1996 (Α’ 60), επιβάλλονται
και οι διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 51.
3. Τα στοιχεία για τους παίκτες που διαθέτει η Ε.Ε.Ε.Π. ή που
διαβιβάζονται σ’ αυτήν από τους κατόχους των αδειών διεξαγωγής παιγνίων χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για ελεγκτικούς
σκοπούς όπως, η τήρηση των απαγορεύσεων πρόσβασης και
συµµετοχής, η αντιστοίχιση των παικτών µε πραγµατικά φυσικά
πρόσωπα, η διασταύρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που
προκύπτουν από τα κέρδη, η τήρηση των κανόνων διοργάνωσης
και διεξαγωγής, καθώς και η προκαταρκτική έρευνα ή προανάκριση για τη διαπίστωση τέλεσης εγκληµάτων.
4. Το προσωπικό όλων των κατηγοριών που υπηρετεί στην
Ε.Ε.Ε.Π., όπως και οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής παιγνίων, µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που αποκτούν, µε οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε
στοιχεία παικτών, δεσµεύονται από το απόρρητο και την υποχρέωση εχεµύθειας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των
στοιχείων από τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου και µετά
τη λήξη των καθηκόντων τους ή της διακοπής της σχέσης δυνάµει της οποίας απέκτησαν πρόσβαση στα στοιχεία.»
Άρθρο 195
Αντικατάσταση του άρθρου 45 του ν. 4002/2011
Το άρθρο 45 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 45
Ρυθµίσεις αδειών τυχερών παιγνίων µέσω
του διαδικτύου - Διαδικασία αδειοδότησης
1. Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων
µέσω του διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του

Δηµοσίου, που την ασκεί µέσω ειδικά αδειοδοτηµένων παρόχων.
2. Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήµατος, του δευτέρου εδαφίου της
περίπτωσης γ’ του άρθρου 25, και β) άδεια Λοιπών Διαδικτυακών
Παιγνίων της περίπτωσης κβ’ του άρθρου 25. Σε κάθε υποψήφιο
κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι αδειών. Οι
άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβίβαση, παραχώρηση ή εκχώρησή τους, ολικώς
ή µερικώς. Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και
δεν επιτρέπεται η κατάτµησή της. Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο εκµίσθωση ή συνεκµετάλλευση της άδειας µε τρίτους.
3. Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου χορηγείται µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία εκδίδεται εντός δύο
(2) µηνών από την υποβολή αίτησης από τον υποψήφιο κάτοχο,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος. Η µη έκδοση απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., εντός της ανωτέρω προθεσµίας, συνιστά σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.
4. Η αίτηση του υποψηφίου περιλαµβάνει τον τύπο της αιτούµενης άδειας και το είδος των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων
που προτίθεται αυτός να διεξαγάγει. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 46 και καταβάλλεται παράβολο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για τη συµµετοχή στη
διαδικασία.
5. Το αντίτιµο για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών
παιγνίων µέσω του διαδικτύου ορίζεται σε:
α) τρία εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ για την άδεια διεξαγωγής Διαδικτυακού στοιχήµατος και
β) δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ για την άδεια διεξαγωγής Λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.
6. Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου
έχει διάρκεια επτά (7) έτη από την έκδοση της πράξης χορήγησής της από την Ε.Ε.Ε.Π., και περιλαµβάνει τους ειδικότερους
όρους διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, για τα οποία αυτή εκδίδεται.
7. α. Ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από τη λήξη της κάθε
άδειας, ο κάτοχος µπορεί να ζητά, µε αίτησή του προς την
Ε.Ε.Ε.Π., την ανανέωσή της για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο στην παράγραφο 6. Η χορήγηση της ανανέωσης προϋποθέτει την καταβολή νέου, ισόποσου µε το αρχικό, αντιτίµου,
καθώς επίσης και τη διαπίστωση της µη κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 7 του άρθρου 46.
β. Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να µεταβάλλει τους όρους χορήγησης
της ανανέωσης αδείας µε αιτιολογηµένη γνώµη της».
Άρθρο 196
Προσθήκη άρθρου 45Α στον ν. 4002/2011
Μετά το άρθρο 45 του ν. 4002/2011 προστίθεται άρθρο 45Α
ως εξής:
«Άρθρο 45Α
Διαδικασία εγγραφής των Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων (affiliates) των κατόχων
άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω
διαδικτύου, στο Μητρώο Συνεργατών
1. Οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου υποχρεούνται να επιλέγουν Συνεργάτες από το Μητρώο
Συνεργατών, που συστήνεται και τηρείται στην Ε.Ε.Ε.Π..
2. Η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών γίνεται µε απόφαση
της Ε.Ε.Ε.Π., µετά από υποβολή αίτησης του υποψήφιου Συνεργάτη. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή,
καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές πιστοποίησης και καταλληλότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών των Συνεργατών, καθορίζονται µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. Για τη συµµετοχή στη
διαδικασία εγγραφής και για την ένταξη στο µητρώο καταβάλλεται παράβολο χιλίων (1.000) ευρώ.
3. Συνεργάτης κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων
µέσω διαδικτύου διαγράφεται από το Μητρώο Συνεργατών, µε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., σε περίπτωση µη τήρησης των προδιαγραφών πιστοποίησης και καταλληλότητας.»
Άρθρο 197
Αντικατάσταση του άρθρου 46 του ν. 4002/2011
1.Το άρθρο 46 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 46
Προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία
αδειοδότησης και χορήγησης άδειας διεξαγωγής
τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου
1. Οι υποψήφιοι κάτοχοι των αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου είναι νοµικά πρόσωπα, µε καταστατική
έδρα ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου και καταβεβληµένο κεφάλαιο διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ τουλάχιστον.
2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, οι εταίροι και οι
ασκούντες τη διοίκηση και διαχείριση του νοµικού προσώπου
που αιτείται τη χορήγηση άδειας δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωµατική βλάβη,
παρασιώπηση εγκλήµατος, έγκληµα περί το νόµισµα, κοινώς επικίνδυνο έγκληµα, έγκληµα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκληµα οικονοµικής
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκληµα που
προβλέπεται από τη νοµοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
3. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας σε νοµικό πρόσωπο το
οποίο, συµπεριλαµβανόταν στον κατάλογο µη αδειοδοτηµένων
παρόχων τυχερών παιγνίων (black list) της παραγράφου 7 του
άρθρου 48, εντός του έτους που προηγήθηκε της υποβολής της
αίτησής του για τη χορήγηση άδειας.
4. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου υλοποιείται
δια ιστοτόπων που φέρουν υποχρεωτικά ονοµασία χώρου (domain name) µε κατάληξη «.gr.» Κάθε ιστότοπος µπορεί να φιλοξενεί κατ’ αποκλειστικότητα µέχρι µία άδεια από κάθε τύπο.
5. Οι υποψήφιοι κάτοχοι άδειας µε καταστατική έδρα εκτός
Ελλάδας υποχρεούνται στη φυσική εγκατάσταση ενός safe διακοµιστή (διακοµιστής ασφαλείας) εντός Ελλάδας σε διασύνδεση
µε την Ε.Ε.Ε.Π., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 30.
6. Για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων
µέσω διαδικτύου, η Ε.Ε.Ε.Π. διαπιστώνει ότι ο υποψήφιος κάτοχος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 και του παρόντος
και εκδίδει την απόφαση χορήγησής της. Το αντίτιµο κάθε τύπου
άδειας καταβάλλεται εφάπαξ ή τµηµατικά σε δύο (2) ετήσιες ισόποσες καταβολές. Για την έκδοση κάθε τύπου άδειας απαιτείται
η προηγούµενη καταβολή είτε εφάπαξ του συνολικού, αντίστοιχου για κάθε τύπο άδειας, αντιτίµου είτε της πρώτης τµηµατικής
καταβολής αυτού υπό τον όρο της ολοσχερούς καταβολής του
συνολικού αντιτίµου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
µπορούν να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες
εφαρµογής της παρούσας.
7. Για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων
µέσω διαδικτύου απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ από πιστωτικό ίδρυµα που
είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει αν δεν τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, αν
τα κέρδη δεν καταβληθούν άµεσα στους παίκτες, καθώς και σε
όσες περιπτώσεις ορίζονται στον παρόντα και στον Κανονισµό
Παιγνίων. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο της
άδειας ένα χρόνο µετά τη λήξη της άδειας και εφόσον δεν συντρέχει λόγος µερικής ή ολικής κατάπτωσης ή δεν κατατεθεί αίτηση ανανέωσης της αρχικής άδειας.
8. Ο υποψήφιος κάτοχος συνυποβάλλει µε την αίτηση για τη
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χορήγηση άδειας τα εξής:
α) δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των τελευταίων
τριών (3) ετών,
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας,
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας,
δ) πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης,
ε) πιστοποιητικό περί µη θέσης σε εκκαθάριση,
στ) πιστοποιητικό περί µη αίτησης για πτώχευση,
ζ) πιστοποιητικό περί µη αίτησης για θέση σε εκκαθάριση.
Με τον Κανονισµό Παιγνίων δύναται να ορίζονται πρόσθετα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συµµόρφωσης των αιτούντων
µε τις υποχρεώσεις που υπέχουν ως κάτοχοι άδειας διεξαγωγής
τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου βάσει των διατάξεων του παρόντος νόµου. Με αιτιολογηµένη απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. µπορούν
να ρυθµίζονται ειδικά θέµατα και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
της παρούσης.
9. Η έναρξη διεξαγωγής τυχερών παιγνίων προϋποθέτει ότι
συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον
νόµο, τον Κανονισµό Παιγνίων και τη χορηγηθείσα άδεια. Με
απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης και εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή
της, διαπιστώνεται η συνδροµή της πλήρωσης των ανωτέρω και
εκδίδεται απόφαση έναρξης λειτουργίας του κατόχου της άδειας
διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου.»
2. Η απαγόρευση της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του ν.
4002/2011, όπως αυτό αντικαθίσταται µε το παρόν άρθρο, ισχύει
και για τις υποψήφιες εταιρείες της παραγράφου 1 του άρθρου
15 του παρόντος.»
Άρθρο 198
Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4002/2011
Το άρθρο 47 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 47
Υποχρεώσεις των κατόχων άδειας διεξαγωγής
τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου
ή παιγνιοµηχανηµάτων
1. Κάθε πρόθεση διάθεσης ή απόκτησης µετοχών εταιρείας
κατόχου άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου ίση ή µεγαλύτερη µε το δύο τοις
εκατό (2%) του µετοχικού ή του εταιρικού κεφαλαίου ή του ισοδύναµου αυτών συµµετοχικού δικαιώµατος γνωστοποιείται στην
Ε.Ε.Ε.Π.. Με την επιφύλαξη της παραγράφου5 του άρθρου 46,
κάθε σκοπούµενη διάθεση ή απόκτηση, η οποία συνεπάγεται
άµεση ή έµµεση αλλαγή του ελέγχου της εταιρείας, απαιτεί την
προηγούµενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία αυτή είναι
άκυρη. Διαθέσεις ή αποκτήσεις οι οποίες διενεργούνται κατά παρέκκλιση του προηγούµενου εδαφίου είναι αυτοδικαίως άκυρες
και δεν παρέχουν στον αποκτώντα δικαιώµατα ψήφου ή καταβολής µερίσµατος ή εν γένει δικαιώµατα διοικητικού ή περιουσιακού χαρακτήρα από τις ανωτέρω αποκτήσεις.
2. Η απόκτηση µετοχών ή εταιρικών µεριδίων ή του ισοδύναµου αυτών συµµετοχικού δικαιώµατος συνεπεία κληρονοµικής
διαδοχής γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από την επέλευσή της. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
συντρέχουν οι συνέπειες της παραγράφου 1.
3. Ο κάτοχος της άδειας «Διαδικτυακού στοιχήµατος» ή/και
«Λοιπών διαδικτυακών παιγνίων» γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε
νέο είδος «Διαδικτυακού στοιχήµατος» ή/και «Λοιπών διαδικτυακών παιγνίων» που προτίθεται να διεξαγάγει, προκειµένου αυτό
να λάβει προηγούµενη πιστοποίηση και να συµπεριληφθεί στην
ισχύουσα άδεια.
4. Με τον Κανονισµό Παιγνίων ρυθµίζονται η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις ανάκλησης των αδειών διενέργειας τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και
κάθε άλλο σχετικό θέµα. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού Παιγνίων εφαρµόζονται οι σχετικές µε τα θέµατα αυτά αποφάσεις
της Ε.Ε.Ε.Π..
5. Ο κάτοχος της άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων µέσω
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διαδικτύου υποχρεούται να αποθηκεύει σε υλικό µηχανισµό που
βρίσκεται στην Ελλάδα (διακοµιστή server ή safe), τα δεδοµένα
που αφορούν τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου,
καθώς και τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται µεταξύ παίκτη, κατόχου της άδειας, παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, σχετικά µε τα παίγνια αυτά. Τα στοιχεία
διατηρούνται σε ασφαλή µέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή
αναπαραγωγή των αποθηκευµένων στοιχείων από την Ε.Ε.Ε.Π.,
καθώς και από το σύνολο των αρµόδιων ελεγκτικών και δικαστικών αρχών, για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών.
6. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται οι απαιτούµενες
προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
εξυπηρετητών (servers) και του λογισµικού των τυχερών παιγνίων για τους κατόχους της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση
όλων των διατάξεων που αφορούν την προστασία των παικτών
και του δηµόσιου συµφέροντος.
7. Με τον Κανονισµό Παιγνίων καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο της αρχικής σελίδας των ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών
παιγνίων µέσω του διαδικτύου.
8. Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να τηρούν τις νοµικές
και οικονοµικές υποχρεώσεις του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένων των προϋποθέσεων αδειοδότησης, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Η παράβαση των όρων συνιστά λόγο
ανάκλησης της άδειας από την Ε.Ε.Ε.Π..
Άρθρο 199
Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 4002/2011
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011 καταργείται.
2. Οι παράγραφοι 3 έως 11 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011
αναριθµούνται σε παραγράφους 2 έως 10.
3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011 µετά την
αναρίθµηση της προηγούµενης παραγράφου αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και τηρεί επικαιροποιηµένο κατάλογο
µη αδειοδοτηµένων παρόχων τυχερών παιγνίων (Βlack list), οι
οποίοι διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τυχερά παίγνια κατά παράβαση των κείµενων διατάξεων, µε επίγειο τρόπο (land based),
µέσω του διαδικτύου (on line) ή µε άλλη εξ αποστάσεως µέθοδο
(remote gambling), τον οποίο αναρτά στον ιστότοπό της, η δε
ανάρτηση αυτή είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη, ώστε
να κινηθούν όλες οι διαδικασίες επιβολής κάθε είδους προβλεπόµενων κυρώσεων από κάθε αρµόδιο φορέα, υπηρεσία ή Αρχή.
Ο κατάλογος αναγράφει, όταν είναι διαθέσιµα, τα πρόσωπα που
διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τυχερά παίγνια στην Ελληνική
Επικράτεια κατά παράβαση των κείµενων διατάξεων, ή/και τους
νόµιµους εκπροσώπους, διαχειριστές, µέλη διοικητικού συµβουλίου, εταίρους και µετόχους των προσώπων αυτών, καθώς και
κάθε είδους παράβαση που έχει διαπιστωθεί και κύρωση που
έχει επιβληθεί. Οι εγγεγραµµένοι στον κατάλογο δεν επιτρέπεται
να αδειοδοτηθούν στην Ελλάδα ή µε οποιοδήποτε τρόπο να συµµετάσχουν σε αδειοδοτηµένο φορέα παροχής υπηρεσιών παιγνίων στην Ελλάδα. Με τον Κανονισµό Παιγνίων ρυθµίζονται το
χρονικό διάστηµα διατήρησης της εγγραφής, οι προϋποθέσεις
διαγραφής, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή
της παρούσας.»
Άρθρο 200
Αντικατάσταση του άρθρου 49 του ν. 4002/2011
Το άρθρο 49 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 49
Μεταφορές χρηµάτων
1. Οι πληρωµές των ποσών συµµετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συµµετοχή σε τυχερά παίγνια που
διεξαγάγουν οι κάτοχοι των αδειών, σύµφωνα µε τους όρους του
παρόντος, διενεργούνται υποχρεωτικά από πιστωτικά ιδρύµατα,

ιδρύµατα πληρωµών ή ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, που
είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.
2. Ο αριθµός λογαριασµού των κατόχων άδειας λαµβάνει ειδικό κωδικό, ο οποίος γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. µε ευθύνη
τους. Κάθε συναλλαγή ή κίνηση λογαριασµού που αφορά παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου αποτυπώνεται ξεχωριστά µε ευθύνη των ανωτέρω παρόχων υπηρεσιών
πληρωµών.
3. Ο κάτοχος της άδειας διατηρεί ίδιο λογαριασµό, καθώς και
ξεχωριστό λογαριασµό παικτών σε πιστωτικό ίδρυµα ή ίδρυµα
πληρωµών ή ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου. Τα ποσά που βρίσκονται κατατεθειµένα στον λογαριασµό παικτών πρέπει τουλάχιστον να εξισώνονται µε το συνολικό
ποσό µε το οποίο είναι πιστωµένοι οι ηλεκτρονικοί λογαριασµοί
των παικτών. Όταν το ποσό που βρίσκεται κατατεθειµένο στον
λογαριασµό παικτών παρουσιάζει έλλειµµα σε σχέση µε το συνολικό ποσό µε το οποίο είναι πιστωµένοι οι ηλεκτρονικοί λογαριασµοί παικτών που διατηρεί ο κάτοχος της άδειας, ο κάτοχος
της άδειας υποχρεούται να αναπληρώσει το έλλειµµα µε δικά
του ποσά, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες.
4. Η καταβολή του αντιτίµου για τη συµµετοχή σε τυχερό παίγνιο µέσω του διαδικτύου γίνεται υποχρεωτικά σε αδειοδοτηµένο
κάτοχο άδειας, χωρίς τη µεσολάβηση τρίτου, πλην των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, µε
τρόπο που διασφαλίζει την ταυτοποίηση του παίκτη, όπως ειδικότερα καθορίζεται µε τον Κανονισµό Παιγνίων.
5. Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύµατα ή τα ιδρύµατα πληρωµών ή τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος που είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα να πραγµατοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή, καθώς και πληρωµές ποσών
συµµετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συµµετοχή σε τυχερά παίγνια σε λογαριασµούς που τηρούν σ’ αυτά
µη αδειοδοτηµένοι πάροχοι τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον κατάλογο µη αδειοδοτηµένων
παρόχων (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. και είναι αναρτηµένος
στον ιστότοπό της. Τα παραπάνω ιδρύµατα διαβιβάζουν αµελλητί
στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Ε.Ε.Ε.Π. κατάσταση µε κάθε
συναλλαγή ή πληρωµή που έχει πραγµατοποιηθεί κατά τα παραπάνω, καθώς και όλα τα στοιχεία των λογαριασµών από τους
οποίους έχουν γίνει συναλλαγές και των προσώπων που τους κατέχουν. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. επιβάλλεται στο πιστωτικό
ίδρυµα ή στο ίδρυµα πληρωµών ή στο ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος που είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου
πρόστιµο υπέρ του Δηµοσίου ίσο µε το δεκαπλάσιο κάθε ποσού
που διακινήθηκε και ίσο µε πεντακόσια (500) τουλάχιστον ευρώ.
6. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών υποχρεούνται να αποστέλλουν στοιχεία αναφορικά µε τις συναλλαγές των κατόχων
άδειας τυχερών παιγνίων και των κατόχων Ατοµικής κάρτας παίκτη και Ηλεκτρονικού Λογαριασµού Παίκτη µέσω του Συστήµατος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών
Πληρωµών (ΣΜΤΛ και ΛΠ) που διατηρείται στη ΓΓΠΣ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 4170/2013».
Άρθρο 201
Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4002/2011
Το άρθρο 50 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Για την έκδοση και την ανανέωση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα, καθώς και για τη λειτουργία των παιγνιοµηχανηµάτων αυτών, καταβάλλεται το αντίτιµο
για τα τυχερά παίγνια µε παιγνιοµηχανήµατα σύµφωνα µε το
άρθρο 39 υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.
β) Για τη συµµετοχή στη διαδικασία χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου, καταβάλλεται το παράβολο της παραγράφου 4 του άρθρου 45, και για τη χορήγηση
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άδειας ή την ανανέωσή της καταβάλλεται το προβλεπόµενο σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 45 αντίτιµο υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.
γ) Για τη συµµετοχή στη διαδικασία εγγραφής στο µητρώο Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων (affiliates)
καταβάλλεται το παράβολο της παραγράφου 2 του άρθρου
45Α’».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Τα ποσά που καταβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου αυτού είναι δαπάνη της
επιχείρησης και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/
2013.
3. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι εταιρείες που λαµβάνουν άδεια διεξαγωγής τυχερών
παιγνίων µέσω διαδικτύου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος έχουν τις υποχρεώσεις των οντοτήτων της παραγράφου 6
του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251). Τα κέρδη που προκύπτουν από την εκµετάλλευση των παιγνίων που ρυθµίζονται µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του παρόντος φορολογούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4172/2013.»
4. Η παράγραφος 10 καταργείται.
5. Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., µπορεί να καθορίζονται έγγραφα, µηχανικά ή ηλεκτρονικά µέσα, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις».
6. Στο τέλος της παραγράφου 12 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας εφαρµόζονται αποκλειστικά στα
νοµικά πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στο µεταβατικό καθεστώς
µέχρι τις 31.12.2011 και ισχύουν για κάθε υπαχθέν σε αυτό νοµικό πρόσωπο µέχρι τη χορήγηση σε αυτό της προβλεποµένης
στο άρθρο 45 άδειας λειτουργίας ή της υποχρέωσης αυτού παύσης παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου
στην Ελληνική Επικράτεια, όποιο εκ των δύο πραγµατοποιηθεί
νωρίτερα.»
Άρθρο 202
Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 2961/2001
Στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο ανά γραµµάτιο λαχείου, µετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100)
ευρώ, µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για κέρδη µέχρι χίλια
(1.000) ευρώ και µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για
κέρδη από χίλια ευρώ και ένα λεπτό (1.000,01) και πάνω.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως παίγνια που διεξάγονται µε παικτικές συνεδρίες νοούνται
τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα, τα τυχερά παίγνια καζίνο, καθώς και το πόκερ µε τις παραλλαγές του.»
Άρθρο 203
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι τη χορήγηση των αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου σύµφωνα µε το άρθρο 45 του ν. 4002/
2011, νοµικά πρόσωπα παροχής υπηρεσιών στοιχηµάτων ή/και
άλλων τυχερών παιγνίων που είναι νόµιµα εγκατεστηµένα στην
Ελλάδα ή σε άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια µέσω διαδικτύου κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταβάλλοντας τη συµµετοχή
του ελληνικού Δηµοσίου στο Μικτό Κέρδος τους από την παροχή
υπηρεσιών τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011, µπορούν µέχρι τις
31.03.2020 να συνεχίσουν να διεξαγάγουν στην Ελληνική Επικράτεια µέσω διαδικτύου αποκλειστικά τα τυχερά παίγνια των περι-
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πτώσεων γ’ ή/και κβ’ του άρθρου 25 του ν . 4002/2011, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία και τα οριζόµενα στις µε αριθµ.
129/2/09.11.2014 (Β’ 3162) και 163/5/09.07.2015 (Β’ 1788) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον, µέσα σε ένα (1) µήνα από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλουν προς την Ε.Ε.Ε.Π. αίτηση για ένταξη στο προσωρινό καθεστώς αδειοδότησης της παρούσας παραγράφου, προσδιορίζοντας τα εκ των ανωτέρω
τυχερά παίγνια, τα οποία προτίθενται να προσφέρουν κατά το εν
λόγω διάστηµα. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από: (α) τη σχετική
νόµιµη άδεια παροχής, επίγεια ή διαδικτυακά, των τυχερών παιγνίων των περιπτώσεων γ’ ή/και κβ’ του άρθρου 25 του ν.
4002/2011, (β) αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού, (γ) τα
στοιχεία νόµιµης εκπροσώπησης, διοίκησης ή διαχείρισης, (δ)
γνωστοποίηση των ιστοτόπων µε υποχρεωτική κατάληξη σε «gr.»
µέσω των οποίων παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων µέσω
διαδικτύου, (ε) δήλωση θεωρηµένη µε γνήσιο υπογραφής του
νόµιµου εκπροσώπου, ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή
και ακριβή, (στ) υπεύθυνη δήλωση ότι τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου, οι εταίροι και οι ασκούντες τη διοίκηση και διαχείριση του νοµικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα
για κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση,
απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωµατική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήµατος,
έγκληµα περί το νόµισµα, κοινώς επικίνδυνο έγκληµα, έγκληµα
κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκληµα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας, έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής, καθώς και για έγκληµα που προβλέπεται στη νοµοθεσία
περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής,
(ζ) βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας στη
χώρα εγκατάστασής τους, (η) πιστοποίηση από οργανισµό συµµορφούµενο µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, περί
εφαρµογής υψηλών προδιαγραφών ελέγχου και ασφάλειας των
πληροφορικών συστηµάτων (ενδ. ISO 9001, ISO 27001 κ.ά.). Τα
νοµικά πρόσωπα που δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της
παρούσας υποχρεούνται να διακόψουν τη διεξαγωγή τυχερών
παιγνίων µέσω διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια αµελλητί.
Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου δεν θίγει την αποκλειστική
δικαιοδοσία του ελληνικού Δηµοσίου και δεν προδικάζει την παροχή άδειας κατά το άρθρο 45 του ν. 4002/2011.
2.Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου,
σύµφωνα µε το άρθρο 45 του ν. 4002/2011, µέσα σε ένα (1) µήνα
από την έναρξη ισχύος του Κανονισµού Παιγνίων σύµφωνα µε
το άρθρο 29 του ν. 4002/2011. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από την Ε.Ε.Ε.Π., τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να
παύσουν οριστικά την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων
µέσω του διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια, µέσα σε έναν
(1) µήνα από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης της αίτησης. Σε περίπτωση µη υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας, τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να παύσουν οριστικά την παροχή υπηρεσιών τυχερών
παιγνίων µέσω διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια, µέσα σε
ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του Κανονισµού Παιγνίων.
3. Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του Π.Σ.Ε.Ε., οι κάτοχοι άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. τη δυνατότητα αποµακρυσµένης
πλήρους πρόσβασης στα συστήµατα και τα υποσυστήµατά τους.
Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται να παρέχουν
στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε στοιχείο, δεδοµένο ή πληροφορία που τηρούν στα συστήµατα και στα υποσυστήµατά τους προς εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων της.
4. Όπου στον ν. 4002/2011 αναφέρεται ο Κανονισµός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, νοείται εφεξής ο Κανονισµός Παιγνίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 204
Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου
Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και
Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονοµίας
«Αντώνης Τρίτσης»
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του ν. 4414/2016 (Α’ 149)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Φορέας Διαχείρισης εδρεύει στον Δήµο Ιλίου Αττικής,
στη θέση «Πύργος Βασιλίσσης» και αποτελεί νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου της Περιφέρειας Αττικής.»
2. Το άρθρο 54 του ν. 4414/2016 (Α’149) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 54
Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης
1. Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από επταµελές Διοικητικό
Συµβούλιο που συγκροτείται µε απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και απαρτίζεται από:
α. Τέσσερα (4) µέλη που υποδεικνύονται µε τους αναπληρωτές
τους από τον Περιφερειάρχη Αττικής, εκ των οποίων ένα (1)
µέλος ΔΕΠ από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή το Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Το ένα (1) από τα µέλη του προηγούµενου
εδαφίου διορίζεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου.
β. Ένα (1) µέλος που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του
από τον Δήµαρχο Ιλίου.
γ. Ένα (1) µέλος που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του
από τον Δήµαρχο Αγίων Αναργύρων - Καµατερού.
δ. Ένα (1) µέλος από την Κοινωνία των Πολιτών (και ιδίως από
µη κυβερνητικές οργανώσεις ή κοινωνικούς συνεταιριστικούς
φορείς, µε καταστατικό σκοπό συναφή µε τον σκοπό του Φορέα
Διαχείρισης που δραστηριοποιούνται, κατά προτεραιότητα,
εντός του χώρου του Πάρκου Τρίτση και για την προστασία
αυτού ή στον ευρύτερο χώρο της Δυτικής Αθήνας) που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τον Περιφερειάρχη Αττικής.
2. Τα υποδεικνυόµενα, κατά την προηγούµενη παράγραφο,
µέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωτές τους γνωστοποιούνται στην
Περιφέρεια Αττικής από τους υποδεικνύοντες φορείς εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. Σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης
υπόδειξης µέλους ή µελών και των αναπληρωτών τους εντός της
προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, ο Περιφερειάρχης Αττικής διορίζει στη θέση των ελλειπόντων µελών πρόσωπα εγνωσµένης εµπειρίας σε αντικείµενα συναφή µε τους σκοπούς του
Φορέα Διαχείρισης. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Δήµαρχος
Ιλίου και ο Δήµαρχος Αγίων Αναργύρων – Καµατερού δύνανται
να αντικαθιστούν τα υποδειχθέντα από αυτούς µέλη, µε απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. που συγκαλείται µε ευθύνη
του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, συγκροτείται αυτό σε σώµα µε εκλογή µεταξύ των µελών του, του
Αντιπροέδρου, του Γραµµατέα και του Ταµία και ορίζονται οι αρµοδιότητες των λοιπών µελών του.
4. Η θητεία του Προέδρου και των µελών του Δ.Σ. είναι τριετής
και µπορεί να ανανεώνεται.
5. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για τη λήψη όλων των αποφάσεων που
απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του Φορέα. Προσλαµβάνει και απολύει το προσωπικό του Φορέα, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις. Αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του Φορέα και ασκεί τις λοιπές αρµοδιότητες
που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Φορέα και δεν ανατίθενται µε τον παρόντα νόµο σε άλλα όργανα. Αποφασίζει για τις
αναθέσεις κάθε είδους συµβάσεων, την ανάθεση υποθέσεων σε
δικηγόρο και τη διενέργεια πλειοδοτικών ή µειοδοτικών διαγωνισµών, κατά τις κείµενες διατάξεις. Το Δ.Σ. µπορεί, µε αποφάσεις
του, να µεταβιβάζει ορισµένες αρµοδιότητές του στον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο, σε ένα ή περισσότερα µέλη του.

6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά µια φορά τον µήνα και έκτακτα
όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από τρία (3) µέλη. Η σύγκλησή
του γίνεται µε πρόσκληση του Προέδρου του τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, η οποία περιλαµβάνει τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής συµµετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις
κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται µε απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής. Θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη δεν µπορούν να συζητηθούν, εκτός εάν είναι
παρόντα όλα τα µέλη και δεν προβάλλουν αντίρρηση.
7. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα επτά (7) µέλη του, µεταξύ των οποίων
περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτού. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας,
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, εάν
προεδρεύει στη συνεδρίαση.
8. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου τηρούνται
πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταγράφονται οι απόψεις
ή και οι προτάσεις των µελών και οι αποφάσεις που λαµβάνονται.
Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα µέλη και σε περίπτωση άρνηση µέλους να υπογράψει, γίνεται σχετική µνεία και
αναγράφονται οι λόγοι. Τα πρακτικά µπορούν να τηρούνται και
µε τη µέθοδο της µαγνητοφώνησης, οπότε υπογράφονται στην
επόµενη συνεδρίαση.
9. Ο Πρόεδρος: α) συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη του Δ.Σ.,
β) εποπτεύει τις λειτουργίες του Φορέα, εντός του πλαισίου της
κείµενης νοµοθεσίας και των εξουσιοδοτήσεων που του παρέχονται νοµίµως από το Δ.Σ. και γ) εκπροσωπεί τον Φορέα ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και άλλης δηµόσιας αρχής,
πιστωτικών ιδρυµάτων και οποιωνδήποτε τρίτων. Η αρµοδιότητα
αυτή µπορεί να µεταβιβάζεται σε άλλο µέλος του Δ.Σ. ή στον Γενικό Διευθυντή. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε
όλα τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές του, κάθε φορά που
αυτός κωλύεται. Με απόφαση του Δ.Σ. η αρµοδιότητα αυτή µπορεί να µεταβιβασθεί σε άλλο µέλος του Δ.Σ. ή στον Διευθύνοντα
Σύµβουλο.
10. Με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1,
µπορεί να προβλέπεται η καταβολή αποζηµίωσης για τη συµµετοχή εκάστου µέλους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και να ορίζεται
το ύψος και ο τρόπος καταβολής αυτής.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 55 του ν. 4414/2016 (Α’ 149)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο διορισµός του Γενικού Διευθυντή γίνεται µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα κατόπιν έγκρισης από
την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Η πλήρωση της
θέσης του Γενικού Διευθυντή µπορεί να γίνει και µε απόσπαση
προσωπικού που υπηρετεί µε κάθε είδους σχέση στο Δηµόσιο
και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται µε τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’
65), όπως ισχύει, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η
απόσπαση γίνεται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου
Υπουργού. Η διάρκεια της απόσπασης δεν µπορεί να υπερβαίνει
τον χρόνο της θητείας του Γενικού Διευθυντή. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για κάθε
συνέπεια στην υπηρεσία ή τον φορέα του αποσπασθέντος. Η καταβολή των αποδοχών σε περίπτωση απόσπασης διενεργείται
από τον Φορέα.»
4. Η περίπτωση α’ του άρθρου 56 του ν. 4414/2016 (Α’149) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Μηνιαία πρόσοδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, από
την αναλογική κατανοµή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
(Κ.Α.Π.) που προορίζονται για τους δήµους της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το άρθρο 259 παράγραφοι 3 και 4 του ν.
3852/2010, όπως ισχύει, ως αντιστάθµισµα της περιβαλλοντικής
ζηµίας στο περιβάλλον της Αττικής, που προκαλείται από την
αστική λειτουργία και τη δραστηριότητα των δήµων. Με την κοινή
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απόφαση του προηγούµενου εδαφίου καθορίζονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία απόδοσης της µηνιαίας προσόδου στον Φορέα Διαχείρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονοµικών το ύψος της µηνιαίας προσόδου
δύναται να αναπροσαρµόζεται ανά τριετία, ανάλογα µε τη σταθεροποίηση των λειτουργικών δαπανών του Φορέα Διαχείρισης,
το βαθµό επίτευξης οικονοµικής αυτοτέλειας από τις δραστηριότητές του και την αξιοποίηση της παραχωρηθείσας σε αυτόν δηµόσιας περιουσίας.»
5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 58 του ν. 4414/2016 (Α’
149) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Οι ορκωτοί λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο υποβάλλουν στο Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα Διαχείρισης µέχρι
το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον
απολογισµό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις
υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του
Φορέα Διαχείρισης στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής.
4. Ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υπουργός Οικονοµικών δύνανται να ζητούν οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονοµικής
διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης.»
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του ν. 4414/2016 (Α’149)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι παραπάνω κανονισµοί εγκρίνονται µε αποφάσεις του
Υπουργού Εσωτερικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.»
7. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 60 του ν. 4414/2016
(Α’149) αντικαθίστανται ως εξής:
«2.α) Για την κάλυψη των άµεσων αναγκών λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του Φορέα και µέχρι την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, σύµφωνα µε τον σχετικό Κανονισµό, οι
απαιτούµενες εργασίες δύνανται να παρέχονται από προσωπικό
που αποσπάται για τον σκοπό αυτόν, από φορείς του στενού ή
του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, µετά από αίτηση του υπαλλήλου
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου αρµόδιου Υπουργού, καθώς και από προσωπικό Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθµού, κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται στα τρία (3) έτη.
Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασµένων υπαλλήλων διενεργείται από τον Φορέα.
β) O Φορέας Διαχείρισης µπορεί να απασχολεί προσωπικό µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21 του ν. 2190/1994
(Α’28), όπως ισχύει κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών και µέχρι τη συγκρότηση, κατά τις διατάξεις του παρόντος,
του Διοικητικού Συµβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, οι αναγκαίες δαπάνες συντήρησης και φύλαξης του Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης» δύνανται να καλύπτονται µε έκτακτη χρηµατοδότηση
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται για
τους δήµους της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το άρθρο
259 παράγραφοι 3 και 4 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει».
Άρθρο 205
Διατάξεις για κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης
Στο άρθρο 13 του ν. 4067/2012 προστίθεται παράγραφος 3 ως
εξής:
«3. Για την κατασκευή κτιρίων ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείµενη νοµοθεσία, µπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της
παραγράφου 1, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µετά από γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου
Αρχιτεκτονικής. Σε περίπτωση που τα κτίρια αυτά βρίσκονται
εντός κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου ή
άλλης προστατευόµενης περιοχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3028/2002 (Α’ 153), απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού».
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Άρθρο 206
Διατάξεις για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια
Η περίπτωση α) της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4447/
2016 τροποποιείται ως εξής:
5. α) Με τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια µπορεί να τροποποιούνται
προγενέστερα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου
και τυχόν ισχύουσες για την περιοχή του σχεδίου γενικές και ειδικές πολεοδοµικές ρυθµίσεις, ιδίως όσον αφορά τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης και όρους και περιορισµούς δόµησης. Πριν
από την έγκριση ενός Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, µε σκοπό να κριθεί η κατ’αρχήν δυνατότητα χωροθέτησής του, είναι δυνατόν να
προηγηθεί η εξής διαδικασία προέγκρισης: µετά από υποβολή
αίτησης προέγκρισης από τον φορέα υλοποίησης του Ειδικού
Χωρικού Σχεδίου, χορηγείται σχετική προέγκριση µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και
σύµφωνη γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την έκδοση
της γνώµης του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων
και Αµφισβητήσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνική έκθεση
που περιλαµβάνει, τις χωροταξικές κατευθύνσεις της ευρύτερης
περιοχής, τις υφιστάµενες χρήσεις γης στη ζώνη άµεσης επιρροής της περιοχής µελέτης, την πρόταση χωρικής ανάπτυξης
της περιοχής παρέµβασης και σχετικό χάρτη κλίµακας 1:5000.
Η απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων
και Αµφισβητήσεων τεκµηριώνει την αναγκαιότητα της τροποποίησης ενόψει του ειδικού χαρακτήρα της επιδιωκόµενης ανάπτυξης, της κάλυψης αναγκών παραγωγικής ή επιχειρηµατικής
ανάπτυξης και ανασυγκρότησης εντός της περιοχής του σχεδίου
και πάντως τη µη ανατροπή της πολεοδοµικής και χωροταξικής
λειτουργίας της ευρύτερης περιοχής. Η απόφαση προέγκρισης
του Γενικού Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος κρίνει την καταρχήν δυνατότητα χωροθέτησης του
Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και δεν εξετάζει τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, οι οποίες θα κριθούν στο στάδιο της οριστικής έγκρισης αυτού.
Άρθρο 207
Διατάξεις για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια
Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 (Α’ 241) τροποποιείται ως εξής:
«2. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια καλύπτουν την έκταση µιας ή περισσοτέρων Δηµοτικών Ενοτήτων ενός Δήµου. Μπορεί επίσης να
καλύπτουν την έκταση δύο ή περισσοτέρων Δηµοτικών Ενοτήτων
που βρίσκονται σε όµορους Δήµους, έπειτα από σχετικές αποφάσεις των οικείων Δηµοτικών Συµβουλίων. Τα Τοπικά Χωρικά
Σχέδια εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών
και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και περιέχουν τις αναγκαίες ρυθµίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους.»
Άρθρο 208
Διατάξεις για την ΕΑΧΑ Α.Ε.
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4250/2014
(Α’ 74) προστίθενται τα εξής εδάφια: «κατ’ εξαίρεση, το τεχνικό
αρχείο της εταιρείας και οι µελέτες που έχει καταρτίσει, καθώς
και όλα τα σχετικά δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, µεταβιβάζονται από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου στον Δήµο
Αθηναίων. Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισµού και Αθλητισµού, για µελέτες που έχουν εκπονηθεί κατόπιν δικής τους εντολής και επί των οποίων, έως τη δηµοσίευση
του παρόντος, κατείχαν τα πνευµατικά δικαιώµατα, διατηρούν το
δικαίωµα πρόσβασης στο αρχείο του Δήµου Αθηναίων και µετά
τη µεταβίβαση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Η µεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο και τέλος. Η παράδοση
των υλικών φορέων των παραπάνω µελετών και του τεχνικού αρχείου προς το Δήµο Αθηναίων γίνεται µε µέριµνα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από
την ισχύ του παρόντος νόµου.»
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Άρθρο 209
Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και του ν. 3023/2002
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1
του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ειδικώς, η αρχική δήλωση περιλαµβάνει τα υφιστάµενα κατά
το χρόνο κτήσης της ιδιότητας περιουσιακά στοιχεία, την αξία
κτήσης τους, εφόσον είναι διαθέσιµη και τον τρόπο κτήσης
τους.»
2. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου ix της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ειδικά η δήλωση των υπόχρεων, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως και ε’ και ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
περιλαµβάνει και τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς ηµεδαπά
και αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύµατα, λοιπά νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα
κατά την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους, εφόσον
κάθε µία από αυτές υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ.»
3. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β
του ν. 3213/2003, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται, εφόσον
απαιτείται, από άρση τραπεζικού, χρηµατιστηριακού, φορολογικού και επαγγελµατικού απορρήτου είναι προϋπόθεση για την
ολοκλήρωση κάθε ελέγχου αρµοδιότητας της Επιτροπής.»
4. Η παραγράφος 9 του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Μέχρι την 31η Μαρτίου 2020 µε απόφαση του Προέδρου
της Βουλής και των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης καθορίζεται ενιαίος κανονισµός διαδικασιών ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για όλα τα όργανα ελέγχου του
παρόντος νόµου.»
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εντός τριάντα (30) ηµερών από την πάροδο της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.
3213/2003 επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης ύστερα από πληρωµή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού διακοσίων (200) ευρώ για
τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και πενήντα (50) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ηµερών του
προηγουµένου εδαφίου, η υποβολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από πληρωµή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού τετρακοσίων
(400) ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην
επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και εκατό (100) ευρώ για τους
λοιπούς υπόχρεους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης δύναται να τροποποιείται το ποσό των παραβόλων.»
6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 24 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για κάθε παράβαση της περίπτωσης α’της παραγράφου 1
του άρθρου 11 επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι πέντε τοις εκατό
(5%) της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας προς το κόµµα
ή τον συνασπισµό τακτικής χρηµατοδότησης ή πρόστιµο µέχρι
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, αν πρόκειται για κόµµα ή συνασπισµό που δεν λαµβάνει κρατική χρηµατοδότηση.»
Άρθρο 210
Τροποποιήσεις του ν. 4354/2015
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’ 176)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζηµιώσεις των
Προέδρων, Αντιπροέδρων και µελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), των Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών,
Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συµβούλων, και Μελών των Διοικητικών Συµβουλίων και γενικότερα όλων
των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, που υπάγονται στις

διατάξεις του παρόντος, καθώς και των εν γένει Γενικών Επιθεωρητών, Συντονιστών ή Εισαγγελέων Ελεγκτικών Σωµάτων ή Σωµάτων Επιθεώρησης, καθώς και του Προέδρου, των µελών και
του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.) καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου
Υπουργού µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στο επόµενο εδάφιο. Ειδικότερα, αναφορικά µε τις εταιρείες του Α’ Κεφαλαίου
του ν. 3429/2005 για τις οποίες εφαρµόζεται η εξαίρεση του άρθρου 28 παράγραφος 3 περίπτωση γ’ , οι κάθε είδους αποδοχές
και λοιπές αποζηµιώσεις των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων
καθορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στον ν. 4548/2018 (Α’ 104).»
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176)
προστίθεται περίπτωση γ’), ως εξής:
«γ) Οι Πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι
των δηµοσίων επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005
και των θυγατρικών τους, των οποίων οι µετοχές έχουν µεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.
και οι οποίες είτε απασχολούν περισσότερους από τρεις χιλιάδες
(3.000) εργαζόµενους είτε ο κύκλος εργασιών τους σε επίπεδο
εταιρείας ή οµίλου υπερβαίνει τα εκατό (100) εκατοµµύρια ευρώ.
Για τον καθορισµό των εν γένει αποδοχών και πρόσθετων µεταβλητών αµοιβών, απολαβών και αποζηµιώσεων των προσώπων
της παρούσας περίπτωσης σύµφωνα µε αξιολόγηση µε συγκεκριµένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες απόδοσης, οι
οποίες δεν µπορεί να υπερβαίνουν το ενενήντα τοις εκατό (90%)
του ανώτατου ορίου της περίπτωσης α) της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 22.»
Άρθρο 211
Ρυθµίσεις για το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ.
95/1996 (Α’ 76), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα όργανα διοίκησης του Ταµείου, και συγκεκριµένα ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής Πρόεδρος, καθώς επίσης και οι διακριτές διοικητικές αρµοδιότητές
τους, πέραν αυτών της αναπλήρωσης του Προέδρου για οποιονδήποτε λόγο, που ασκούνται από τον αναπληρωτή Πρόεδρο.»
Άρθρο 212
Ρύθµιση θεµάτων Επιτροπής µεταρρύθµισης
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 18 του ν.
4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών η Επιτροπή οφείλει να
ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περίπτωση γ’ της
παραγράφου 2 και να υποβάλει τελική γνωµοδότηση στους συναρµόδιους Υπουργούς έως την 30.06.2020.»
2. Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (A’ 176) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Στα µέλη και τους γραµµατείς της Επιτροπής του παρόντος άρθρου, η οποία συγκροτήθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 396 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) όπως ισχύει,
καθορίζεται, από την ηµεροµηνία συγκρότησης, αποζηµίωση
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4354/2015
(Α’176) µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.»
Άρθρο 213
Θέµατα Γενικής Γραµµατείας Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων
Η Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει ως
σκοπό την άσκηση των αρµοδιοτήτων που ορίζονται στα άρθρα
16 και 17 του ν. 4314/2014.
Η Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, ασκεί
τις ως άνω αρµοδιότητες και στον τοµέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
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νωνικών Υποθέσεων.
Για τις δράσεις που αφορούν ζητήµατα υπαγόµενα στην καθ’
ύλην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, τελικός υπογράφων κάθε σχετικού εγγράφου, είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Άρθρο 214
Αναγγελία του απασχολούµενου προσωπικού
επί εκτέλεσης οικοδοµικής
εργασίας ή τεχνικού έργου
Το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 (Α’ 79), όπως ισχύει, τροποποιείται και διαµορφώνεται ως εξής:
1. Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση οικοδοµικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποχρεούται να αναγγέλλει στις υπηρεσίες του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
το απασχολούµενο προσωπικό, πριν την έναρξη κάθε ηµερήσιας
απασχόλησης. Η ως άνω αναγγελία αντικαθιστά τον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης,
επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του ν.
4554/2018 (A’ 130), όπως ισχύει.
2. Αντίγραφο του εντύπου της ως άνω αναγγελίας, για κάθε
ηµέρα απασχόλησης τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου
µε ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών
οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται. Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (A’
170), όπως ισχύει.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ιδίως ο υπόχρεος εργοδότης για την αναγγελία, η διαδικασία υποβολής της αναγγελίας, τα στοιχεία που
περιλαµβάνει, τυχόν εξαιρέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δηµοσίευση
των αποφάσεων της παραγράφου 3.
5. Από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, κάθε άλλη γενική
ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα του παρόντος καταργείται.
Άρθρο 215
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94)
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014, προστίθενται εδάφια δέκατο και ενδέκατο ως εξής:
«Επιπλέον ποσό µέχρι είκοσι ένα εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (21.500.000) ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιµετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιµές,
καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιµών των Υ/Β κατ’ εφαρµογή των
αναγραφόµενων διαδικασιών στις παραγράφους 3 και 4. Επί των
εγκριθεισών µε το άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) και το
άρθρο 22 του ν. 4618/2019 (Α’ 89) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων δαπανών έως και τον Μάρτιο 2020.»
Άρθρο 216
Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α’ 10)
Στο στοιχείο Α’ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 προστίθεται
νέα παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Επιπλέον ποσό µέχρι επτά εκατοµµύρια εξακόσιες πενήντα
χιλιάδες (7.650.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την οµαλή εξέλιξη ναυπήγησης των
ΤΠΚ υπ’ αριθµ. 6 και 7. Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηµατοδοτήσεις και αφορούν στη συµβασιοποίηση προ-
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µήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών,
που εκκρεµούν και αφορούν υλικά και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ’ αριθµ. 6 και 7 και στην πληρωµή
της µισθοδοσίας, των λογαριασµών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ,
ΕΥΔΑΠ) αλλά και των υπηρεσιών µετακίνησης προσωπικού, θα
καταλογιστούν στα NBEE Α.Ε.. Επιπλέον, η καταβολή από το Πολεµικό Ναυτικό, των µηνιαίων αµοιβών των εργαζοµένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την 1η
Οκτωβρίου 2019, όσο και το χρονικό διάστηµα παράτασης του
προγράµµατος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατοµικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης µεταξύ
του Πολεµικού Ναυτικού και των εργαζοµένων της NBEE Α.Ε.,
παρατείνεται µέχρι την 31η Μαρτίου 2020. Το Πολεµικό Ναυτικό
δεν παραιτείται από οποιοδήποτε συµβατικό ή νοµικό δικαίωµα
που απορρέει από την κυρωθείσα τριµερή συµφωνία, η ισχύς της
οποίας παρατείνεται µέχρι την 31η Μαρτίου 2020. Επί των εγκριθεισών µε το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) και το άρθρο
23 του ν. 4618/2019 (Α’ 89) πιστώσεων, χορηγείται παράταση
ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων δαπανών έως και τον Μάρτιο
2020.»
Άρθρο 217
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν.δ. 132/1969 (Α’ 35)
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 132/1969 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άµυνας, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας διορίζει µε θητεία
τριών (3) ετών τον πρόεδρο, τους δύο (2) αντιπροέδρους και τέσσερις (4) συµβούλους ως µέλη του διοικητικού συµβουλίου του
Πολεµικού Μουσείου. Οι διοριζόµενοι επιλέγονται από ανώτατους αξιωµατικούς εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, οι οποίοι µπορούν να ανακληθούν στην ενέργεια, καθώς και από δύο (2) κατ'
ελάχιστον διακεκριµένους επιστήµονες. Ο διορισµός του διοικητικού συµβουλίου γίνεται κατά τρόπον ώστε να αντιπροσωπεύονται και οι τρεις Κλάδοι των Ενόπλων Δυνάµεων.»
Άρθρο 218
Τροποποίηση του ν. 4608/2019 (Α’ 66)
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 10 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
««Στρατηγικές Επενδύσεις 1», οι επενδύσεις των οποίων ο συνολικός προϋπολογισµός είναι µεγαλύτερος των εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) ευρώ, καθώς και οι επενδύσεις που
δηµιουργούν κατά τρόπο βιώσιµο τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε
(75) νέες ετήσιες µονάδες εργασίας (ΕΜΕ), και ο συνολικός προϋπολογισµός τους είναι µεγαλύτερος των σαράντα εκατοµµυρίων (40.000.000) ευρώ.»
2. Η υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Οι επενδύσεις στους τοµείς της βιοµηχανίας και του τουρισµού, οι οποίες δηµιουργούν κατά τρόπο βιώσιµο τουλάχιστον
διακόσιες (200) ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισµός τους είναι
µεγαλύτερος των διακοσίων (200.000.000) εκατοµµυρίων ευρώ.»
3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 10 του ν. 4608/2019 (Α’ 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στρατηγικές Επενδύσεις 2», οι οποίες δηµιουργούν κατά βιώσιµο τρόπο τουλάχιστον πενήντα (50) νέες ΕΜΕ και ο συνολικός
προϋπολογισµός τους είναι µεγαλύτερος των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ.
4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2
του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 (Α’ 66) καταργείται.
Άρθρο 219
Τροποποίηση του ν. 4399/2016
1. Στην περίπτωση «γ» της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του
ν. 4399/2016 προστίθεται υποπερίπτωση ii ως εξής:
«ii. ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται
στον ν. 4276/2014 (Α’ 155), υπό την προϋπόθεση ότι η µεταβί-
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βαση ή η µακροχρόνια µίσθωση ενισχυόµενων τµηµάτων αυτών
λαµβάνει χώρα µετά τη λήξη της τήρησης των µακροχρόνιων
υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4399/2016.»
2. Ξενοδοχειακές µονάδες, οι οποίες έχουν υπαχθεί ως επενδυτικά σχέδια στις διατάξεις των νόµων 3299/2004 και ν.
3908/2011, δύναται να µετατρέπονται σε ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στο ν. 4276/2014 (Α’ 155),
υπό τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου καθώς και των
οικείων διατάξεων των νόµων 3299/2004 και 3908/2011 και των
οικείων αποφάσεων υπαγωγής.
3. Στην περίπτωση «ζ» της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του
ν. 4399/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι συµβάσεις µίσθωσης των φορέων επενδυτικών σχεδίων στον τοµέα του τουρισµού, οι οποίες αφορούν εµπορικά καταστήµατα και καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός της ενισχυόµενης
επένδυσης και συνάπτονται µετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου είτε πριν από αυτήν, εφόσον η διάρκεια της µίσθωσης εκτείνεται και µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και
µέχρι τη λήξη της τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων.»
4. Οι ρυθµίσεις της ανωτέρω παραγράφου εφαρµόζονται και
για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011, του ν. 3299/2004 και
του ν. 2601/1998».

«Τα µέλη της Κεντρικής Διοίκησης εκλέγονται δια µυστικής ψηφοφορίας υπό της Συνελεύσεως των αντιπροσώπων ανά τετραετία.»
3. Η ενδέκατη παράγραφος του άρθρου 9 του ν. 1100/ 1980
αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα µέλη των Τοπικών Διοικήσεων εκλέγονται µε τοπικές εκλογές κάθε τέσσερα (4) χρόνια, από τα µέλη των αντίστοιχων Τµηµάτων. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των Τοπικών Διοικήσεων
διεξάγονται ταυτοχρόνως µε τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των
µελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.»
4. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1 του π.δ. 351/ 1983
(Α’122) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εκλογές διενεργούνται κάθε τέσσερα (4) χρόνια, µέσα στο
διάστηµα από 15 Οκτωβρίου µέχρι 15 Δεκεµβρίου και ηµέρα Κυριακή.»
5. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 6 του π.δ. 225/ 1986
(Α’91) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εκλογές διενεργούνται κάθε
τέσσερα (4) χρόνια, µέσα στο διάστηµα από 15 Οκτωβρίου µέχρι
15 Δεκεµβρίου και ηµέρα Κυριακή ταυτόχρονα µε τις εκλογές
για την ανάδειξη της Σ.Τ.Α..»
6. Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ την 01.01.2020.

Άρθρο 220
Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4314/2014 (Α’ 265)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του π.δ. της 27.11/
14.12.1926 (Α’430) «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως
του Τ.Ε.Ε. κειµένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1α. Η εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών µελών των οργάνων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), διενεργείται
κάθε τέταρτο έτος.
β. Η εκλογή της περίπτωσης α’της παρούσας παραγράφου,
διενεργείται εντός του µηνός Μαΐου και ηµέρα Κυριακή, η οποία
καθορίζεται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
γ. Η εκλογή ενεργείται ταυτόχρονα:
γα) στις έδρες όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας,
γβ) στις έδρες των Περιφερειακών Τµηµάτων του Τ.Ε.Ε., εφόσον αυτά δεν εδρεύουν στην πρωτεύουσα της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας,
γγ) στις έδρες Δήµων σε αποµακρυσµένες ηπειρωτικές περιοχές που απέχουν άνω των 100 χιλιοµέτρων από την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, που ανήκουν και έχουν εγγεγραµµένα
τουλάχιστον πενήντα (50) Τακτικά Μέλη του Τ.Ε.Ε., σύµφωνα µε
βεβαίωση της Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε., που εκδίδεται δύο (2) ηµέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών και
γδ) σε νησιωτικές περιοχές που έχουν εγγεγραµµένα τουλάχιστον πενήντα (50) Τακτικά Μέλη του Τ.Ε.Ε., σύµφωνα µε βεβαίωση της Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε., που εκδίδεται δύο (2) ηµέρες πριν
την προκήρυξη των εκλογών. Κάθε µέλος µπορεί να ψηφίζει στον
τόπο που βρίσκεται την ηµέρα της εκλογής.»
2. Οι ως άνω περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 τίθενται σε ισχύ την
01.01.2020.

Στο άρθρο 27 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Στις συλλογικές αποφάσεις του συγχρηµατοδοτούµενου
σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων εγγράφονται οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόµου 4399/2016 (Α’117), οι οποίες δύνανται να
συγχρηµατοδοτηθούν από επιχειρησιακά προγράµµατα του
Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2014 – 2020.»
Άρθρο 221
Ρύθµιση για το προσωπικό ΕΕΠ της ΕΕΑ
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν. 4569/2018 (Α’ 179)
προστίθεται εδάφιο γ’ ως εξής:
«γ. Η προσωπική διαφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 27
του ν. 4354/2015 (Α’176), όπως αυτή διαµορφώθηκε κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.
4024/2011 (Α’226) και της υπ’ αριθµ. 2/17127/ 0022/28/02/2012
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’498), όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους, χορηγείται σε όλους τους υπαλλήλους της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου που έχουν προσληφθεί ή προσλαµβάνονται ως
Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό.
Η χορήγηση της προσωπικής διαφοράς για το ανωτέρω προσωπικό που έχει ήδη προσληφθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος γίνεται από το χρόνο της δηµοσίευσης, ενώ για εκείνο
που προσλαµβάνεται µετά τη δηµοσίευση, η χορήγηση της προσωπικής διαφοράς γίνεται από το χρόνο της πρόσληψης».
Άρθρο 222
Τροποποίηση διατάξεων του νόµου περί ιδρύσεως
Οικονοµικού Επιστηµονικού
Επιµελητηρίου της Ελλάδος
1. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 8
του ν. 1100/1980 (Α’ 295) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Συνέλευσις των αντιπροσώπων του Επιµελητήριου απαρτίζεται εξ ειδικώς προς τούτο εκλεγοµένων ανά τετραετία µελών
εκ διαφόρων περιφερειών της Χώρας, δια καθολικής αµέσου και
µυστικής ψηφοφορίας και έχει τας εξής αρµοδιότητας.»
2. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 9 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 223
Ρύθµιση θεµάτων Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας

Άρθρο 224
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Αδειοδοτήσεων
1. Αναπτύσσεται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Αδειοδοτήσεων (στο εξής: Σύστηµα), µέσω του οποίου χορηγούνται οι
πάσης φύσεως άδειες όλων των δηµοσίων και ιδιωτικών έργων.
Μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Αδειοδοτήσεων
χορηγούνται άδειες δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, όπως προσδιορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού.
2. Η πρόσβαση στο Σύστηµα γίνεται σύµφωνα µε το Πλαίσιο
Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κρυπτογραφηµένη και ασφαλή σύνδεση, από τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες, το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου της παραγράφου 6
και τους αιτούντες και τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών, τη-
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ρουµένων των κείµενων διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Λαµβάνεται µέριµνα για τη διασύνδεση του
Συστήµατος µε το Εθνικό Μητρώο Υποδοµών, για τα έργα που
περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του τελευταίου.
3. Από την ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας του Συστήµατος που καθορίζεται κατά την παράγραφο 7 του παρόντος, το
σύνολο των απαιτούµενων αδειών δηµοσίων και ιδιωτικών έργων
χορηγείται ηλεκτρονικά, µέσω του Συστήµατος.
4. Εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών, η αφετηρία της οποίας καθορίζεται κατά την παράγραφο 7 του παρόντος, οι αρµόδιες,
κατά περίπτωση, υπηρεσίες, όπως επίσης οι εξουσιοδοτηµένοι
από τους δικαιούχους µηχανικοί καταχωρούν στο Σύστηµα ψηφιακά αρχεία των υφιστάµενων αδειών δηµοσίων και ιδιωτικών
έργων. Άδειες που χορηγούνται µετά από την έναρξη της ανωτέρω προθεσµίας καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Σύστηµα, σε
µορφή ψηφιακών αρχείων, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη χορήγησή τους. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η τροποποίηση της άδειας στο πλαίσιο των επιµέρους ελέγχων των
αρµόδιων Υπηρεσιών, τα σχετικά αρχεία επανυποβάλλονται τροποποιηµένα εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών.
5. Στο Σύστηµα περιλαµβάνεται, πέραν των αδειών της παραγράφου 1 του παρόντος:
α) τα αποτελέσµατα των τακτικών και έκτακτων ελέγχων τήρησης της κείµενης νοµοθεσίας και β) κάθε απαραίτητο συνοδευτικό στοιχείο των αδειών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
6. Αρµόδιος για το σύνολο των αναγκαίων ζητηµάτων για την
εφαρµογή του παρόντος ορίζεται ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Η ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και αναβάθµιση του Συστήµατος δύναται να ανατίθεται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε σχετική εµπειρία.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
α) Δύναται να καθορίζεται η οικονοµική συµµετοχή των ενδιαφεροµένων φυσικών και νοµικών προσώπων στη λειτουργία του
Συστήµατος, καθώς και όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες
για την εφαρµογή του παρόντος.
β) Καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Συστήµατος κατά την παράγραφο 3, όπως επίσης η ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας της παραγράφου 4 του παρόντος.
Άρθρο 225
Διατάξεις για Επιµελητήρια
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 187 του
ν. 4548/2018 (Α’ 104) τροποποιείται ως εξής: «18. Μέχρι τις
31.01.2020 ολοκληρώνεται η µεταφορά των εταιρειών της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος, των οποίων το Γ.Ε.ΜΗ.
δεν τηρείται στη Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης
Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας του
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.»
2. Στο τέλος της παράγραφου 7 του άρθρου 96 του ν. 4497/
2017 (Α’171) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι προθεσµίες της παρούσας παραγράφου παρατείνονται
έως την 31η Δεκεµβρίου 2019, αναδροµικά από την 30ή Ιουνίου
2019».
Άρθρο 226
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α’ 80)
Η παράγραφος 2 του άρθρου 20Β του ν. 4251/2014 (Α’ 80) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά το χρόνο
κτήσης της, καθώς και το συνολικό συµβατικό µίσθωµα των µισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή τουριστικών κατοικιών
του παρόντος άρθρου, όπως αυτή προκύπτει από τις συµβολαιογραφικές πράξεις µεταβίβασης ή τις συµβάσεις µίσθωσης, αντίστοιχα, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000)
ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς έως και την υπογραφή του αντίστοιχου οριστικού συµβολαίου.
Το συµφωνηθέν τίµηµα ή µίσθωµα καταβάλλεται στο σύνολό
του µε δίγραµµη τραπεζική επιταγή σε λογαριασµό πληρωµών
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του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί
στην Ελλάδα ή µε µεταφορά πίστωσης, κατά τον ορισµό 24 του
άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α’ 84), ή µέσω POS εγκατεστηµένου
από πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα, µε χρέωση τραπεζικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας
του αγοραστή, σε λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου που
τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, κατά τον ορισµό 11
του άρθρου 4 του ν. 4537/ 2018, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα. Οι ως άνω τρόποι πληρωµής δύνανται να πραγµατοποιηθούν και από σύζυγο ή/και από συγγενείς εξ αίµατος ή εξ
αγχιστείας µέχρι β’ βαθµού του αγοραστή.
Όλες οι ανωτέρω διατάξεις καταλαµβάνουν και τις καταβολές
που έχουν λάβει χώρα µε τους ως άνω τρόπους πληρωµής από
01.01.2017 µέχρι σήµερα. Όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των στοιχείων
ταυτοποίησης πωλητή, αγοραστή, και τυχόν τρίτου πληρωτή, του
αριθµού λογαριασµών πληρωµών του πληρωτή, της διεύθυνσής
του, του επίσηµου αριθµού προσωπικού εγγράφου του, του αναγνωριστικού αριθµού του πληρωτή ή της ηµεροµηνίας και του
τόπου γέννησής του, του τρόπου πληρωµής και των σχετικών λογαριασµών πληρωµών χρέωσης του πληρωτή και πίστωσης του
δικαιούχου, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του αγοραστή για τη
συζυγική σχέση ή τη συγγένεια µε τυχόν τρίτο πληρωτή, πρέπει
να δηλώνονται και να υποβάλλονται υπευθύνως από τους συµβαλλόµενους ενώπιον του συντάσσοντος το συµβόλαιο συµβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Οικονοµικών, το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας µπορεί να αναπροσαρµόζεται, καθώς και να καταρτίζονται κατάλογοι
περιοχών της επικράτειας, µε τουλάχιστον πενταετή διάρκεια,
για τις οποίες δύναται να ισχύει διαφοροποίηση ως προς το ύψος
της επένδυσης της άνω παραγράφου, λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία, όπως η αναπτυξιακή στόχευση, η τουριστική ανάπτυξη, η
γεωγραφική θέση, καθώς και οι εµπορικές ή αντικειµενικές αξίες
των ευρισκόµενων στις περιοχές αυτές ακινήτων και να ρυθµίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ως άνω διατάξεων.»
Άρθρο 227
Τροποποίηση του ν. 4270/2014 (Α’ 143)
Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 55
του ν. 4270/2014 (Α’143), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
του έτους 2020, οι πιστώσεις ψηφίζονται συγκεντρωτικά στη µείζονα κατηγορία «πιστώσεις υπό κατανοµή» σε επίπεδο φορέα και
ειδικού φορέα.»
Άρθρο 228
Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α’ 265)
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 4314/2014 (Α’265)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης είναι ο Γενικός
ή Ειδικός Γραµµατέας ή ο Περιφερειάρχης που εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του
ν. 4314/2014 (Α’265) αντικαθίσταται µε νέα εδάφια ως εξής:
«Οι Διαχειριστικές Αρχές των άρθρων 5 και 7 του παρόντος
νόµου δύναται να αναλάβουν, επιπλέον των αρµοδιοτήτων που
ασκούν στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, τις αρµοδιότητες της
προ-αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης έργων /
δράσεων του µηχανισµού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη», όπως ορίζονται στην παράγραφο Δ’ του άρθρου 3 της
υπ' αριθµ. 38382/2019 (Β’ 1387) απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες κατανέµονται από τον/την προϊστάµενο/η της Διαχειριστικής Αρχής στις
υφιστάµενες Μονάδες της αντίστοιχα µε τις αρµοδιότητες που
ήδη ασκούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.»
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Άρθρο 229
Επείγουσες ρυθµίσεις θεµάτων οικονοµικής
λειτουργίας και προσωπικού Ο.Τ.Α.
1. Τα άρθρα 186, 187 και 188 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α’ 14)
και των άρθρων 259 και 260 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως
ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους από τον ν. 4555/2018.
2. Η διάρκεια του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και οι
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου των απασχολούµενων
για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών παρατείνονται από τη
λήξη τους µέχρι 30.09.2020. Η χρηµατοδότηση και υλοποίηση
του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» καλύπτεται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών και οι
διαδικασίες υλοποίησης του Προγράµµατος καθορίζονται σε
προγραµµατική σύµβαση, που υπογράφεται µεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).
3. Η αληθής έννοια της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) είναι ότι: α) οι αναπτυξιακές
ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α. δεν εξαιρούνται από το ρυθµιστικό
πεδίο του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και του άρθρου 14
του ν. 2190/1994 (Α’ 28), ως προς το τακτικό τους προσωπικό, β)
σε περίπτωση λύσης ανωνύµων αναπτυξιακών εταιρειών δεν
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15
του ν. 4483/2017 και γ) καταλαµβάνονται και όσες αναπτυξιακές
ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α. λειτουργούσαν κατά την έναρξη
ισχύος της.
4. Στο τέλος του άρθρου 77 του ν. 4582/2018 (Α’ 208) η φράση
«µέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2019» αντικαθίσταται από τη φράση
«µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2019».
5. Η περίπτωση 17 της παραγράφου Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 3463/2006 (Α’ 114), αντικαθίσταται ως εξής:
«17. Ο καθορισµός των αστικών γραµµών λεωφορείων, της
αφετηρίας, της διαδροµής, των στάσεων και του τέρµατος των
αντίστοιχων γραµµών, καθώς και ο καθορισµός των προδιαγραφών, η κατασκευή και η συντήρηση των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραµµών.»
6. Το άρθρο 18 του ν. 2963/2001 (Α’ 268) αντικαθίσταται, ως
εξής:
«Άρθρο 18
Μεταφορά επιβατών από τους ΟΤΑ
1. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού µπορούν, πλέον των περιπτώσεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 7, να διενεργούν µεταφορά για την εξυπηρέτηση ατόµων
µε ειδικές ανάγκες, κέντρων απασχόλησης ηλικιωµένων και εργαζοµένων του οικείου ΟΤΑ. Μπορούν επίσης να διενεργούν µεταφορά για τη µετακίνηση κατοίκων µεταξύ των δηµοτικών τους
κοινοτήτων και από και προς το κέντρο του δήµου, εφόσον το εν
λόγω µεταφορικό έργο δεν εξυπηρετείται από υφιστάµενη
γραµµή, κατά το σχεδιασµό της οικείας Περιφέρειας.
2. Η εκτέλεση του προαναφερόµενου έργου γίνεται µε ιδιωτικής χρήσης λεωφορεία ιδιοκτησίας ΟΤΑ. Εφόσον το προσωπικό
σε οδηγούς του οικείου δήµου δεν επαρκεί για την κάλυψη των
απαιτούµενων δροµολογίων, ο δήµος µπορεί να αναθέτει τις
υπηρεσίες οδηγού κατά το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 (Α’ 138).»
7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α’ 224)
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τη µετάταξη υπαλλήλων
των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόµησης των ΟΤΑ
α’ βαθµού απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου για το διορισµό οργάνου.»
8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση κβ’ ως εξής: «κβ) Κηρύσσει την αναγκαστική
απαλλοτρίωση ακινήτου για έργα αρµοδιότητας της οικείας περιφέρειας, όταν έχει εκδοθεί πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου
περί υπαγωγής της απαλλοτρίωσης στην διαδικασία του άρθρου

7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2882/2001 (Α’ 17).»
9. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1
του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) ισχύουν αναλόγως και
για τη σύσταση των επιτροπών του άρθρου 70 του ν. 3852/2010
(Α’ 87), καθώς και τη συµµετοχή αιρετών εκπροσώπων του δήµου
σε επιτροπές και συλλογικά όργανα νοµικών προσώπων, κληροδοτηµάτων και σωµατείων που συστήνονται και λειτουργούν µε
νοµοθετήµατα του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλων Υπουργείων.
10. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου
4 του π.δ. 75/2011 (Α’ 182) καταργούνται.
11. Αποφάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.),
της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων (Π.Ε.Δ.) που έλαβαν χώρα έως
30.09.2019 και αφορούν δαπάνες µετακίνησης (έξοδα κίνησης,
έξοδα διανυκτέρευσης και ηµερήσια αποζηµίωση) προσωπικού
και αιρετών της αυτοδιοίκησης, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν
νοµίµως από τον χρόνο διενέργειάς τους και ποσά καταβληθέντα
βάσει αυτών δεν αναζητούνται και δεν καταλογίζονται.
Άρθρο 230
Αντιµετώπιση επειγόντων ζητηµάτων στους δήµους που συστάθηκαν µε το άρθρο 154
του ν. 4600/2019 (Α’ 43)
1. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
µετά το πρώτο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
«Εφόσον κατά την 1η Σεπτεµβρίου 2019 δεν υφίσταται ενεργή
σύµβαση, αλλά ο καταργούµενος δήµος είχε λάβει αποφάσεις
για την εκτέλεση έργων, την προµήθεια αγαθών, την παροχή
υπηρεσιών ή την εκπόνηση µελετών, οι διαδικασίες εκτέλεσής
τους δύναται να ολοκληρωθούν από το δήµο που αποτελούσε
την έδρα του καταργηθέντος».
2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«10. Η µισθοδοσία και οι κάθε είδους απολαβές ή αντιµισθίες
του πάσης φύσεως προσωπικού και των αιρετών όλων των συνιστώµενων δήµων, για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερεις (4) µήνες από την έναρξη λειτουργίας τους, δύναται να
καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή µισθοδοσίας του καταργούµενου δήµου και αντίστοιχα από την οικονοµική υπηρεσία του
νέου δήµου στον οποίο αυτός θα παρέχει τις υπηρεσίες του.»
3. Για την κατάρτιση του προϋπολογισµού για το τετράµηνο
από 1.9.2019 έως 31.12.2019, σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του
άρθρου 157 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), παρέχεται η δυνατότητα
εγγραφής ποσών στο χρηµατικό υπόλοιπο έκαστου δήµου, κατόπιν σχετικής εκτίµησης του Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών του δήµου, ο οποίος αποτελούσε την έδρα του
καταργηθέντος. Κατά την εκτίµηση αυτή λαµβάνονται υπόψη οι
σχετικές, περί κατανοµής περιουσίας του καταργούµενου
δήµου, διατάξεις. Με τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της τροποποιητικής - συµπληρωµατικής πράξης της Επιτροπής Κατανοµής Περιουσίας του καταργούµενου δήµου, οι
νεοσυσταθέντες δήµοι αναµορφώνουν υποχρεωτικά τους προϋπολογισµούς τους, εγγράφοντας ως ποσά του χρηµατικού τους
υπολοίπου, αυτά που εµπεριέχονται στην εν λόγω πράξη.
4. Οι διατάξεις της υπ’ αριθµ. 127080/57460/ 21.12.2010 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Β’ 1984) ισχύουν αναλόγως και για τους δήµους
που συστάθηκαν δυνάµει του άρθρου 154 του ν. 4600/2019.
Άρθρο 231
Ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας ΦΟΔΣΑ
1. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου
225 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) αντικαθίστανται µε εδάφια ως εξής:
«Στις περιφέρειες στις οποίες υφίστανται ήδη µέχρι τρεις (3)
ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
245. Η διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων γίνεται
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µε πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Τυχόν
διαπιστωτικές πράξεις Συντονιστών Αποκεντρωµένων Διοικήσεων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 245, θεωρούνται ως µηδέποτε
εκδοθείσες. Κατ’ εξαίρεση των αριθµητικών περιορισµών του
πρώτου εδαφίου, είναι δυνατή η λειτουργία ΦΟΔΣΑ στον οποίο
συµµετέχουν πλέον του ενός δήµοι, οι οποίοι ανήκουν σε περιφερειακές ενότητες όµορων Περιφερειών, τηρουµένων των προϋποθέσεων των στοιχείων α’, γ’ και δ’ της παρούσας παραγράφου. Οι απαιτούµενες διαπιστωτικές πράξεις για τη λειτουργία των Φορέων της προηγούµενης παραγράφου εκδίδονται από
τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης που υπάγεται η
έδρα του Φορέα.»
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α’ 43)
προστίθεται εδάφιο δεύτερο, ως εξής: «Ειδικά στους διαδηµοτικούς ΦΟΔΣΑ, ο δήµος της έδρας των Φορέων συµµετέχει στο
διοικητικό συµβούλιο µε δύο (2) επιπλέον µέλη, πλέον των όσων
προβλέπονται από τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, τα
οποία ορίζονται µε απόφαση του οικείου δηµάρχου.»
Άρθρο 232
Ρύθµιση θεµάτων διοίκησης του Εθνικού Κέντρου
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Το άρθρο 2 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59) αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 2
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από:
(α) τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(β) τον Αντιπρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(γ) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών µονάδων του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(δ) τον Προϊστάµενο της αρµόδιας για ζητήµατα ανθρώπινου
δυναµικού Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών,
(ε) πέντε (5) εµπειρογνώµονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείµενο, µε εµπειρία κυρίως σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
οικονοµικής διαχείρισης, κοινωνικής πολιτικής, µάνατζµεντ, ανάλυσης δηµοσίων πολιτικών, νοµικής και νοµοπαρασκευαστικού
έργου, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον απόφοιτος της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α..
(στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝ.Π.Ε.),
(ζ) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),
(η) έναν (1) εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),
(θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.),
(ι) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Όταν συζητούνται θέµατα σχετικά µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ή το περιεχόµενο και τους όρους εκπαίδευσης στην
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο Δ.Σ. καλείται χωρίς δικαίωµα ψήφου και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Σπουδαστών της ως άνω Σχολής. Σχετικά θέµατα, πέραν του προγράµµατος, θεωρούνται ιδίως όσα
περιλαµβάνονται στις διατάξεις του Κανονισµού των Σπουδών
της Σχολής.
2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος επιλέγονται µεταξύ επιστηµόνων εγνωσµένου κύρους και ειδικής εµπειρίας από τους
επιστηµονικούς κλάδους που απαριθµούνται στο στοιχείο ε’ της
παραγράφου 1 ή και από άλλους επιστηµονικούς κλάδους, εφόσον έχουν ασκήσει διοικητικά καθήκοντα υψηλής ευθύνης. Στις
θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου δύναται να ορίζονται και µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθµίσεις για τον διορισµό των ανωτέρω ως οργάνων
διοίκησης φορέων του Δηµοσίου.
3. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα εκ
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του νόµου προβλεπόµενα καθήκοντά του, όταν αυτός ελλείπει,
απουσιάζει ή κωλύεται και ασκεί όσες αρµοδιότητες του µεταβιβάσει ο τελευταίος. Οι Αναπληρωτές Διευθυντές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
και του ΙΝ.ΕΠ., που ορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύµφωνα µε τα άρθρα 16 παράγραφος 2 και 34 παράγραφος 3, µετέχουν στο Δ.Σ. ως αναπληρωτές των Διευθυντών των αντίστοιχων εκπαιδευτικών µονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
4. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζηµιώσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και η αποζηµίωση των µελών και του γραµµατέα του Δ.Σ., καθορίζονται µε
βάση τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22
του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
5. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. µε τους αναπληρωτές τους διορίζονται για τριετή θητεία που µπορεί να ανανεωθεί µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των
µελών του Δ.Σ. µπορεί να διακοπεί σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή σοβαρής αµέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ο Πρόεδρος,
ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. συνεχίζουν
να ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά τη λήξη της θητείας τους,
µέχρι την ανανέωσή της ή τον διορισµό νέων µελών σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος.
6. Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ορίζει ως
γραµµατέα του Δ.Σ. υπάλληλο, µόνιµο ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και τον αναπληρωτή του.»
Άρθρο 233
Πρόγραµµα επιχορήγησης δήµων για την εξόφληση
υποχρεώσεων από διαταγές πληρωµής
και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
1. Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δήµων από
διαταγές πληρωµής και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έως τη
δηµοσίευση του παρόντος έχουν καταστεί τελεσίδικες, και οι
οποίες αφορούν αξιώσεις από προµήθειες αγαθών ή παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, οι δήµοι επιχορηγούνται από χρηµατικά διαθέσιµα έως σαράντα εκατοµµυρίων (40.000.000) ευρώ
του λογαριασµού που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων µε τίτλο «Λογαριασµός Οικονοµικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.»,
τα οποία µεταφέρονται στον λογαριασµό µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήµων» που τηρείται στο ίδιο Ταµείο. Η δυνατότητα εξόφλησης από τα χρηµατικά διαθέσιµα του ως άνω
προγράµµατος δεν αφορά αξιώσεις αναγνωρισµένες µε τελεσίδικες αποφάσεις, εφόσον ως προς τη νοµική βασιµότητα αυτών
υπάρχει αντίθετη νοµολογία ανώτατου δικαστηρίου σε σχέση µε
αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή µη αντίθετης νοµολογίας ανώτατου δικαστηρίου, η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών
µπορεί να ζητά τη γνώµη του οικείου γραφείου του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται και για την
εξόφληση υποχρεώσεων δήµων, κατά των οποίων έχει ξεκινήσει
µε οποιονδήποτε τρόπο η διαδικασία λήψης αναγκαστικών µέτρων, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν.
1068/1980 (Α’ 190).
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτηµάτων και η προθεσµία υποβολής
τους, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα για την εφαρµογή των προηγούµενων παραγράφων. Με όµοια απόφαση γίνεται η κατανοµή των ανωτέρω
χρηµατικών διαθεσίµων στους δικαιούχους.
4. Τυχόν χρηµατικό υπόλοιπο µετά το πέρας του προγράµµατος, προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους των δήµων και κατανέµεται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών σε δήµους της χώρας, σύµφωνα µε την παράγραφο
4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
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Άρθρο 234
Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 4339/
2015 (Α’ 133), όπως ισχύει, στο τέλος του δεύτερου εδαφίου,
προστίθεται φράση ως ακολούθως: «, εκτός εάν αποδεδειγµένα
δεν είναι τεχνικά εφικτή η εκποµπή σε υψηλή ευκρίνεια (high definition), οπότε το ως άνω πρόγραµµα δύναται να µεταδίδεται
µόνο σε τυπική ευκρίνεια (standard definition) ανά περιοχές απονοµής.».
2. Στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 4339/
2015 (Α’ 133), όπως ισχύει, µετά το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται
τρίτο εδάφιο ως εξής: «Από 01.01.2022 το πρόγραµµα των παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας όλων των κατηγοριών
µεταδίδεται υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια (high definition),
εκτός αν αυτό αποδεδειγµένα δεν είναι τεχνικά εφικτό, οπότε το
ως άνω πρόγραµµα δύναται να µεταδίδεται σε τυπική ευκρίνεια
(standard definition) ανά περιοχές απονοµής.»
Άρθρο 235
Ρυθµίσεις θεµάτων διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων
1. Τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου 44 του ν. 3959/ 2011 ως
εξής:
«Ποινικές κυρώσεις και άλλες διοικητικές συνέπειες».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3α. Εφόσον συντρέχει:
α) υπαγωγή στο πρόγραµµα επιείκειας κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 25 µε πλήρη απαλλαγή του προστίµου
ή µε επιβολή µειωµένου προστίµου και ολοσχερή εξόφληση
αυτού, ή
β) υπαγωγή στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών του άρθρου 25α και ολοσχερής εξόφληση του προστίµου, εξαλείφεται
το αξιόποινο του αδικήµατος του πρώτου και τρίτου εδαφίου της
παραγράφου 1 και των εγκληµάτων που συρρέουν κατ’ ιδέαν µε
αυτό. Με την παροχή διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής του
προστίµου, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για όσο χρόνο διαρκεί
η ρύθµιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής µε τους όρους της.
Κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής, αναστέλλεται η παραγραφή των εγκληµάτων χωρίς να ισχύουν οι χρονικοί περιορισµοί του εδαφίου α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 113 του
Ποινικού Κώδικα. Η υπαγωγή στο πρόγραµµα του άρθρου 25 παράγραφος 8, συνεπεία της οποίας επιβλήθηκε µειωµένο πρόστιµο, εάν αυτό δεν εξοφληθεί ολοσχερώς, συνιστά ελαφρυντική
περίσταση για τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 και επιβάλλεται ποινή µειωµένη κατά το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα.
3β. Εφόσον συντρέχει:
α) υπαγωγή στο πρόγραµµα επιείκειας κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 25 µε πλήρη απαλλαγή του προστίµου
ή µε επιβολή µειωµένου προστίµου και ολοσχερή εξόφληση
αυτού, ή
β) υπαγωγή στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών του άρθρου 25α και ολοσχερής εξόφληση του προστίµου, επέρχεται
πλήρης απαλλαγή της επιχείρησης και κάθε άλλου υπευθύνου
προσώπου της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 25 από κάθε είδους διοικητικές κυρώσεις. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η διαπίστωση της σχετικής παράβασης δεν θεµελιώνει λόγο
αποκλεισµού της επιχείρησης από διαγωνισµούς για δηµόσιες
συµβάσεις ή συµβάσεις παραχωρήσεων, µε την εξαίρεση της
κατ’ επανάληψη παράβασης του άρθρου 1 ή του άρθρου 101 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επανάληψη της παράβασης νοείται η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής
απόφασης εντός έξι (6) ετών από την προηγούµενη έκδοση
άλλης διαπιστωτικής απόφασης. Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται στην περίπτωση παροχής διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής του προστίµου και για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθµιση και ο
οφειλέτης είναι συνεπής µε τους όρους της. Επίσης, η παρούσα
διάταξη εφαρµόζεται και για τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει

εκδοθεί διαπιστωτική απόφαση παράβασης του άρθρου 1 ή του
άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και δεν έχει ακόµα παρέλθει τριετία από την έκδοση
αυτής.»
3. Η περίπτωση γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) εάν, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44
του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες
ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,».
4. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του ν.
4413/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) εάν, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44
του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες
ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,».
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 µετά
τη φράση: «Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δηµόσια αρχή ή το τρίτο
µέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαµβάνει επίσηµη δήλωση ότι ο οικονοµικός
φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.», προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Κατά την απάντηση οικονοµικού φορέα στο ερώτηµα του
ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για τυχόν σύναψη
συµφωνιών µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, η συνδροµή περιστάσεων, όπως η
τριετής παραγραφή της παραγράφου 10 του άρθρου 73 ή η
εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του
ν. 3959/2011, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης, ενώ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
προηγούµενο εδάφιο για την προσκόµιση δικαιολογητικών.
Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δηµόσιας σύµβασης, που
είτε εκκινούν µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης είτε
έχουν εκκινήσει νωρίτερα αλλά δεν έχει ακόµη συµπληρωθεί και
υποβληθεί στο ΕΕΕΣ, οι τυχόν προηγούµενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτηµα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, από οικονοµικούς φορείς οι οποίοι εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 44 παράγραφος 3β του ν.
3959/ 2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισµού του άρθρου 73 παράγραφος 4 περίπτωση ζ’ ή/και θ’ του παρόντος
νόµου και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συµπλήρωση του
ΕΕΕΣ και κάθε αντίστοιχου εντύπου.»
6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του ν. 4413/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Κατά την απάντηση οικονοµικού φορέα στο ερώτηµα του
ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για τυχόν σύναψη
συµφωνιών µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, η συνδροµή περιστάσεων, όπως η
τριετής παραγραφή της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του παρόντος ή η εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του
ν. 3959/ 2011, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που
προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης, ενώ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο για την προσκόµιση δικαιολογητικών.
Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύµβασης παραχώρησης,
που είτε εκκινούν µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης
είτε έχουν εκκινήσει νωρίτερα αλλά δεν έχει ακόµη συµπληρωθεί
και υποβληθεί στο ΕΕΕΣ, οι τυχόν προηγούµενες αρνητικές
απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτηµα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, από οικονοµικούς φορείς οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 44 παράγραφος 3β
του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισµού του
άρθρου 39 παράγραφος 7 περίπτωση στ’ ή/και θ’ του παρόντος
νόµου και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συµπλήρωση του
ΕΕΕΣ και κάθε αντίστοιχου εντύπου.»
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Άρθρο 236
Ρυθµίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας
Φαρµάκων προς τον ΕΟΠΥΥ
Για τις οφειλές των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.)
φαρµακευτικών προϊόντων ή των φαρµακευτικών εταιριών προς
τον ΕΟΠΥΥ από ποσά επιστροφής (rebate) της παραγράφου 3
του άρθρου 35 του ν. 3918/ 2011 (Α’ 31) και του άρθρου 11 του
ν. 4052/2012 (Α’ 41) (clowback) των ετών 2012 έως και 2018,
όπως έχουν προκύψει µετά την ολοκλήρωση του προβλεπόµενου
από τις ως άνω διατάξεις συµψηφισµού, δίνεται η δυνατότητα
ρύθµισης αποπληρωµής τους σε έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης ως προς
το περιεχόµενο των όρων της ρύθµισης που εκδίδεται µετά από
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζονται
ο αριθµός των αναλογουσών δόσεων, η διαδικασία είσπραξής
τους, η προθεσµία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής της ανωτέρω διάταξης. Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής, έστω και
µίας εκ των ως άνω δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσµης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης των Κατόχων
Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων προς
τον ΕΟΠΥΥ, παύει αυτόµατα η ισχύς της ως άνω ρύθµισης.
Άρθρο 237
Ενδιάµεσοι φορείς
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α’ 265)
µετά την περίπτωση στ’ προστίθεται περίπτωση ζ’, η οποία έχει
ως εξής:
«ζ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή
Περιφερειάρχη δύναται η Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Υγείας να αναλαµβάνει καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Ε.Π.), στα οποία υλοποιείται µέρος της στρατηγικής του τοµέα Υγείας. Η απόφαση
εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης του προηγούµενου εδαφίου στην Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας για την
υλοποίηση της στρατηγικής του οικείου τοµέα ή µέρους αυτής,
εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας.»
Άρθρο 238
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1. Η εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 112 του ν. 4497/2017
επεκτείνεται ώστε να καλύπτει και τις περιπτώσεις ανωνύµων
εταιρειών που ανήκουν σε ποσοστό άνω του 51% σε OTA Α’ και
Β’ βαθµού, εποπτευόµενες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
2. Στην περίπτωση έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που
έχουν ήδη ολοκληρωθεί και λειτουργούν παραγωγικά και η παραγόµενη από αυτά ενέργεια έχει ήδη ενταχθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, θεωρείται ότι τόσο η
ενεργειακή επιθεώρηση όσο και η οριστική παραλαβή τους έχει
νοµίµως συντελεστεί.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το ύψος της
προς πληρωµή δαπάνης, η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
Άρθρο 239
Η προθεσµία του άρθρου 89 του ν. 4310/2014 (Α’258) παρατείνεται µέχρι 31.12.2019. Εντός της προθεσµίας αυτής επιβάλλεται η ολοκλήρωση της µεταστέγασης των δραστηριοτήτων
που στεγάζονται στις κατασκευές τις οποίες αφορά η παρούσα
ρύθµιση, όπως προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο του ως άνω
άρθρου.
Στο άρθρο 264 του ν. 4555/2018 η ηµεροµηνία 31.12.2018 αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία 31.12.2019.
Άρθρο 240
Όλες οι διοικητικές κυρώσεις για τις υφιστάµενες κατασκευές
κατά µήκος της Λεωφόρου Δηµοκρατίας, στον Δήµο Αίγινας,
αναστέλλονται µέχρι και τις 31.12.2019. Η προθεσµία των
τριάντα (30) ηµερών της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του
άρθρου 94 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) παρατείνεται µέχρι
31.12.2019.
Άρθρο 241
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιµέρους διατάξεις.
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Αθήνα,
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

13. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

14. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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15. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
16. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

19. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): 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 (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου):Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 23.10’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση
επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

